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7-8. OSZTÁLY 
 
 

 
 

 

 
Tanuló neve, osztálya: __________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Iskola neve, címe: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Felkészítı tanár neve: __________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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1. Húzd alá a következı mondatokban a mássalhangzók jelölésének hibáit! 

Írd le helyesen a szóalakokat! 
 
Helyesbítessétek az eféle tévedéseket! 
Meddig álldogálltok még ott? 
Most játszuk azt, hogy vendégek jöttek. 
Ideje, hogy elkezd a munkát! 
Felnıtt az, aki máskép gondolkodik. 
A sok hó süketté és dermedté tette a tályat. 

....………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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2. Pótold a hiányzó betőket, kötıjeleket az alábbi földrajzi nevekben! 

 
…orsod …baúj …emplén …egye 
…özép …unántúl 
…él …ugat …frika 
…agas …átra 
…abadság …ér 
…una …isza …öze 
…ossuth …ajos …tca 
…merika …gyesült …llamok 
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3. A kommunikáció melyik tényezıjén múlt a félreértés az alábbi  pár- 

beszédet? 
  
Reszketı hangon telefonál egy néni az illetékes osztályra: 
 _ Lakásügyi osztály? 
 _ Igen, tessék. 
 _ Kérem, mennyi idı alatt intéznek el egy lakáskérelmet? 
 _Egy pillanat! _ mondja a hölgy, mert kapcsolni akarja az illetékest. 
 _ Köszönöm, nagyon köszönöm! _ rebegi hálásan a néni, és leteszi   
   a kagylót. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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4. Átalakítás :A zöngétlen mássalhangzókat cseréld ki zöngésekre! 
 
por   - ……., kész - ……, fák - ……, topog -……., epét - ……. 
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5. Egybe-, külön vagy kötıjellel? Írd le helyesen! 
 
akácfa virág  …………………………………. 
akarva akaratlan …………………………………. 
aludt tej  …………………………………. 
alva járó   …………………………………. 
antik bútor  …………………………………. 
apró cseprı  …………………………………. 
barlang lakó  …………………………………. 
bogár szemő …………………………………. 
csetlik botlik …………………………………. 
házról házra  …………………………………. 
hegyén hátán …………………………………. 
helyet foglal  …………………………………. 
télen nyáron  …………………………………. 
télvíz idején  …………………………………. 
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6. TÁVIRAT-MONDAT: 

Bontsd részekre az alábbi egybeírt szöveget!  
 
AGYORSANÉSKÖNNYENELKÉSZÍTHETİÉTELEKÁLTALÁBAN 
SOKZSÍRTÉSCUKROTTARTALMAZNAKEZÉRTNEMTESZNEK
 JÓTNEKEDHATÚLSOKATFOGYASZTASZBELİLÜK. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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7. Helyezd a szövegbe a megfelelı jelentéső szavakat! 
hírhedt, híres, helység, helyiség, hallatlan,halhatatlan 
 
A falu, ahol a …………. vár áll, egy egészen kicsi, ma már szinte 

jelentéktelen …………… . Már csak a legidısebbek emlékeznek arra 

hogy a kastély …………… ura micsoda ……………. Események 

elıidézıje volt. Érdekes, hogy a hatalmas épület legkisebb …………..e 

volt az eset színhelye. A történet szereplıi már mind örök álmukat 

alusszák, de a mese úgy tőnik, ………………… . 
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