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Tanítók Fekete István 

Egyesülete 

 

 

 

           

2020/21. tanév 

NYELVTAN-HELYESÍRÁS 

Feladási határidő: 

2020. november 9. (hétfő) 
Postai cím: Harmatcsepp 

              8500 Pápa, Pf. 57. 

 Forduló:   I.    Évfolyam:   4.  Az iskola kódja:  H- 
A versenyző neve:  

Elérhető  

pontszám:  100 

Elért  

pontszám:    
 Javította: 

 

 

Kedves Versenyző! 

Szeretettel köszöntelek az első fordulóban! 

Figyelmesen olvass el minden feladatot, tollal és önállóan dolgozz! 

Sok sikert kívánok! 

 

1. a.) Javítsd ki a mondatkezdő nagybetűket és tedd ki az írásjeleket! Használj kék 

színest! 

Virágos szoknyáját a földre terítette a Nyár a békák már berekedtek annyit muzsikáltak a 

füvek is megnőttek a rozs elvirágzott el a búza is és a virágporuk lágy füstként úszott a 

levegőben az erdő száraz avarán kígyó csúszott hideg zizegéssel a kökényvirágok helyén apró 

zöld bogyók voltak már a madarak szemlét tartottak a fiatalok szárnya felett 

    b.) Keress a szövegből az alábbi kérdésekre felelő szavakat! Írd át színessel a szavak 

toldalékait! 

Mit? _______________________________________________________________________ 

Hová? _____________________________________________________________________ 

Hol? _______________________________________________________________________ 

Mivel? _____________________________________________________________________ 

Mik? ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    c.) Keress a szövegben 5-5 szót! 

Főnév: _____________________________________________________________________ 

Ige: _______________________________________________________________________ 

Melléknév: _________________________________________________________________ 

                 35/ 

2. Cseréld a mássalhangzókat úgy, hogy mindig egy újabb szót kapj! Mindig csak egy 

betű változzon! 6-6 szót írj le! 

fék, kék, ____________________________________________________________________ 

szál, szák, __________________________________________________________________ 

                 12/ 



2 

 

3. Fejtsd meg a rejtvényt! A megfejtéssel alkoss egy mondatot!  

   

  1.        

   2.       

   3.       

  4.        

 5.         
6.          

 7.         

  8.        

 9.         
Meghatározások:  1. A játszótér leggyakoribb játékszere. 

   2. Az egyik legismertebb őszi munka. 

   3. …, villa, olló, gyerek kezébe nem való! 

   4. A Föld „kísérője”. 

   5. Bolygónk neve. 

   6. Őszi gyümölcs. 

   7. Erre írsz, rajzolsz. 

   8. …….. Áron erdélyi magyar író volt. 

   9. Ezzel tünteted el a hibás választ a lapról. 

Megfejtés: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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4. a.) Pótold az alábbi közmondások, szólások hiányzó mássalhangzóit!  

____ö____e____     é____e____,     ____i____ ____     e____ő____e____.  

A____i____     ____ú____ ____ó____,     a____í____   a   ____a____a____ó____     é____! 

___i     ___i___ ___     ___e___i     á___á___,     ú___     a____u____a     á___ ___á___. 

____a____o____     ____o____ ____ ____a     ____e____é____ ____e____,    ____o____     

____a____ ____e____ű.  

____e____é____,     ____i____ ____      a____      i____o____a. 

b.) Pótold az alábbi közmondások, szólások hiányzó magánhangzóit! 

___gy___k     n___p     ___     m___s___kn___k     t___n___tv___ny___. 

___dd___g     j___r     ___     k___rs___     ___     k___tr___,     m___g    ___l     n___m 

t___r___k. 

B___m___l,     m___nt     b___rj___     ___z     ___j     k___p___r___. 

___     t___szt___s___g     f___l     ___g___szs___g.  

N___ncs___n     r___zs___    t___v___s     n___lk___l.  
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5. Nézd meg a képeket, nevezd meg őket, majd a j hang jelölése szerint írd le 

csoportosítva a szavakat! 

                  

                                 

j ly 
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6. Írd le a szavakat szótagolva! 

Balázzsal, pedzegeti, milliomos, veszprémi, fiaimmal, felül, keresztrejtvényből, esernyővel, 

délután, éppúgy, tölgyerdő, megint, Alexandra, lopóddzanak 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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