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1. feladatlap
Év eleji tájékozódó felmérés 1.

1. Sopron környékén a tölgyek, a bükkök szabályos rendben sorakoznak. A hegytetőkön tornyos kilátók 
állnak. A fenyvesekben széles utakon lehet sétálni. A hegység rejtett völgyeiben sok ritka virág nyílik. 
Ilyenek nincsenek másutt az országban. Talán legszebb közöttük az árnyékos erdei réteken nyár végén 
virágzó lila szirmú ciklámen.

2. Legtovább érni az igazsággal.
Aki halat akar fogni, ne féljen a víztől!
Gazda szeme hizlalja a jószágot.
Rossz csikóból is válhat még jó ló.
Gonosz nyelv nagy tüzet gyújthat.
Mindenütt jó, de legjobb otthon.
Szegény embert az ág is húzza.
Nem igaz barátság, mely könyen elmúlik.

3. tanóra – óralánc – lánctalp – talpbőr – bőrkabát – kabátujj (más megoldás is lehetséges)

4. bolt-í-ves, leg-in-kább, be-stop-pol, fog-orv-os, rosz-szab-bul, pi-ac-tér, temp-lom-to-rony

5. a) 1. terít hosszú b) 1. Mindig hosszú a magánhangzó az -ít végű igékben.
  2. eskü csoki  2. A főnevek egy részének a végén rövid az -u, -ü.
  3. lassú állít  3. A melléknevek végén mindig hosszú az -ú, -ű.
  4. kifli menü  4. A főnevek végén legtöbbször rövid az -i.

6. koccan, recseg , pillangó , löttyen, válltömés , szalonna, ünnepel, varrogat, köszönés, ellenőriz, cseppen,  
koros 

7. a) toljon, szóljon, féljen, uljong, üljön      ujjong
 b) helyes, súlyos, dölyfös, hályas, szabályos  hájas
 c) zsivaj, tolvaj, tutaj, bivaj, sóhaj        bivaly

8. Apónak a hetven év alatt meglazultak az inai. Megcsúszott a sáros házföldön, elvesztette egyensúlyát, 
és egy darabig furcsa módon illegette magát, mintha legényest próbálna járni, és mire elkapta volna a 
ruhaszárító spárgát, nekivágódott a fűtő sarkának. A föl d ön ülve kezét a homlokán tartotta.

9. Kiejtés elve szüretig, koszorú, uzsonna
Szóelemzés elve jobbra, mondja, ötször, szöggel, feleljen
Hagyomány elve Kodály, Móricz
Egyszerűsítés elve messze

10. a) álldogál, látjuk, kapdos, haragszik, pihenjen, lehuljon, kisebbre
 b) A szóelemzés elve érvényesül.

11. majd elsüllyedt szégyenében
 nem tesz lakatot a szájára
 átesik a ló másik oldalára
 köti az ebet a karóhoz
 nagy kő esett le a szívéről
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2. feladatlap
Év eleji tájékozódó felmérés 2.

1. Az Őrség központjában hosszú dombsorok és kanyargós völgyek váltják egymást. A fenyvesek sötét 
foltjai váltakoznak az erdei rétekkel. A szárazföldek keskeny csíkjai selymes füvű legelőkkel. A vadvirágok 
illata és a fenyvesek gyantaszaga tölti be a levegőt. A dombok oldalából feltörő források vize a völgyek-
ben kanyargó patakokba fut.

2. Megtalálja a zsák a foltját.
 Nehéz igazságosan élni, de jó.
 Legdrágább kincs a barátság.
 Főtt tojásból nem sok csirke kél.
 Leforrázott eb az esőtől is fél.
 Éhes disznó makkal álmodik.
 Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.
 Késő vizet hordani, mikor már elégett a ház.

3. névutó – utószó – szóvirág – virágkötő – kötőgép – gépszíj (más megoldás is lehetséges)

4. talp-be-tét, leg-el-sőt, rá-fröcs-csen, fi-as-tól, töb-bi-ek, föld-ren-gés, kör-út-ra

5. a) 1. könnyű ajtó b) 1. A melléknevek végén az -ú, -ű mindig hosszú.
  2. borul sűrű  2. Az igék végén az -ul, -ül végződésének msgánhagzója rövid.
  3. hordó falu  3. A főnevek végén az -ó, -ő mindig hosszú.
  4. kapu tanul  4. A főnevek egy részének végén az -u, -ü rövid.

