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NÉV: 

Magyar nyelv 5-6. osztály 

 

1. Tedd ki a hiányzó ékezeteket! 

Igy hat egyutt mentek tovabb. Cserjebozot volt a kozelben, es a ket menyet labnyoma mintha 

a bozot korul huzodott volna, igy hat Macko-es Malacka kozben kovettek a nyomokat. 

Kozben Malacka Atjaros nevu nagybatyjarol meselt Mackonak, hogy szegenyke elete utolso 

eveiben mennyit szenvedett az asztmatol, es egyeb erdekes dolgokrol, amin Macko nagyon 

csodalkozott, kulonosen mikor megtudta, hogy mindenkinek ket nagyapja van. Utolag 

gondolt ra, hogy az egyiket elkeri Malackatol, de mindenesetre elobb megkerdezi Robert 

Gidat. 12p/ 

 

2. Elemezd szófajok szerint a következő mondatot! Pontos meghatározást kérünk! Pl. 

hadsereg: főnév, köznév, gyűjtőnév. 

Este a félelmetesen tomboló viharban nehezen találtuk meg a tanyához vezető utat. 

este: __________________________________________________________________  

a: ____________________________________________________________________  

félelmetesen: ___________________________________________________________  

tomboló: ______________________________________________________________  

viharban: ______________________________________________________________  

nehezen: _______________________________________________________________  

találtuk: _______________________________________________________________  

meg: __________________________________________________________________  

tanyához: ______________________________________________________________  

vezető: ________________________________________________________________  

utat: __________________________________________________________________  

 11p/ 

 

3. Írj egy-egy, legalább három szóból álló mondatot, amelyben minden szó hangrendje 

azonos az általunk megadottakkal! 

macska: _______________________________________________________________  

teve: __________________________________________________________________  

víziló: _________________________________________________________________  

 3p/ 
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4. Melyik a helyes írásmód? Tippelj! 

1 2 3 TIPP 

egy óra hosszat egyóra hosszat egyóra hosszatt  

huszonegynapos huszonegy-napos huszonegy napos  

jutalomkönyv jutalom-könyv jutalom könyv  

kovácsmester kovács mester kovács-mester  

papír zsebkendő papírzsebkendő papír-zsebkendő  

csinossan csinosan csínosan  

szóban forgó szóbanforgó szóban-forgó  

guzsajjal guzsalyjal guzsallyal  

csatos könyv csattos könyv csatoskönyv  

figyelembevesz figyelembe vesz figyelembe-vesz  

 10p/ 

5. Megadjuk néhány tudományág latin eredetű elnevezését! Hogy mondjuk magyarul? 

literatúra: ______________________________________________________________  

ökológia: ______________________________________________________________  

asztrológia: ____________________________________________________________  

geográfia: ______________________________________________________________  

geometria: _____________________________________________________________ 5p/ 

 

6. Mivel foglalkoztak, mit készítettek ezek az iparosok? 

bognár: ________________________________________________________________  

kádár: _________________________________________________________________  

vincellér: ______________________________________________________________  

szatócs: _______________________________________________________________  

tímár: _________________________________________________________________ 5p/ 

 

7. Alakítsd át melléknévvé a földrajzi neveket! 

Fekete-tenger: __________________________________________________________  

Duna-Tisza köze: ________________________________________________________  

Magyar Köztársaság: _____________________________________________________  

Dél-Kína: ______________________________________________________________  

Tamási: _______________________________________________________________  

Széchenyi-hegy: ________________________________________________________  

 Belső-Ázsia: ___________________________________________________________  

Holdvirág-árok: _________________________________________________________  

Pálfalva: _______________________________________________________________  

Tas vezér utca: __________________________________________________________ 10p/ 

 

8. Az alábbi mondatokat a tűz szó megfelelő ragos vagy képzett alakjaival kell 

kiegészítened.  

_______________________ teszi érte a kezét. Oltsd el a __________________! Kató igazán 

_______________________ pattant menyecske. Együtt vannak ________________- vízen át! 

Megmelegedhetünk a _________________. A ____________________ hajított minden 

felesleges holmit. Úgy fél tőle, mint a ____________________. Az ünnepséget 

_______________________ játék zárta. Ne játssz a _________________________! Tél 

végére el _____________________ az összes fát. 10p/ 

 Összes pont: 66p/ 


