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5-6. OSZTÁLY 

 

 

Tanuló neve: __________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

Osztálya: _____________________________________________________________  

 

Iskola neve, címe: ______________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

Felkészítő tanár neve: ___________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kérjük kitölteni az olvashatóság 

érdekében! Az iskola neve és címe helyére lehet hosszú bélyegzőt is tenni! 
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1. Csoportosítsd a szavakat a megadott szempontoknak megfelelően! 
 

ég, zebra, furulya, névutó, nyelv, toll, nyír, fejem, csimpánz, ér 

 

egyjelentésű szavak: ………………………………………………………………………………………………………………. 

többjelentésű szavak: …………………………………………………………………………………………………………….. 

azonos alakú szavak: ………………………………………………………………………………………………………………. 

           ……./10 pont 

2. Melyik irodalmi művet rejtik a meghatározások ha kitalálod és sorba rakod a hangokat 

megtudod! 

…………. zöngés mássalhangzó, a k és az m között. 

……….. zöngétlen kétjegyű mássalhangzó, zöngés párja a dzs. 

 ……….. a legpörgősebb zöngés mássalhangzó. 

………… az első rövid ajakkerekítéses mély magánhangzó. 

………… az előző magánhangzó ajakréses hosszú párja. 

………… zöngés mássalhangzó zöngétlen párja a t. 

………… rövid magas magánhangzó a h és a j között. 

……….. a leggyakoribb zöngétlen mássalhangzónk, zöngés párja a g. 

……….. rövid, magas, ajakkerekítéses magánhangzó. 

          …..……/9 pont 

3. Derítsd ki, kik ők, majd írd le a nevüket betűrendben! 

 Híres, reneszánsz katonaköltő, a magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője. 

 

 Költő, népmesegyűjtő, hozzá szólnak a híres verssorok: „Laci te! Hallod-e?” 

 

 Költő, a Nyugat nemzedékének tagja, (1838-1941) 1909 Levelek Iris koszorújából 

 

 A Toldi írója. 

 

 Kossuth-díjas magyar írónő, gyermekeknek szóló művei: Csupafül, A palacsintás 

király. 

 

 1905-1937 Fiatalon elhunyt költőóriás. Gyermekek által is jól ismert verse a Mama és 

az Altató. 

 

 1922-2008; József Attila-díjas magyar írónő, legnépszerűbb művei a Mazsola, A 

szeleburdi család, Kukori és Kotkoda; Frakk a Macskák réme 

 

 Számos ifjúsági könyv írója, közülük a leghíresebbek a Vuk, a Tüskevár, A koppányi 

aga testamentuma 

 



 
 

 1773 Debrecen-1805 Debrecen A XVIII-XIX. század fordulójának költőóriása, aki 

verset írt A tihanyi Ekhóhoz. 

 

 1926-2003 kortárs írónő, legismerteb ifjúsági művei Az égig érő fű és a Kire ütött ez a 

gyerek? 

 

 Kortárs író, leghíresebb és legismertebb művei a Süsü, a Pom-pom meséi, A nagy ho-

ho-horgász 

 

 1930 (Zámoly) - 2016 (Üröm) kortárs költő, gyermekverseit az 1969-ben megjelent 

Lekvárcirkusz bohócai című kötet tartalmazza. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

          ……./12 pont 

 

4. Kapcsolj val-, vel- ragot a következő szavakhoz! 

 -val, -vel 

dal  

toll  

ősz  

szép  

bagoly  

          ……../5pont 

 

5. J vagy LY? Egészítsd ki a szavakat! 

borbé……., páho……, kara……., muszá….., fo…..ik, fo….t, petrezse….em, la……hár, kaca……., 

bó….a 

                      ….…../5 pont 

6. M vagy N? Melyik betű illik a kihagyott helyekre? 

 

goro..…ba, azo…..ban, go……..ba, elle……ben 

                        ……../5 pont 



 
 
 

7. Az alábbi szavakat kétféleképpen tagolhatjuk, egyet kivéve! 

 

legelőre   

fölül   

karóra   

jobbágy   

megint   

          ……./10 pont 

 

8. Több bé, vagy kevés bé?  

 

elő…….., tová…….., hamara…….., külön………., egyé…….., tágasa…………. 

          ……../6 pont 

 

9. Melyik szó a kakukktojás? Aláhúzással jelöld! 

 

a) halom, árok, domb, hegység, hegy 

 

b) csobbant, durrant, hibbant, csurrant, robbant 

……../2 pont 

 

 

 Összesen: 64 pont/……….. 


