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pontszám:    
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    Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a verseny III. fordulójában. Figyelmesen olvass  

    el minden feladatot, tollal és önállóan dolgozz! Sikeres versenyzést kívánok! 

 

1. A megadott toldalékok segítségével fűzd mondattá a szavakat! Írd le helyesen az így 

kapott mondatokat!         9/ 

 

  

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Tagold a szöveget álló egyenesekkel szavakra! Írd le helyesen a szöveget mondatokra 

tagolva!          14/ 

               zöldgyíkfutafűbenfürgeállatelbújikakövekközé  

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

3. Keresd meg a hibákat, és húzd alá pirossal a szövegben! Kijavítva írd le őket a vonal-

ra!           10/ 

Az erdei ösvényen gyakran láttyuk a mókust. Sokszor fejünk felett ugrájják körül 

egymást. Télire dijóból, makból élelmet gyüjtenek. 

Javítás: ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

4. Mely állatok bújtak el a szóláncban? Keresd meg, majd írd le őket betűrendben!  8/ 

                bakcsókacsacsigazel la jhár     

 

____________________________________________________________________ 

Toldalékok Szavak 

-i, -t Tomi, labda, fölemel, a 

-en, -i figyelmes, repít, aztán, Karcsi, fölnéz, felé 

-t, -zel, -ja, -t a, felemel, kéz, vár, csoport, is, a, labda 
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5. Keress a szövegben az alábbi kérdésekre válaszoló szavakat! Mindegyikből írj le 

hármat a táblázat megfelelő helyére!       12/ 

Ki? Mi?         Milyen?       Mennyi?      Mit csinál? 

A hörcsög hosszú alagutakat készít a föld alatt. Lakásának több bejárata 

és legalább egy vészkijárata van. Éjjel jár zsákmányolni. Őszig akár húsz 

kilogramm gabonát is felhalmoz. Fürge és bátor állat. Nagyon sok ellen- 

sége van, a rókák, a menyétek és a baglyok egyaránt pusztítják. 

 

Ige Főnév Melléknév Számnév 

    

    

    

 

6. Válaszd ki soronként, melyik a kiemelt ige rokon értelmű párja! Húzd alá! 4/  
 
csen   emel ver hazudik elemel  

hever   henyél terül alszik üt 

megakad  elront megcsinál megtorpan lefékez  

vásárol  kereskedik beszerez megvesz elvesz 

 

7. Válaszd ki a kötőszavak közül azt, ami illik a két ragmondat közé! Húzd át azokat, 

amelyek nem illenek bele!        9/ 

                                                               minek 

Erzsi labdázott az udvaron,         miért 

        miután 

megírta a leckéjét. 

 

 

Karcsi nem csinálta meg a leckét, 

 

         pedig  

         azaz  

         azért 

 

 

elfelejtette a kötelességét. 

 

 

Anyu felhívta a tanító nénit, 

 

de  

és  

mivel 

 

 

mással beszélt. 

 

8. Szétszakadt foglalkozások. Színezd azonos színnel az összetartozó szórészeket! 9/  
 

tűz- műsor- rend- taxi- kémény- könyv- vas- vadász- 

-sofőr -őr -kötő -vezető -oltó -utas -pilóta -seprő 

 

Miért keletkezhettek az összetett szavak? A válaszok közül húzd alá, ami igaz lehet! 

a). Mert így hosszabb szavakat használhatunk. 

b). Mert így új szavakat lehet alkotni, pontosabban tudjuk kifejezni magunkat. 

c). Mert csak így, összekapcsolva van értelmük. 
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9. Haladj csigavonalban a négyzetrácsok között, a szürke mezőben lévő betűtől a nyíl 

irányába indulj el! Ceruzával rajzold be az útvonalat, majd visszafelé haladva a meg-

kapott szavakat írd le elválasztva! (Dz, dzs lesz a szavakban.)    10/ 

 

                                                                                   ________________________________ 

                                                                                               ________________________________ 

                                                                                               ________________________________ 

                                                                                               ________________________________ 

                                                                                               ________________________________ 

                                                                                               ________________________________ 

                                                                                               

10. A megadott szavak közül válaszd ki azt, amelyik a két szótag közé beillesztve két ér-

telmes szót ad ki!      ( pl.: sziklán →  ját- szik – lán - dzsa)   8/ 

                         dermed,  csörren, dörren, gomba, gombol, hangos,  

                          hangya, lekvár, mormol, morzsa, rombol, sárga,   
 

   hu - _______ – _______ - lu    hú -_______ – _______ - rát  

 te - _______ – _______  - fal  ken - _______ – _______ - ve 

 ro -_______ – _______  - nú   cit - _______ – _______ - dog 

 ko -_______ – _______  - lamb gön - _______ – _______ - des 

 

11. Írj szóláshasonlatokat, az alábbi tulajdonságokkal!     10/ 

  

Ravasz, _________________________________________________________   

Gyáva,  _________________________________________________________ 

Szelíd,  _________________________________________________________ 

Sovány,_________________________________________________________    

Karcsú, _________________________________________________________    

Buta, ___________________________________________________________   

Ártatlan, ________________________________________________________   

Szegény, ________________________________________________________   

Szemtelen,_______________________________________________________   

Lassú, __________________________________________________________   
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12. Húzd alá soronként a kakukktojást! Röviden indokold meg választásodat! 10/ 

a). a ,  é,   i,   ö,   u  

Indoklás:___________________________________________________________ 

b). bab,   jel,   vas,  dió,   mag 

Indoklás:___________________________________________________________ 

c). hóba,   liba,   ólba,   tóba,   útba  

Indoklás: __________________________________________________________ 

d). öreg,  koros,  agg,  buta,  vén 

Indoklás: __________________________________________________________ 

e). több,  jobb, újabb, kisebb,  vadabb 

Indoklás: __________________________________________________________ 

 
13. Röviden válaszolj a kérdésekre!       17/ 

Mi a hang írott jele? _________________________________________________ 

Hogyan csoportosíthatók a hangok és a betűk? 

__________________________________________________________________ 

Hogyan csoportosíthatjuk a magánhangzókat? 

__________________________________________________________________ 

Hogyan csoportosíthatjuk a mássalhangzókat? 

__________________________________________________________________ 

Hogyan fejezzük ki gondolatainkat? 

__________________________________________________________________ 

Mire tagolódik beszédünk és írásunk? 

__________________________________________________________________ 

Mire bontható a mondat? 

__________________________________________________________________ 

Mire bonthatók a szavak? 

__________________________________________________________________ 

Hány szótagra bonthatók a szavak? 

__________________________________________________________________ 

A beszélő szándéka szerint hány mondatfajtát különböztetünk meg?  __________  

 

 


