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1. Feladatlap 
Év eleji tájékozódó felmérés 1.

1. Beköszöntött az ősz. A mezőkön elkezdték a rozs és a búza vetését. Csapatokba verődve várják az in-
dulást a költöző madarak. Egyre több sárguló levél van a fákon. Lassan lehet szüretelni a szőlőt. Eljött a 
dióverés ideje.

2. –  Hű, de megnőttetek, gyerekek! Mutassátok magatokat! Mindenki megtalálta a helyét? És te, Zsóka, 
hova ülsz?

 Zsóka lenézett a földre.
 – Még nem tudom.
 – Hova akarsz ülni, kislányom?
 – Nekem mindegy.
 – Keress magadnak egy helyet, és ülj le szépen!

3. a) Három órakor találkozom az egyik barátommal.
 b) Széles járda vezet a kaputól a bejáratig.
 c) Ma végre megírtuk történelemből a témazáró dolgozatot.

4. Szűcs István, gyümölcskosár, miskolci lakos, Ildikó, szűcsmester, Lánchíd, július, Petőfi utca, Dunántúl, 
Somogy megye, karácsony, honfoglalás

5. 8. Pethő Antal, 3. Katona László, 10. Zsákai Imre, 7. Nagy Richárd, 2. Juhász Orsolya,
 6. Lugosi Csilla, 9. Rigó Sándor, 4. Kovács István, 1. Huszár Ottó, 5. Kriston Ildikó

6. tanuló, jóízű, rágógumi, folyóból, simul, teríti, puhul, síkos, kapuhoz, drótkerítés

7. uzsonna , nyakkendő, csillogó, hajszál, bakancs, bukkan, könnyes, csobog, rosszul, csobban

8. a) mond|o|tt szótő (ige) + előhangzó + múlt idő jele
 b) sötét|e|bb szótő (melléknév) + előhangzó + középfok jele
 c) indul|nak szótő (ige) + igei személyrag
 d) vonalzó|k|at szótő (főnév) + többes szám jele + előhangzó + rag

9. ösz-szeg, kö-peny, temp-lom, rend-őr, fi-ók, könyv, kop-pan, sak-ko-zik, meg-ír-ja, leg-o-k-osabb

10. pulyka, jelmez, lejtő, május, jómódú, folytat

11. a) megoldódott a nyelve
 b) ég a keze alatt a munka
 c) bal lábbal kelt föl
 d) ki se látszik a földből

12. A sűnök télí álma a hőmérséklet alakúlásától füg. Őszel az alapossan meghízott álatok már jo előre 
gyüjtögetik a száraz lombott a győkerek közé, a galyrakás alá, a sűrü bokor tövébe. Amikor a hömérő 
higanyszálla tartósan nyolc-tiz fokra csöken, szépen behuzodnak a vacokba. Összegömbölyödve  
lasan álomba merűlnek.

 sünök, téli, alakulásától, függ, ősszel, alaposan, állatok, jó, gyűjtögetik, lombot, gyökerek, gallyrakás, sűrű, 
hőmérő, higanyszála, nyolc-tíz, csökken, behúzódnak, lassan, merülnek



3

2. Feladatlap
Év eleji tájékozódó felmérés 2.

1. Szeptemberben a növények és az állatok pihenésre készülnek. Egyre hűvösebb lesz az idő. Elkezdenek 
a fák levelei sárgulni. A szőrös testű állatok melegebb bundát növesztenek. Így várják a hideget. Lassan 
útra kelnek a délre költöző madarak.

2. – Most ezzel foglalkozol, vagy mész a fürdőbe? Igyekezz te is, Nita! És kösd össze a hajad!
 Az asszony kedvtelve nézte a lányát.
 – Dehogy kötöm! – indult.
 – Miért nem kötöd össze? Azt hiszed, így jobb vagy szebb? Megfázol.

3. a) Piros szalaggal kötöttem át az ajándékot.
 b) Háromtól ötig az sikolában leszek edzésen.
 c) Melyik könyvből gyűjtöttél anyagot a szorgalmi feladathoz?

