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Név:    _____________________________      Osztály: ________ 

 

 

1. Jelöld a mondatvégi írásjeleket! Írd utána, milyen mondatfajta! 

 

Új padokat kapott az osztály                               ________________________ mondat 

 

- Vajon ki mellé ültet majd a tanító néni             ________________________ mondat 

 

- De szeretnék Kata mellé ülni                            ________________________ mondat 

 

- Nagyszerű, sikerült                                           ________________________ mondat 

 

- Gyere, Kata dolgozzunk együtt                        ________________________ mondat 

 

 10p 

 

2. Olvasd el Kányádi Sándor Haragos a kicsi patak című versének részletét! Keresd meg a 

versrészletben a következő szavak rokon értelmű megfelelőjét! 

 

Haragos a kicsi patak,                                 Méltatlankodnak a ludak, 

szemlátomást nő a mérge.                           ártatlankodnak a récék. 

Hajkurássza a ludakat,                                Nincs a mérges kicsi patak 

meneküljön, aki réce.                                  medrében egy csöppnyi részvét. 

 

aprócska          __________________                  csermely        __________________ 

 

kergeti             __________________                  libákat            __________________ 

 

bosszús           __________________                  vadkacsa        __________________                 

 

dühe                __________________                  szánalom       __________________ 

 

 8p 

 

3. Fejezd be a mondatokat a kiemelt szavak ellentétes jelentésű megfelelőjével! 

 

A méz édes, a citrom ____________________. 

 

Károly vidám, Gergely  __________________. 

 

A patak vize sekély, a folyó vize _________________. 

 

Kata egészséges, Peti  ___________________. 

 

Zita apukája magas, nagypapája ___________________ . 

 5p 
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4. Írd le folyóírással az alábbi főneveket a megfelelő csoporthoz! 

 

TISZA,   FIÚ,   ÁLLAT,   BUDAPEST,   ÚJSÁG,   VUK,   MÓRA FERENC, 

 

BALATON,   PATAK,   TÜNDE,   FALU,   KÖNYV 

 

Köznevek Tulajdonnevek 

  

  

  

  

 

 12p 

 

 

5. Másold le az alábbi főneveket a megfelelő helyre! 

 

gólyák,  tyúk,  kút,  hajót,  meggyet,  tollat,  kapuk,  fiók,  kerék,  állat,  villák,  hollót,  királyt,  rigók,  

gallyat, székek 

 

-t ragos főnevek Többes számú főnevek Toldalék nélküli főnevek 

   

   

   

   

   

   

 

 16p 

 

 

6. Pótold a hiányzó toldalékokat az alábbi mondatokban! 

 

Peti Győr ________ vonattal utazik Sopron _________ . 

               (Honnan?)                                      (Hová?) 

 

Már megvette a vonatjegy ________ a pénztár __________ . 

                                              (Mit?)                       (Hol?) 

 

A felszállásnál udvariasan előreengedett egy néni _______ . 

                                                                                  (Kit?) 

 

Az utas _______ integetnek az ablak _________ . 

              (Kik?)                                   (Honnan?) 

 

 7p 
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7. Pótold a szavakban a hiányzó j vagy ly betűket! 

 

Káro___ a fo___osón furu___ázik. 

 

Ibo___a ___elmezben ment az ünnepé___re. 

 

Az osztá___társam szereti a sa___tot. 

 

É___félkor tizenkettőt üt a templom órá___a. 

 10p 

 

8. Egészítsd ki a táblázatot a megfelelő melléknévi alakkal! 

 

Alapfok Középfok Felsőfok 

forró   

 nagyobb  

  legcsillagosabb 

 szebb  

könnyű   

  legzajosabb 

 

 6p 

 

9. Olvasd el Kormos István: A táncos bárány című versének részletében az igéket! 

 

Nagy kacagás lett a tornácon,                             Oldalát fogta a király is, 

a bús királylány kacagott,                                   félrecsapta a koronát, 

csillagszeméből csurgott a könnye,                    nem törődött a tekintéllyel: 

olyan jóízűt mulatott.                                         táncba vitte az asszonyát. 

 

a.) Húzd alá a versben az igéket! 

 

b.) Csoportosítsd az igéket jelentésük szerint! 

