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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012. JANUÁR 16. 

 

CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 2213 MONORIERDŐ, SZABADSÁG U. 43. 

 

 

Tanuló neve, osztálya: __________________________________________________   

 

 ____________________________________________________________________  

 

Iskola neve, címe:  _____________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 

Felkészítő tanár neve:  __________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 

 

A név, cím részt nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni az olvashatóság érdekében! 
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A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 
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1. feladat 

A szavak hangsúlyozása. /Az aláhúzott szó a hangsúlyos!/ 

 

piros ceruzával írta _________________________________________ 

piros ceruzával írta _________________________________________ 

piros ceruzával írta _________________________________________ 

ebéd után érkeztek _________________________________________ 

ebéd után érkeztek _________________________________________ 

nem olvasta _________________________________________ 

nem olvasta _________________________________________ 

a kabátom volt rajtam _________________________________________ 

a kabátom volt rajtam _________________________________________ 

a kabátom rajtam volt _________________________________________ 

 

 

 

2. feladat 

Összetett szó Képzett szó Jelezett Ragozott 

    

 

Emberért, mégis, önimádó, önök, Visegrád, játsszon!, maximum, kisebb, Andrásék, Illyés, 

bajstrom, madzag, menedzser, pénzért, apámé, felír, Kecskeméten, München, eddze, 

ellenőrizd! 

 

 

   10 

   20 
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3. feladat 

Gyermeknyelv 

A beszélni tanuló kisgyermekek mondják: 

 

 Helyesen 

 

sok játékok __________________________ 

őtől __________________________ 

tiém __________________________ 

tégemet __________________________ 

harmadikszor __________________________ 

szépebb __________________________ 

sokabb __________________________ 

vízt __________________________ 

madárt __________________________ 

szeretel? __________________________ 

 

 

4. feladat 

Különös köszöntő 

Az ünnepelt megkapta a köszöntő verset és megsértődött. Nem kellett volna. A furfangos 

Mikszáth Kálmán írta ezeket a sorokat: 

 

A mosolygó élet   kísérje léptedet 

távol legyen tőled  a gyászemlékezet 

minden mi jó vagyon  hogy szívedbe légyen 

kerüljön de nagyon  a keserv és szégyen! 

 

Mi a titka a jó kívánságnak? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. feladat 

 

Milyen? Micsoda? 

kelendő  

múlandó  

áradó  

ringató  

illó  

 

 

 

6. feladat 

Szólások (2 tagú, ritmusos) 

 

se szeri, / ______________________________________ 

se apja, / ______________________________________ 

se pénz / ______________________________________ 

se inge, / ______________________________________ 

 

 

7. feladat 

Indulatszavak: (Írjál mondatokat vagy az (a) vagy a (b) sor szavaival! 

 

a; jaj, hej, tente, tente, zsupsz, óh, ah! 

 

b; ejha, brrr, nana!, nosza, nos, bárcsak 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Összes pont:  
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