4. Tiszántúl, Magyarország, magyar   sportolók, királylány, május, Országház, Margit híd, Miskolci Miklós, 
budapesti, Tolna megye, pünkösd, Európa

5. 2. Juhász Ildikó, 6. Simon Aliz, 3. Kovács Tibor, 4. Lovas Mihály, 9. Szilágyi Ottó,
 8. Szabó Imre, 5. Páll Imre, 10. Vatai Tamás, 7. Soros Attila, 1. Jenei Anikó

6. tanító, bordópiros, jószívű, fiúról, gyógyul, autóbusz, úszik, Samuhoz, suttog, díszít

7. szalonna, sakkozik, köpeny, illatos, fűszál, röppen, pöttyös, potyog, pikkely, ősszel

8. a) csillag|o|t szótő (főnév) + előhangzó + rag
 b) olvas|o|tt szótő (ige) + előhangzó + múlt idő jele
 c) mond|j|ad szótő (ige) + felszólító mód jele + igei személyrag
 d) okos|a|bb szótő (melléknév) + előhangzó + középfok jele

9. ba-kancs, rosz-szul, ost-rom, pi-ac, bolt, fel-ad-ja, leg-i-dő-sebb, csob-ban, u-zson-na, fog-krém

10. július, aszály, süllyed, harkály, járkál, kijárat

11. a) ráteríti a vizes lepedőt
 b) a kalapja mellé tűzheti
 c) rossz fát tett a tűzre
 d) két malomkő közt őrlődik

12. A mokus télí álmott nem alszik, de ha nagyon hídeg idö van, napokig is a fészkében tartozkodik. Amikor 
mindent vastag hotakaró borit, a raktáraibol lakmárózik. Ide még nyárón és összel makot, mogyorot és 
mindenféle magot gyűjtöt ösze. Néha előfordúl, hogy más álatok kifosztlyák a rejtekhejeit.

 mókus, téli, álmot, hideg, idő, tartózkodik, hótakaró, borít, raktáraiból, lakmározik, nyáron, ősszel, mak-
kot, mogyorót, gyűjtött, össze, előfordul, állatok, kifosztják, rejtekhelyeit
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3. Feladatlap 
Mit tudsz az ábécéről és a betűrendről? 1.

1. ny,   o,   ó,   ö,   ő,   p,   q,   r,   s,   sz,   t,   ty,   u

2. antilop, cickány, csimpánz, delfin, hiúz, jaguár, kenguru, leopárd, orrszarvú, rozmár, vipera, zsiráf

3. bugyog – buggyan, medve – Medárd, Gergely – gerely, cukor – csupor, Gaál – Gál, száll – szál

4. 7. Budapest, 3. Berlin, 2. Belgrád, 6. Brüsszel, 1. Bécs, 8. Bukarest, 5. Brazília, 4. Bern

5. a)  A nagybetűvel kezdődő szó mindig megelőzi a kisbetűs párjával kezdődőt. H
  A különírt szókapcsolatok az egyszerű szavak betűrendbe sorolása szerint követik egymást. I
  Az egyjegyű betű mindig megelőzi az azonos elemmel kezdődő kétjegyű (háromjegyű) betűt. I
  A régies írású családnevekben előforduló kétjegyű betűket elemeikre bontva soroljuk be. I
  A rövid és a hosszú magánhangzópárokat az ábécébeli helyük szerint soroljuk betűrendbe. H

 b)  •  A betűrendbe sorolás szempontjából nem teszünk különbséget a kis- és a nagybetűk között. De ha 
csak ez a különbség, a kisbetűs szó megelőzi a nagybetűs szót.

  •  A rövid és a hosszú magánhangzópárok között nem teszünk különbséget. De a rövid magánhangzós 
szó kerül előbbre olyankor, ha a két szó betűsora csak a megfelelő magánhangzók hosszúságában 
különbözik.

6. 1. Dobos Anna, 2. Dókay Mihály, 3. Juhász Irén, 4. Kiss Virág, 5. Kóti Mariann, 6. Kovács Ildikó,  
7. Módos Anett, 8. Molnár Csaba, 9. Zsadon Erika, 10. Zsákay Anikó

7. a) Thököly Imre, Tóth Árpád
 b) Eötvös József, Örkény István

8. 2. Kiss Evelin
 4. kis virág
 3. kistányér
 1. Kazincbarcika

9. Anyám tyúkja, Arany Lacinak, Egy estém otthon, Fiam születésére, Füstbe ment terv, István öcsémhez, 
János vitéz, Nemzeti dal, Szeptember végén, Szülőföldemen
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4. Feladatlap
Mit tudsz az ábécéről és a betűrendről? 2.