 

Cselekvés: ______________________________________________________ 

 

Történés: _______________________________________________________ 

 

Létezés: ________________________________________________________ 

 

 8p 

 

 

Összesen: 

 90p 

jegy:        % 

 
 

 

 8p 
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Tollbamondás 

Név:    _____________________________      Osztály: _______ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Tollbamondás: _______hibapont                                                          Osztályzat:____________ 
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 Másolás 

Név:    _____________________________      Osztály: _______ 

 

Az üde tavaszi lombok alatt dalol a bájos fülemüle. Jókedvű füttyétől naphosszat zeng az 

erdő. A legszebben éneklő madár, a dal királyának is nevezik. Tojásrakás előtt trilláját még 

éjszaka is hallani. Főképp olyan helyeken fészkel, ahol biztonságos rejtekhely kínálkozik 

számára. Kedveli a patakok, tavak menti ligeteket. Régi otthonát évről évre felkutatja. A 

pelyhes fiókák legtöbbször ott nevelkednek, ahol szüleik bölcsőjét is ringatta a pajkos szél. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
Másolás:________/hiba                                                                            Osztályzat:______  
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Megoldó kulcs 

 

1. feladat 

 

     .     kijelentő mondat 

     ?    kérdő mondat 

     !    óhajtó mondat 

     !    felkiáltó mondat 

     !    felszólító mondat 

 

2. feladat 

  

aprócska = kicsi                        csermely = patak 

kergeti = hajkurássza                libákat = ludakat 

bosszús = haragos                     vadkacsa = réce 

dühe = mérge                            szánalom = részvét 

 

3. feladat 

 

édes = savanyú 

vidám = szomorú 

sekély = mély 

egészséges = beteg 

magas = alacsony 

 

4. feladat 

 

Köznevek: fiú, állat, újság, patak, falu, könyv 

Tulajdonnevek: Tisza, Budapest, Vuk, Móra Ferenc, Balaton, Tünde  

 

5. feladat 

 

-t ragos főnevek Többes számú főnevek Toldalék nélküli főnevek 

hajót, meggyet, tollat, hollót, 

királyt 

gólyák, kapuk, villák, rigók, 

székek 

tyúk, kút, fiók, kerék, állat,  

gallyat,   

   

   

 

6. feladat 

 

Peti Győrből vonattal utazik Sopronba. 

Már megvette a vonatjegyet a pénztárban. 

A felszállásnál udvariasan előreengedett egy nénit. 

Az utasok integetnek az ablakból. 

 

7. feladat 

 

Károly a folyosón furulyázik. 
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Ibolya jelmezben ment az ünnepélyre. 

Az osztálytársam szereti a sajtot. 

Éjfélkor tizenkettőt üt a templom órája. 

 

8. feladat 

 

Alapfok Középfok Felsőfok 

forró forróbb legforróbb 

nagy nagyobb legnagyobb 

csillagos csillagosabb legcsillagosabb 

szép szebb legszebb 

könnyű könnyebb legkönnyebb 

zajos zajosabb legzajosabb 

 

9. feladat 

 

Igék: lett, kacagott, csurgott, mulatott, fogta, félrecsapta, törődött, vitte 

 

Cselekvés: kacagott, mulatott, fogta, félrecsapta, törődött, vitte 

Történés: csurgott, törődött 

Létezés: lett 

 

Tollbamondás szöveg 

 

Magyarország fővárosa Budapest. A Duna két partján fekszik. A barátnőm Győrben lakik a 

Rába partján. Gyakran jár a szüleivel evezni a Dunára és a Rábára. Ha a fővárosba jön, 

elviszem a Gellérthegyre, mert onnan nagyon szép a kilátás. Anna szülei Pécsre utaznak. Ők 

a Mecsek legmagasabb pontjára, a Zengőre szeretnének feljutni. Bátyám a nyarat a 

vízparton tölti. 
 

Tollbamondás: minden hiba 1 pont veszteség 

 

Értékelés: 0 – 3 -----  5  érdemjegy 

                 4 – 6 -----  4 

                 7 – 10 ---- 3 

                11 – 14 ----2 

                15 ------     1 

 

 

Másolás: minden hiba 1 pont veszteség 

 

Értékelés: 0 ---- 2 ------ 5  érdemjegy 

                 3 ---- 5 ------ 4 

                 6 ---- 9 ------ 3 

                10 --- 13 ----- 2 

                14 -------        1 

                  

 


