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1. Egészítsd ki a szavakban a j-ly helyes alakját!       (8 pont) 

Bor...ú, harká..., kese...ű, ...aguár, für..., pu...ka, se...empincsi, karva... 

 

2. Állapítsd meg a mondatok fajtáját tartalmi szempontból és tedd ki a mondatok végére a megfelelő 

írásjeleket!            (8 pont) 

 

Mikor találkoztál vele ...... - ................................................................................................ 

Ne szólj közbe ...... - ……………………………………………………………………… 

Bár sikerült volna neki ...... - ……………………………………………………………. 

Holnap megvesszük neki az új táskát ...... - ……………………………………………… 

 

3. Nevezd meg a kiemelt szavak szófaját!             (4 pont) 

Nehéz tőled elválnom. - 

 

Kutatómunkánkat siker koronázta. - 

 

Kicsi a bors, de erős. - 

 

A vízbe dobott vasdarab lesüllyed. - 

 

4. Szótagold - válaszd el helyesen minden lehetséges helyen a következő szavakat!   (4 pont) 

kisasszony - ..................................................................... 

bérlet - ............................................................................. 

ostrom - .......................................................................... 

kavicsok - ...................................................................... 

 

5. Határozd meg minél pontosabban az alábbi mondat mondatrészeit!                            (4 pont) 

„Tüzesen süt le a nyári nap sugára az ég tetejéről a juhászbojtárra...“ 

 

Tüzesen - ……………………………………………….. 

süt - ……………………………………………………… 

nyári - …………………………………………………… 

nap - …………………………………………………….. 

sugára - …………………………………………………. 

ég - ……………………………………………………… 

tetejéről - ……………………………………………….. 
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juhászbojtárra. - ………………………………………….. 

 

6. Keresd a kakukktojást!  

Mindegyik vízszintes sorban van egy olyan szó, amelyikben a kiemelt mássalhangzó időtartama eltér 

a töbitől.                 (3 pont) 

 

- (l)           szá_ _ ong,               má_ _ik,              te_ _ ik,                    fu_ _ ánk 

- (sz)        ö_ _  pontosít,      vi_ _ hang,        ho_ _ mérték,        le_ _  

- (j)           va_ _on,                  jö_ _ön,               hagy_ _on,                 tud_ _on 

 

7. Állítsd a műveket keletkezésük szerinti időrendbe a szerző nevével együtt!                        (4 pont) 

 
1.,Himnusz,                   2.,Tiszta szívvel,                    3., Egy katonaének,                           4., Góg és Magóg fia 

 

 

A., József Attila,              B., Ady Endre,                         C., Balassi Bálint,                              D.,  Kölcsey Ferenc 

 

Időrend:_____________________________________________________________________ 

 

8. Nyíllal kapcsold össze a művet és a benne szereplő hőst!      (5 pont) 

Bence      Légy jó mindhalálig 

Baradlay Jenő     A walesi bárdok 

Nyilas Misi      Toldi 

Iluska      A kőszívű ember fiai 

Edvárd király     János Vitéz 

 