1. g,   gy,   h,   i,   í,   j,   k,   l,   ly,   m,   n,   ny,   o

2. bíbic, cinege, fürj, gerlice, gyöngytyúk, hattyú, keselyű, ökörszem, pacsirta, strucc, túzok, vörösbegy

3. fedd – fed, Brúnó – bútor, tolvaj – Tokaj, szakad – salak, Pál – Paál, recseg – reccsen

4. 8. Mongólia, 5. Marokkó, 7. Moldova, 4. Málta, 3. Magyarország, 6. Mexikó, 2. Madagaszkár,  
1. Macedónia

5. a)  A rövid magánhangzós szó kerül előbbre akkor, ha a két szó csak az adott magánhangzók hosszúsá-
gában különbözik. I

  Az egyjegyű betű nem előzi meg az azonos elemmel kezdődő kétjegyű (háromjegyű) betűt. H
  A családnevekben a régies kétjegyű betűket elemeikre bontva soroljuk be. I
  A rövid magánhangzó mindig megelőzi a hosszú párját. H
  A különírt vagy kötőjeles szókapcsolatokat az egyszerű szavak szerint soroljuk betűrendbe. I

 b)   • Az egyjegyű betű megelőzi az azonos elemmel kezdődő kétjegyű (háromjegyű) betűt.  
•  A rövid és a hosszú magánhangzó között betűrendbe sosoláskor nem teszünk különbséget. A rövid 

magánhangzós szó akkor kerül előbbre, ha a két szó betűsora csak a megfelelő magánhangzók hosz-
szúságában különbözik.

6. 1. Ábel Anikó
 2. Anday Vilmos
 3. Éles Evelin
 4. Erdei Ildikó
 5. Forgács György
 6. Hadas Ágota
 7. Jókai István
 8. Magyar Attila
 9. Pápai Iván
 10. Papp Tünde

7. a) Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor
 b) Balassi Bálint , Batsányi János

8. 2. Tisza Kálmán
 1. Tiszahát
 4. tiszavirág
 3. Tisza-part

9. Egészségünk, Élet és Tudomány, Erdélyi Konyha, Fürge Ujjak, Ifjúsági Magazin, Kertészet és szőlészet, 
Kerti Kalendárium, Kincskereső, Magyar Nemzet, Nemzeti sport
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5. Feladatlap 
Mit tudsz helyesírásunk alapelveiről? 1.

1. újságpapír, tizennyolc, gyújt, buzdít, Enikő, szúnyogháló, bújócska, óvoda, július, koszorú, húszan, 
gyógyul

2. dörren, általános , befőtt, bakancs , szimmetria, millió, szalonna, szálló, program, múlik

3. a) szűret huzat
 b) sarkal var

4. a) bivaly b) datolya c) akadály
  tavaly  korcsolya  személy 
  persely  fehérje  sirály 
  tolvaj  derelye  papagáj 
  karvaly  szója  fahéj 

5. • szótő (főnév) + rag =  
 • szótő (ige) + múlt idő jele + igei személyrag =  
 • szótő (melléknév) + előhangzóval kapcsolódó középfok jele + előhangzóval kapcsolódó rag =
 • szótő (ige) + igei személyrag =  
 • szótő (főnév) + előhangzóval kapcsolódó többes szám jele + rag =  

6. Mássalhangzó-rövidülés: otthon, ujjnyi
 Összeolvadás: bocsátja, zöldség
 Teljes hasonulás: tanulja, vonattal
 Részleges hasonulás: lökdös, nádszál, színpad

7. A kilenc eggyel több a nyolcnál.
 Mikor találkoztál utoljára Papp-pal?
 Esőköpenyt is hozzatok magatokkal a kirándulásra!
 Öntöttél friss vizet a kancsóba?
 Történelemórán az őskorról tanultunk.

