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CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Tanuló neve:  .........................................................................................................................  

 

Osztálya:  ...............................................................................................................................  

 

Iskola neve:  ...........................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................................  

 

Címe:  .....................................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................................  

 

Felkészítő tanár neve:  ...........................................................................................................  

 

A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL kérjük kitölteni az olvashatóság 

érdekében! 

http://www.fekete-merdo.sulinet.hu/


 2213 MONORIERDŐ, SZABADSÁG U. 43. 

 

A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 



 

1. Írd a vonalra, kinek melyik művéről szól a következő szövegrészlet! 

 

 

A hargitai erdőpásztor fiú alakjával az író igazi népi hőst teremtett. 

Ábel élete mindennapos létküzdelem, ugyanakkor jellemző rá az elemi 

kalandvágy éppúgy, mint a derű, a humor keresése. 

Csavaros észjárású ember, s ez a legfőbb fegyvere a harcban, a kiszolgáltatottságban. 

 

Húzd alá a szövegrészletben található összetett szavakat! 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 9p/ 

 

 

2. Bontsd elemeire az alábbi szavakat, és nevezd meg a toldalékokat! 

 

valakikről 

mosolygósokat 

kíméletlenül  

gyaluljatok 

 10p/ 

 

3. Fejezd be az alábbi közmondásokat! 

Pótold a tagmondatok közötti írásjeleket! 

 

Nem zörög a haraszt 

 Hamarabb utolérik a hazug embert 

 Aki a kicsit nem becsüli 

 Addig jár a korsó a kútra 

 Csak az nem követ el hibát 

 

 5p/ 

 

 

4. Mondatbővítés 

 

Írj legalább 3 különféle határozót a mondathoz! 

 

Segíteni jöttem. 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 3p/ 



 

5. Szójelentés 

 

Mit csinál az, aki ácsorog? ................................................................................................  

Mit csinál az, aki őgyeleg? ................................................................................................  

Mit csinál az, aki ballag? ...................................................................................................  

Mit csinál az, aki vándorol? ..............................................................................................  

Mit csinál az, aki kóborol? ................................................................................................  

 

 5p/ 

 

6. Keresd a szó elejét! 

 

 …………ttyú    = a motor része 

 ………….tyú    = az ágyú régi elnevezése 

 …………ttyú    = szép testű vízimadár 

 

 3p/ 

 

7. Hasonló hangzású szavak! 
 

Foglald külön mondatba a következő szavakat! 

 

hallhatatlan .........................................................................................................................  

 

halhatatlan ..........................................................................................................................  

 

 4p/ 

 

8. Szövegalkotás! 

 

Írjál 5-6 soros véleményt a következő témáról: 

Szeptember … tanévkezdés gondokkal 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 10p/ 

 

 Összesen: 49p/ 


