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A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 

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

 
Osztálya:  ...............................................................................................................................  
 
Iskola neve:  ...........................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
Címe :  ....................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
Felkészítı tanár neve:  ...........................................................................................................  
 
A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL kérjük kitölteni az olvashatóság 
érdekében! 



1. Pótold a mondatok hiányzó betőit! 
 

A fiú aké_en szólt az a_ ához, ahogy az elvárta tıle. 

A_erint olvastam fel a szabályokat, ahogyan azok az i_ emkönyvben vannak. 

A_ént viselke_etek, hogy senkit ne botránkozta_atok meg! 

 7p/ 

2. Kirıl vagy mirıl nevezetesek az alábbi települések? 

A megoldáshoz használd az internetet is / lexikont is! 

 

Nagycenk - 

Szatmárcseke - 

Tiszacsécse - 

Nikla - 

Kápolnásnyék - 

Kiskırös - 

Kiskunfélegyháza - 

Iszkáz - 

 

Móra Ferenc, Berzsenyi Dániel, Petıfi Sándor, Kölcsey Ferenc,  

Vörösmarty Mihály, Móricz Zsigmond Nagy László, Széchenyi István 

 8p/ 

3. Találd ki, melyik igekötı illik az adott igéhez, hogy megfeleljen a meghatározásnak! 
…számol 

 

Tájékoztat az elmúlt negyedévi munkáról= .....................................................  

Eldönti, ki lesz a hunyó= ..................................................................................  

Megszüntet valamit= ........................................................................................  

Megnézi, mennyi aprópénze van= ...................................................................  

A bíró a bokszolóra= ........................................................................................  

A pénztáros a napi bevétellel= .........................................................................  

 6p/ 



4. Válaszd ki a hibás szóalakot majd írd le javítva! 

 

Boncsák, oltsátok el, ereztjétek ki, fuson, nyitsuk, bocsássam, 

Fessem, illesszél, választsátok! 

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

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

 6p/ 

5. Válaszd el a felsorolt szavak közül azokat, amelyek felsı- vagy túlzófokú 
melléknevek! 

Legdrágább, legépel, legények, legédesebb, legerısebb, legelı, legeslegügyesebb, legó, 
leginkább, legakaratosabb 

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

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

 6p/ 

6. Lásd el -val, -vel toldalékkal a szavakat! 

 

 juh ..................................................  

 boy .................................................  

 toll ..................................................  

 Babits .............................................  

 Kiss ................................................  

 MÉH ...............................................  

 fogoly .............................................  

 düh .................................................  

 Mikszáth .........................................  

 Adrienn ..........................................  

 10p/ 



7. Pótold a mondatok szavaiból hiányzó mássalhangzókat! 

 

Ha ha……gattál volna, bölcs mara…….ál volna. 

Nem a……ák fel kö…..en a csatát. 

Fize……etek  elı a magazinra! 

Sok csepp a követ is kivá……a. 

Iga……ággal érhe….. a legme……ebbre. 

Va……játok meg a ruhákat! 

 10p/ 
 
 Összes pont: 53p/ 