8. kapu, csillogó, színpad, erőmű, rozsdás, szörnyű
 Azért, mert azt nem a kiejtés elve szerint írjuk.

 Kossuth, Károly, Rákóczi, fortély, gombolyag, Petőfi
 Azért, mert azt nem a hagyomány elve szerint írjuk.

9. kulcscsomó, tolltartó, részszorzat, hegycsúcs

10. celofán, mutatot, nyílik, hajcsatott, helikopterel, pünkösd, szegfű, karohoz, vállap, megnézük, varrogat, 
Mariannal, bükfa, iskolábol, Weöres Sándor, rajzolhattyuk, hamúvá

 mutatott, hajcsatot, helikopterrel, karóhoz, váll-lap, megnézzük, Mariann-nal, bükkfa, iskolából, rajzol-
hatjuk, hamuvá
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6. Feladatlap
Mit tudsz helyesírásunk alapelveiről? 2.

1. búzavirág, huszonöt, fúr, Anikó, mozdul, unokahúg, simogat, borít, június, tízes, szomorú, porszívó

2. dörög, koccan, grafit, szappan, zöldell, nyílik, kakukk, kilogramm, uzsonna, korrepetálás

3. a) tőrök füzet
 b) száll lakos

4. a) tűzhely b) csigolya c) ünnepély
  székely  furulya  harkály
  zsivaj  gereblye  szabély
  talaj  héja  osztély
  pikkely  cserje  karéj

5. a) fészek|ből szótő (főnév) + rag
 b) virág|o|k|at szótő (főnév) + előhangzó + többes szám jele + előhangzó + rag
 c) pihen|t|ünk szótő (ige) + múlt idő jele + igei személyrag
 d) tilt|játok szótő (ige) + igei személyrag
 e) keves|ebb|en szótő (melléknév) + előhangzó + középfok jele + rag

6. Mássalhangzó-rövidülés: hallgat, jobbra
 Összeolvadás: barátság, futja
 Teljes hasonulás: beszéljünk, motorral
 Részleges hasonulás: hangya, népdal, szegfű

7. Hosszú gondolkodás után Tarr-ral változtatta meg a nevét.
 A tűzoltók eloltották a tüzet az épületben.
 A nedves törülközőt csipesszel rögzítette.
 Ebéd előtt mossátok meg a kezeteket!
 Miért nem jöttök el a kúttól?

8. tollal, kulcscsomó, bosszant, többől, süllyed, Arannyal
 Azért, mert azt nem az egyszerűsítés elve szerint írjuk.

 tervvel, hagyjad, mossunk, kirándulásról, egészséges, bontja
 Azért, mert azt nem a szóelemzés elve szerint írjuk.

9. jegygyűrű, kullancscsípés, válltömés, vízóra

10. Bernadett-tel, kulccsont, elolvasuk, múlik, Móric Zsigmond, orcsepp, fiuval, forradás, pulóver, könyvböl, 
tejszínhabott, villamosal, kifutot, lehunnyátok, kapuhoz

 
 kulcscsont, elolvassuk, Móricz Zsigmond, orrcsepp, fiúval, könyvből, tejszínhabot, villamossal, kifutott, 

lehunyjátok
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7. Feladatlap 
Mit tudsz a szótagolásról és a szavak elválasztásáról? 1.

1. pottyan, virsli, kiabál, őriz, lejtő

2. I|lo|na, domb, pi|ac, ri|a|dó, e|lőz, rossz, sztrájk

3.
 

vi-zes ösz-szeg or-vos rönt-gen
ke-rít fony-nyad tol-vaj And-ris
ti-los fagy-gyú kör-te föld-ről
i-déz

4. lo-pód-zik – lo-pó-dzik Ric-hárd –  Ri-chárd
 lu-xus  – lux-us Weö-res – We-ö-res
 ar-chí-vum – arc-hí-vum lánd-zsa –  lán-dzsa
 ox-i-gén – o-xi-gén Bat-sá-nyi – Ba-tsá-nyi

5. tanév, fogkrém, fogász, vasal, hallgatóság, vasút, ujjatlan, ingujj, tanulatlan

