
Tanítók Fekete István

Egyesülete

2020/21. tanév

NYELVTAN-HELYESÍRÁS
Feladási határidő:

2020. december 11. (péntek)
Postai cím: Harmatcsepp
              8500 Pápa, Pf. 57.

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

Elérhető 
pontszám: 100 Elért 

pontszám:
 Javította:

Kedves Versenyző!
Szeretettel köszöntelek a második fordulóban!

Figyelmesen olvass el minden feladatot, tollal és önállóan dolgozz!
Sok sikert kívánok!

1. Állítsd betűrendbe az alábbi szavakat!

kabin, kályha, kagyló, kőolaj, kíván, könnyű, könnyebb, kábel, kéreg, kövér, kerek, kivétel,

kőműves, könnyelmű, kád, 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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2. Alkoss összetett szavakat úgy, hogy a párokban ugyanaz a szó legyen az utótag és az

előtag is!

Pl.: gyümölcsfa – fakanál 

virág __________________ szívó ceruza  _________________ csúcs

köröm  _________________ cipő haj  ___________________ leves

fa  ____________________ halász hó  ____________________ könnyű

háti  ___________________ utca ing  ___________________ foci

      8/

3.  Balról  jobbra és  felülről  lefelé  is  szavakat  olvashatsz a  négyzetekben.  Írj  az  üres

helyekre olyan mássalhangzókat, hogy így is mindkét irányba olvasva újabb, értelmes

szavakat kapj!
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4. Melyik szóval  helyes  a mondat? Válaszd ki  a  zárójelben található  szavak közül  a

mondatba illőt!

Mátyás király palotája előtt ________________ álltak. (örök – őrök)

Beatrix királyné haja ______________ volt. (szökés – szőkés)

Kinizsi Pál a ___________ ellen harcolt. (török – tőrök)

Az igazság mindig _______________. (örök – őrök)

A lanton elszakadtak a ________________. (hurok – húrok)

Becsapta az ajtót a ______________.  (huzat – húzat)

Szorul a ________________ a nyaka körül. (hurok – húrok)

A múzeum falát _____________________ díszítik. (török – tőrök)

Az óriásteknős magas ___________ ér meg. (kor – kór)

A kis Bicebóca beült a meleg _____________. (zug – zúg)
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5. a) Pótold a j vagy ly betűt a szavakban! Húzd alá zöld színessel a főneveket!

fo___ékony, bé___egez, hópehe___, ___eles, he___ez, erké___, kedé___es, ha__ol, ___eges, 

i___edős, ___ukasztó, veszé___es, engedé___, te___fölös, korcso___ázik, sa___t, u___ong, 

sú___os, í___ász, mi___en, re___tekhe___, zsiva___og, állóhe___, pó___ás, sú___

b)  Olvasd  össze  a  főnevek  kezdőbetűit!  A kapott  szóval  alkoss  egy  kijelentő  és  egy

felszólító mondatot!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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6. Írj a megadott kezdőbetűkkel tulajdonneveket!

ország város folyó fiú lány
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7. Az alábbi közmondásokban, szólásokban összekeveredtek az állatnevek. Javítsd ki és

írd le őket helyesen!

A tyúknak négy lába van, mégis megbotlik.

Annyi esze sincs, mint egy kutyának.

Macskából nem lesz szalonna.

A nagy galamb megeszi a kishalat.

Várja, hogy a sült ló a szájába repüljön.

Alamuszi hal nagyot ugrik. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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