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 Javította:

Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a III. fordulóban! 

Figyelmesen olvass el minden feladatot! Tollal írj! Sok sikert kívánok!

1. Alkoss állatneveket!

a). Színezd ki azonos színnel az összetartozó szó részeket!    10/

b). Írd le a kapott állatneveket betűrendben!                  5/

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Figyeld meg a szabályt! Írd le a szavakat szótagolva a megfelelő papírtekercsekre!       12/

annyi,  vendég,  túrós,  barna,  tea,  kalács,  fiú,  este,  hattyú,   loccsan,  fiók,   madzag

3. Pótold az igék hiányzó toldalékait a felszólító mondatokban! (E/2)               6/

       Fekü_____ le időben!        Hajo_____ közelebb! Hú_____ még egy számot!

       Sie_____ az öltözéssel!       Mon_____ három főnevet! Mos_____ alaposan fogat!
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4. Keresd meg a felsorolt szavak kezdőbetűit! A maradék hat betűből egy növény nevét rakhatod 
ki, írd az üres négyzetekbe!                                                                          9/

9/

5. Pótold a hiányzó ékezeteket a meseszereplők nevében!                      24/

6.Madaras rejtvény

a). Keresd meg, és karikázd be színessel a madár neveket a betűrejtvényben!    

 (Vízszintesen és függőlegesen keress!) Írd le őket a vonalra! Talán segítenek a képek!   11/

            

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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b). Írd betűrendbe szedve a megtalált madár neveket az üres táblázatba! ( A kétjegyű betűk külön 
mezőbe kerülnek.) Ha ügyesen dolgoztál, a szürke négyzetekbe került betűket megfelelő sorrendbe 
rendezve egy újabb madár nevet kapsz. (A vastag vonallal megjelölt mezőkben a keresett szó első 
betűjét találod.)  (A megfejtés a középen lévő madár.)                                                       4/

           Megfejtés: ________________________

7. Húzd alá az alábbi szósorokban mindig csak azt az egy szót, amelyik a jelentése alapján nem illik
a többi közé!                                                                                                          4/

a) nyilvánvaló, kézzelfogható, világos, érthető, nyilvános 

b) viharos, csendes, szeles, fergeteges, heves 

c) puha, bársonyos, érdes, süppedős, lágy 

d) öreg, elaggott, éltes, vén, kortalan

  8. Mit jelent? Húzd alá a helyes megoldást!          5/

        ara → jegyes, török méltóság, gabonafajta

     falka → színehagyott, nyáj, falat

    páhol → színházi nézőhely, liheg, elver

  papsajt → böjti étel, francia lágysajt, növény

szelence → doboz, nyaklánc, balta
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