6. reccsen, csepeg , berreg, guggol , pulóver , pihenés , dunnahuzat , kamilla, tolltartó, kellemes , csinos , 
ujjong 

7. a) bályos, csekély, helyes, selymes, molyos  bájos
 b) felejt, kiváj, óhajt, fojtat, zajlik   folytat
 c) tojjon, fújjon, fájjon, szójjon, fejjen        szóljon

8. Délután a kölniillatot árasztó násznép elindult a templomba. A hosszadalmas szertar tást Misi is vé-
gighallgatta. Az édesanyja sápadtan az egyik oszlop mögött bámészkodot. Misi odabújt hozzá, szólni 
szeretett volna, de pisszegni sem mert az ünnepélyes  hangu latban. Aztán felbúgott az orgona.

9. Kiejtés elve ollóval, szalonna
Szóelemzés elve keddre, hagyja, húzza, négyszer, porrá
Hagyomány elve Mihály, Kossuth, lyukas
Egyszerűsítés elve loccsan

10. a) hulltak, öregszik, kútjuk, érezték, fonja, lökdös, kisebbnek
 b) A szóelemzés elve.

11. két malomkő közt őrlődik
 rossz fát tesz a tűzre
 nem  ér egy hajítófát sem
 ég a keze alatt a munka
 megtanít kesztyűbe dudálni



4

3. feladatlap
Mit tudsz a főnevek, névelők, névutók helyesírásáról? 1.

1. Tiszántúl, földrész, Észak-Európa, Rákóczi utca, Eötvös Loránd  Tudományegyetem, Tolna megye, Egy es-
tém  otthon, Bükk hegység, Élet és Irodalom, Petőfi  Sándor, Esthajnalcsillag, Adidas, Mandula  cukrász-
da, Kolynos, Északi-középhegység, karóra,Hajdú-bihar, Bodri kutya, Nemzet Színésze, Tündér Lala

2. hordó, falu, eskü, koszorú, bölcső, menü, kakadu, betű

3. Bálint, Balla, Bátori, Bazsó, Beney, Bozóki, Búr, Burai

4. a)  Móricz, Kölcsey, Kazinczy, Kodály, Vörösmarty, Széchenyi

 b)  A hagyomány elve szerint.

5. méhvel/méhhel, Babitscsal, Papp-pal, Pappal, tollal, könyvvel, meggyel, Alexszel, Kazinczyval, Anett-tel

6. Nyiregyháza – Nyíregyháza Erdély – Erdéj
 Battonya – Batonya Enikö – Enikő
 hüvelykujj – hüvejkujj Agtelek – Aggtelek
 akadálypája – akadálypálya kilógram – kilogramm
 megyszörp – meggyszörp tartályhajó – tartályhalyó

7. Részleges hasonulás patakba, irigység, mosdó

Írásban jelöletlen teljes hasonulás anyja, sálja

Írásban jelölt teljes hasonulás ostorral, szénné

Összeolvadás barátság, botja, padja

Mássalhangzó-rövidülés hallgat, keddre, ujjbegy

Mássalhangzó-változás nem történt ollóval, esküvő

8. papírszalvéta, futballháló, jegygyűrű, fahíd, hálóing, vízforrás

9. Észak-Alföld, Csehország, Duna-hidak, Ferihegyi repülőtér, Rudas fürdő, Corvin mozi, karácsony előtt, 
Rákóczi-vár, Egri csillagok, Velencei-tó, Kossuth-díj

10. A, B, C, B, B

11. a) István kisöcsét, Zalántot Vasárnap délelőtt elvitte a játszóházban.
  István kisöccsét, Zalánt vasárnap délelőtt elvitte a játszóházba.

 b) Az utolsó pillanatban Ildikó is megérkezett aszüleivel a nyugati pályaudvara. 
  Az utolsó pillanatban Ildikó is megérkezett a szüleivel a Nyugati pályaudvara.

 c) Petőfi sándor Tisza című versébe élethűen mutatja be a folyo szeszélyes viselkedésétt.
  Petőfi sSándor Tisza című versében élethűen mutatja be a folyó szeszélyes viselkedését.



5

4. feladatlap 
Mit tudsz a főnevek, névelők, névutók helyesírásáról? 2.

1. Baranya  megye, Alpokalja, síkság, Európa, Kelet-Magyarország, Pilvax kávéház, Budmil,  
Petőfi híd, Élet és Tudomány, Dunántúli-dombság, Rab  ember fiai, Göncölszekér, Bács-Kiskun, Bartók 
Béla, Cirmos cica, Amodent, Fertő tó, kutyatápszer, Madách Színház

2. a) A főnevek végén az -i legtöbbször rövid.

 b) A főnevek végén az -ó, -ő mindig hosszú.