6. fá-rad-ság-gos, ját-szó-társ, fi-zet-ség, e-gész-sé-ges, zöld-ség-bolt

7. ka-ró-ra, leg-e-lő-re, meg-int, fe-lül

8. tölgy-er-dők-ben, tá-vol-ug-rás-sal, tech-ni-ka-ó-ra, leg-iz-gal-ma-sabb-ról, meg-ál-ló-he-lyen, 
 sze-mély-a-u-tó-val, könny-csep-pet

9. Minden szó annyi szótagra bontható, ahány mássalhangzó van benne. H
 Az összetett szavakban az utótaggal mindig új szótagot kezdünk. I
 A régies családnevekben a kiejtett hangot vesszük figyelembe elválasztáskor. I
 Az egy szótagú szavak elválaszthatók. H
  Elválasztáskor a sor végére vagy elejére kerülő egyetlen magánhangzó betűjét az előző vagy a következő 

szótagba írjuk. I
 A kettőzött kétjegyű betűt egyszerűsítve választjuk el. H
 A két magánhangzó közötti egyetlen mássalhangzó betűjét az előző szótagban hagyjuk. H
 A ch, x betűket egyetlen rövid mássalhangzónak tekintjük elválasztáskor. I

10. A le-gu-tol-só ver-seny-zőt is lel-ke-sen buz-dít-ot-ták a néz-ők.
 A ker-taj-tó-hoz tá-masz-tot-tam a söp-rűt és a ger-eb-lyét.
 Any-u-ká-mat orc-hi-de-á-val kö-szön-töm a név-nap-ján.
 Szom-ba-ton dé-lu-tán az or-szág-ú-ton le-rob-bant az a-u-tónk.

 leg-u-tol-só, buz-dí-tot-ták, né-zők, kert-aj-tó-hoz, ge-reb-lyét, a-nyu-ká-mat, or-chi-de-á-val,  
dél-u-tán

11. gyökér – dicsér          gyékény – szerkeszt          edzhet – vendég          hallom – hasít                                                                                    

12. In-kább új-esz-ten-de-ig a víz-ben ü-lök nya-kig, mint hogy ösz-sze-szűr-jem a le-vet a ba-rá-ta-im el-len-
sé-ge-i-vel. Én nem bá-nom, hogy víz-be nyom-ta-tok. A múlt-kor ma-gam-tól poty-tyan-tam a víz-be, 
ak-kor is lát-ta-lak a szi-ge-ten az i-de-ge-nek közt. De en-gem meg-hív-hat-tok ma-ga-tok kö-zé, hí-ze-leg-
het-tek ne-kem, ad-hat-tok a-ján-dé-kot, a-meny-nyit csak a-kar-tok, sem-mi kö-zöm hoz-zá-tok.
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8. Feladatlap
Mit tudsz a szótagolásról és a szavak elválasztásáról? 2.

1. fi-a-tal, süly-lyed, tol-vaj, temp-lom, é-pít

2. rá|d|i|ó,    Be|á|ta,    föld,    strand,    si|et,    á|lom,    pötty

3.
 

virs-li fröcs-csen pos-tás só-haj

bolt-ból poty-tyan lus-ta ki-lenc

ost-rom ösz-szeg os-tor ma-jom

Veszp-rém i-dős

4. band-zsít – ban-dzsít mi-xer – mix-er
 pe-ches – pec-hes Cso-ó-ri – Csoó-ri
 ba-ux-it – ba-u-xit Rá-kóc-zi – Rá-kó-czi
 ké-rő-dzik – ké-rőd-zik orc-hi-de-a – or-chi-de-a

5. rendetlen, rendőr, boltív, boltból, körben, körút, égöv, barátságos, éljenzés

6. ba-rát-sá-gos, sza-bad-ság-ra, mind-nyá-jun-kat, ját-sza-do-zik

7. kar-ó-ra, le-ge-lő-re, el-ég, me-gint

8. ma-dár-e-te-tő-ket, vas-út-ál-lo-má-son, föld-rajz-ó-ra, leg-u-nal-ma-sabb-nak, sza-cha-rin-nal, fel-ál-lít-
hat-ja, rosz-szul-lét