3. Kalmár, Kálmi, Katona, Kerényi, Kiséri, Kolosy, Konrád, Kovács, Kun, Kutas

4. a) Rákóczi, Kossuth, Mikszáth, Babits, Weöres, Wass

 b) A hagyomány elve.

5. sahhal, Adrienn-nel, Széll-lel, Széllel, Félixszel, gyönggyel, makkal, Móriczcal, gallyal, Kölcseyvel

6. Sijófok – Siófok helyesejtés – helyeselytés
 Kiskörös  – Kiskőrös unokaöcs – unokaöccs
 Tokaj – Tokaly Lilafüred – Lillafüred
 Aniko – Anikó gojóstol – golyóstoll
 Bükszék – Bükkszék könnycsepp – könnycsep

7. Részleges hasonulás hegység, füzetbe, csúszda

Írásban jelöletlen teljes hasonulás bálja, bátyja

Írásban jelölt teljes hasonulás bottal, porrá

Összeolvadás nénje, mulatság, barátja

Mássalhangzó-kiesés mindnyájan, mondta

Mássalhangzó-változás nem történt kúthoz, hálóval, cipője

8. kulcscsomó, csillagfény, balett-tanár, gyapjútakaró, fürdőköpeny, bőrcipő

9. Nyugat-Európa, Maros folyó, Horvátország, Tisza-híd, Keleti pályaudvar, Adidas cipőbolt,  
Magyar Nemzet, Petőfi-kötet, honfoglalás után, Zalai-dombság, Kazinczy-díj

10. C, B, A, B, C

11. a) Aranny János ebben aversében fontos gondolatott közölt az olvasoval.
  Arany János ebben a versében fontos gondolatot közölt az olvasóval.

 b) A József Attila általános iskola épülete a Malom közbe található.
  A József Attila Általános Iskola épülete a Malom közben található.

 c) Gyöngyvértet meghívtam, hogy töltse velem és testvéremel a Szilvesztert.
  Gyöngyvért meghívtam, hogy töltse velem és testvéremmel a szilvesztert.
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5. feladatlap
Mit tudsz a melléknevek, számnevek, névmások helyesírásáról? 1.

1. a) lassú,    hull,    batyu,    szomorú,    savanyú,    súg,    borús
 b) A melléknevek végén az -ú, -ű mindig hosszú.

2. legdallamosabb, legjobb, legbővebb, legszélsőbb, legtöbb, legkönnyebb, legelső, legjószívűbb

3. a) ehhez, arról, övékkel, enyémmel, abból, egymással
 b) írásban jelölt teljes hasonulás

4. nagy-a-rá-nyú, leg-fris-sebb, far-kas-é-hes, dél-e-lő-t-ti, öt-ven-egy, meg-any-nyi, mi-en-ket, töb-bi-ek

5. nyolc tized, tizennyolcszor húsz, százhuszonnegyedik, kétezer-ötvenegy, ezerkilencszázból kétszázötve-
net, tízezer négy

6. Balaton-felvidéki – balaton-felvidéki zöld fehér mez – zöld-fehér mez
 déli gyümölcs – déligyümölcs nyolclovas – nyolc lovas
 világos rózsaszín – világosrózsaszín ajtó melletti – ajtómelletti
 budapesti – Budapesti Szegfű utcai – szegfű utcai
 kétezeregy – kétezer-egy negyedkilenckor – negyed kilenckor
 töbször – többször makkegészséges – makk egészséges
 semmi sem – semmisem akármenyi – akármennyi

7. 6.-ba járok         Petőfi út 10.         VIII. emelet 3. ajtó         Budapest, 1989. okt. 23.         1848 után   
 január 1 jén         2004-től         IV. Béla király         2021 nyara

8. a) I, H, H, H, I, I
 b) Minden melléknév végén hosszú az -ó, -ő.
  Nem mindig írjuk kisbetűvel.
  Csak a kiejtés elve érvényesül.

9. tietek  tieid
 mienkben  övéik
 övé   enyéimmel
 övét  tiedből
 tiedre  mieinknek

10. egymással, egymást
 egymástól, egymáshoz

11. Miket állítanak fel először a kőolajbányázzok?
 Hanyadik osztályos a legjobb barátom?
 Melyik a két legismertebb zöldségnövény?