9. Minden szó annyi szótagra bontható, ahány magánhangzó van benne. I
 Az összetett szavakat a szótagolás szabályai szerint választjuk el. H
 Az egy szótagú szavak nem választhatók el. I
 A családnevekben előforduló, régies többjegyű betűket betűjegyenként választjuk el. H
 A kettőzött kétjegyű betűk elválasztásakor mindkét szótagba kiírjuk a teljes betűt. I
 Elválasztáskor a sor végén nem maradhat egyetlen magánhangzó betűje. I
 A két magánhangzó közötti egy mássalhangzó betűjét a következő szótagba írjuk. I
 A ch betűt betűjegyenként választjuk el. H

10. É-de-sa-nyám Ric-hárd-nak is ké-szí-tett uzs-on-nát.
 Zá-por-e-ső kap-ott el ben-nün-ket a ki-rán-du-lá-son.
 A vo-na-tab-lak-ból int-e-get-tem a szül-e-im-nek.
 A-pu-kám el-kí-sért a fo-gor-vos-hoz.

 é-des-a-nyám, Ri-chárd-nak, u-zson-nát, ka-pott, vo-nat-ab-lak-ból, in-te-get-tem, fog-or-vos-hoz

11. kardját – szólít          templom – poshadt          málna – postás          textil – táska                                                                                    

12. A Pál ut-ca-i-ak egy pil-la-nat a-latt el-búj-tak. Csó-na-kos egy polc a-lá ha-salt. Ne-me-cse-ket pe-dig az-
zal a meg-o-ko-lás-sal, hogy ő már úgy-is vi-zes, be-le-küld-ték az a-rany-ha-las me-den-cé-be. A kis sző-
ke ál-lig bújt le a víz-be, s a fe-jét egy nagy páf-rány-le-vél a-lá húz-ta. Bo-ká-nak már csak any-nyi i-de-je 
ma-radt, hogy a nyi-tott aj-tó mö-gé áll-has-son.
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9. Feladatlap 
Év végi felmérés 1.

1. Gaál, gallér, gally, grillsütő, gyufa, gyurma, gyümölcs, gyűrű

2. zöldborsó, papírcsík, jóízű, kinyit, falusi, kirándulás, szúnyogcsípés, huszonnyolc, terítő, autóbusz

3. a) vekker, síkos, bakancs, bükkfa, lakkoz
 b) csillan, futball, múlik, pillanat, billiárd
 c) forrás, varrótű, orrcsepp, csörög, lemerül

4. jutalom, ünnepély, megjelöl, játékszabály, személyes, lyukasztó, májkrém, tavalyi, rejtekhely, akadályoz, 
Erdély, erkélyajtó

5. süllyedjenek – sülyedjenek – süllyedlyenek
 milliméter – miliméter – míliméter
 mennyaszony – menyasszony – mennyasszony
 rosszabbul – roszabbul – rosszabul
 megybefőt – megybefőtt – meggybefőtt
 hüvelykuj – hüvelykujj – hüvejkujj

6. a) tanul|unk szótő (ige) + igei személyrag
 b) magas|abb|an szótő (melléknév) + előhangzó + középfok jele + rag
 c) mutat|ott  szótő (ige) + előhangzó + múlt idő jele
 d) dísz|ek|ből szótő (főnév) + előhangzó + többes szám jele + rag
 e) serpenyő|t szótő (főnév) + rag

7. le-á-nya, Veszp-rém, leg-u-tol-só, kör-út, tes-tőr, át-úsz-sza, fog-krém, já-szol-ban, váll-tö-més

8. Egyszerűsítés elve esőcseppel

Hagyomány elve Csoórit

Kiejtés elve játékos

Szóelemzés rajzoljuk, sajttal

9. A főnevek végén mindig hosszú az -ó, -ő. I
 A -val, -vel rag kapcsolódásakor a szavakban mindig teljes hasonulás történik. H
 A mosolyog igét a kiejtés szerint írjuk. H
 Van olyan melléknév, amelyik -u-ra vagy -ü-re végződik. H
 Az igekötős igéket a szótagolás szerint választjuk el. H
 A húzzátok szó leírásakor a szóelemzés elvét kell érvényesíteni. I