12. a) Kolumbusz Kristóf 1492.-ben az eggyik Spanyolországi kikötőből indult föld körülí útjára.
  1492-ben, egyik, spanyolországi, körüli
 b) Hatágyú dörgése adta meg a jelet 1686 szeptember 2-án a Budai vár visszafoglalására.
  Hat ágyú, 1686. szeptember 2-án, budai
 c) Történelemből 6-ban a rákóczi-féle szabadságharcról is tanulunk.
  6.-ban, Rákóczi-féle
 d) A világ legelsö és legmagasab világítótornyának falát hó fehér márvány borította.
  legelső, legmagasabb, hófehér
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6. feladatlap
Mit tudsz a melléknevek, számnevek, névmások helyesírásáról? 2.

1. a) őszi,    kinyit,    rí,    sí,    zsugori,    irigy,    kíváncsi
 b) A melléknevek végén az -i mindig rövid.

2. legjóízűbb, legutolsó, legszebb, legolcsóbb, legújabb, legbelső, legkisebb, leglassúbb, legkellemesebb

3. a) ahhoz, ebből, tieddel, magunkkal, erről, ezekkel
 b) írásban jelölt teljes hasonulás

4. ti-ed-ről, leg-ü-gye-sebb, sem-mi-ért, bolt-í-ves, szint-any-nyi, makk-e-gész-sé-ges, dél-u-tá-ni,  
har-min-cöt

5. Söt huszad, százhuszonkilencedik, huszonötször tíz, ezerkilencvennyolcból harminc, kétezer-harmincöt, 
húszezer-egy

6. ritkaszép – ritka szép Külső-somogyi – külső-somogyi
 faliszőnyeg – fali szőnyeg Zöldfa utcai – zöldfa utcai
 pehelykönnyű – pehely könnyű fél tizenkettőig – féltizenkettőig
 nemzetiszínű – nemzeti színű fél tizenkettőig – féltizenkettőig
 ház mögötti – házmögötti három-ezer – háromezer
 dunántúli – Dunántúli egy centiméternyi – egycentiméternyi
 annyiféle – annyi féle soha se – sohase

7. a 6. a terme          2005-ig          a Kossuth tér 9.-be          1848–1849.          a III. kötet 45. oldalán
 febr. 9-én          Debrecen, 2004. szeptember 1.          XVI. században          7-8 mázsás

8. a) I, H, H, I, I, H
 b) a hagyomány
  kötőjellel
  az összetett szavakra vonatkozó

9. övék  enyémmel
 tieitek  miénket
 övéik  tiédből
 tiedben  övéikhez
 enyémben  tieitekből

10. Amelyik, Olyan, egyik, Annyit

11. Miből írunk holnap dolgozatot?
 Milyen színű dzsekit szeretne Zoli?
 Kik értek egyszerre a célba az iskolai futóversenyen?

12. a)  A Pál utcai fiúk címü regény 5-ben volt kötelezö olvasmány.
  című, 5.-ben, kötelező
 b) IV Béla király Margit nevű gyermeke a Tatárjárás idején, 1242. januárjában született.
  IV. Béla, tatárjárás, 1242 januárjában
 c)  A megzenésített Himnusz 1844 augusztus 10.-én a széchényi-gőzös vízre bocsátásakor hangzott el 

először.
   1844. augusztus 10-én, Széchenyi-gőzös
 d)  Egymástol függetlenül ugyanaról a történelmí személyről írtunk fogalmazást.
   Egymástól, ugyanarról, történelmi
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7. feladatlap
Mit tudsz az igék, igekötők, igenevek, határozószók helyesírásáról? 1.

1. Nagyon kell figyelnem az építkezésre.
 Az utolsó gyerek csukja be az ajtót!
 Miért nem bírtok többet futni?

2. bízik, simuló, tanulható, búsult, piruló, mutat, kibújik, írandó, megkóstol, kiszamít, távolról, mindig

3. biztat, hizlal, húzgál vagy huzigál, bújik, tüntet

4. a)  süteménnyel  kínált, gyorsan  futott, színházba  vitt, elszakadt  a  nadrágom,  
magasra állította,          sietett  haza

 b) A múlt idő jele magánhangzó után -tt, mássalhangzó után -t.

5. a) fájjon, jöjjön, fújjon, lőjjön, fejjen   lőjön
  b) vajaz, olajoz, szabájoz, zajlik, sajog  szabályoz
  c) bolyong, mélyít, selypít, zsivalyog, folyik   zsivajog

6. Peti ügyesen megfeni a kést.
 Igyekezz jó élesre megfenni a kést!

7. fürdesd – fürdezsd – fűrdesd hiányzot – hiányzott – híányzott
 vonza – vonzja – vonzza csinájjuk – csináljuk – csínáljuk
 kivonni – kívonni – kivoni köszönnének – köszönénnek – kőszönnének
 kiabálnia – kijabálnia – kiabálnija fonyjatok – fonjatok – fonnyatok

8. Mássalhangzó-rövidülés sugallta, varrtuk
Részleges hasonulás olvasd, hozta, szaladt
Jelöletlen teljes hasonulás féljünk, szóljon
Jelölt teljes hasonulás hozzál
Összeolvadás szidja, bontja, készítse, ihatsz

9. Még ma küldd el a levelet!
 A mosást halasszuk holnapra!
 Ebéd előtt terítsük meg az asztalt!
 Peti keresse meg az ellenőrzőjét!