10. A csilagok még tejjes fényükben ragyogtak, amikor váratlanul szolni kezdett a kakuk. A közelí kis 
 erdőböl hangzott a kíáltása. Meg számoltam, nyolcszor kakukkolt sűrün egymás után, de aztán hirte-
len elhalgatott. Talán visszais aludt egy kicsit, hiszen az erdöben és a nádas környékén még sö téccség 
uralkodot. Ekkor egy béka ugrált mellettem. Zseb lámpával rávilágitottam, és megláttam egy szépen 
mintázott zöld varangyott. Mozdulatlanul kuksoltt egy ideig, majd egy pillanatalatt eltünt a harmatól 
nedves füben.

 csillagok, teljes, szólni, kakukk, közeli, erdőből, kiáltása, megszámoltam, sűrűn, elhallgatott, vissza is, er-
dőben, sötétség, uralkodott, zseblámpával, rávilágítottam, varangyot, kuksolt, pillanat alatt, eltűnt, har-
mattól, fűben
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10. Feladatlap
Év végi felmérés 2.

1. sakktábla, sóhaj, Soós, sport, szabály, szakkör, szálló, szalonna

2. kapukulcs, frissitő, unokahúg, újságpapír, csufolódik, bútorbolt, tizenkilenc, jószívű, vízisikló, júniusi

3. a) bauxit, rulett, hajcsat, almabefőtt, grafitceruza
 b) reggelizik, agancs, függeszt, segít, szaggatott
 c) szimmetrikus, program, kilogramm, cammog, semmiség

4. gömbölyű, jégpálya, helyesejtés, mélyedés, pocsolya, ragály, rejteget, javasol, furulyázik, kijavít,  
tartályhajó, lyukacsos

5. cseppfolyós – csepfolyós – cseppfojós
 rosszalkodjon – rosszalkodlyon – roszalkodjon
 frissebet – frissebbet – frisebbet
 milligramm – miligram – miligramm
 elsüllyesztlyük – elsüllyesztjük – elsülyesztjük
 orrcsepp – orcsepp – orrcsep

6. a) sajnál|juk szótő (ige) + igei személyrag
 b) kis|ebb|et szótő (melléknév) + előhangzó + középfok jele + előhangzó + rag
 c) sántít|ott szótő (ige) + előhangzó + múlt idő jele
 d) vázlat|ok|at szótő (főnév) + előhangzó + többes szám jele + előhangzó + rag
 e) épület|ről  szótő (főnév) + rag

7. Si-ó-fok, test-vér, meg-í-gér, visz-sza-jön, be-szél-get, rajz-ó-ra, hall-ga-tó, vas-ágy, leg-e-rő-sebb

8. hólyagot  hagyomány
 kisimítjuk  szóelemzés
 visszaadja  szóelemzés
 rosszul  egyszerűsítés
 Weöressel  hagyomány

9. Van olyan főnév, amelyik -u-ra vagy -ü-re végződik. I
 Az ajtóhoz szót a szóelemzés elve szerint kell leírni. H
 Az összetett szavak határán nem egyszerűsítjük az azonos kétjegyű betűket. I
 Az igekötők elválasztáskor mindig külön szótagba kerülnek. I
 A szóljunk szó leírásakor a kiejtés elve segít. H
 A teljes hasonulást írásban mindig jelöljük. H

10. Fordúlnánk vissza, de az uton váratlanul apro víz tükör csilan. Úgy láccik, a néhány napja erre jártt eső 
mégsem múltel egészen nyomtalanul. A kis teknöben öszeszaladt a víz, és megis ált az út menti kukori-
cák árnyékában. Három hosszu farkú barázdabillegető máris fel fedezte magának ezt a parányí táplálko-
zásra való helyett. Fürgén szaladgálnak az iszapbol a bokáig érő sekéj vízbe, és szorgalmassan csípegetik 
azokat a picí élőlényeket, amelyeket éles szemükel pillantotak meg.

 fordulnánk, úton, apró, víztükör, csillan, látszik, járt, múlt el, teknőben, összeszaladt, meg is állt, hosszú, 
felfedezte, parányi, helyet, iszapból, sekély, szorgalmasan, csipegetik pici, szemükkel, pillantottak