10. ki-kinéz, oda-odanéz, meg-megáll, elő-előtűnik, fel-felpillant, el-elmozdul

11. a) Hólnap délelőt megválasszuk 
  Holnap délelőtt megválasztjuk
 b) utojjára megbocsássuk
  utoljára megbocsátjuk
 c) lene belölle, hagynák
  lenne belőle, hagynék
 d) Megfogod eljöhecc-e hozánk
  Meg fogod eljöhetsz-e hozzánk

12. Nemrég még komolyan hittek abban, hogy aki reggel bal lábbal száll le az ágyról, aznap bosszankodni 
fog. A sok kellemetlenség miatt ma már ez a babona kiveszőben van. Inkább csak a bal lábbal kelt föl 
szólás tartja fenn emlékét.
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8. feladatlap
Mit tudsz az igék, igekötők, igenevek, határozószók helyesírásáról? 2.

1. Zsófi nagymamája rosszul hall.
 Ne fogja olyan erősen a kezemet!
 Télen sálat kötök a nyakamba.

2. tanítható, nyírat, ingadozik, porol, újból, múlik, előkerül, kijavítandó, súroló, kivonandó,  
kívülről, indult

3. bujkál. bízik, nyirkál, hízik, úszik

4. a) elolvasott könyv,    félbevágott alma,    megbeszélt találkozó,    kifejtett bab,    leírt szó, 
  rothadt őszibarack
 b) A befejezett melléknévi igenév képzője magánhangzó után -tt, mássalhangzó után -t.

5. a) gomolyog, helyez, terlyed, mosolyog, bolyong   terjed
 b) jöjjön, fojjon, fejjen, fájjon, fújjon    folyjon
 c) sóhajt, fejleszt, zajlik, méjít, hajlít    mélyít

6. Illik megköszönni az ajándékot. 
 Zoli udvariasan megköszöni a segítséget.

7. aludnija – alúdnia – aludnia borujjon – boruljon – bóruljon
 eljönnek – eljőnnek – eljönek füröszttöt – fűrösztött – fürösztött
 sugdosjad – sugdossad – sugdosad kennyetek – kenyjetek – kenjetek
 lepiheni – lepihenni – lepíheni viselkettek – viselkedtek – víselkedtek

Mássalhangzó-kiesés mondta
Részleges hasonulás dobta, kövesd, főzte, maradtam
Jelöletlen teljes hasonulás süljön
Jelölt teljes hasonulás mossuk, húzzátok
Összeolvadás fogadja, szólítsa, látszik, rontja

9. Mindig egészséges ételeket együnk!
 Indulás előtt váltsuk meg a jegyeket!
 Figyelmesen hallgassátok a magyarázatot!
 Most végre mondd el a történetet!

10. H, I, I, H, I, H

11. a) A dolgozatírást márol holnapra halasszuk.
  máról halasztjuk
 b) Te meddig nézhecc othon televíziót?  
  nézhetsz otthon
 c) Délútán én is tudnák veletek meni. 
  Délután tudnék menni
 d) Összefogod irni, hogy mit hozak a boltból? 
  Össze fogod írni hozzak

12. Ne vigye el az álmunkat! A hellyel kínálásnak, a szíves marasztalásnak ezt a kifejezését az olyan látogató-
nak szokták mondani, aki siettében le sem akar ülni. Gyakran hozzá mondják a szólás jelentését is: üljön 
le már nálunk egy kicsit!
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9. feladatlap
Év végi felmérés 1.

1. a) A Keleti-Alpokból lefutó gyors patakok alakították a göcseji táj képét.
 b) A Velencei-tó nyugati végében fekszik a nagy történelmi jelentőségű Székesfehérvár.
 c) A Hősök terén álló Szépművészeti Múzeumban értékes gyűjtemény található.

2. folyóból, gumicukor, gurít, kapuhoz, kondul, fiútól, borító, idős, bízik, fontoskodó, mosandó, újból, 
irigykedik, tizedik, tízből

3. a) Megbetegedett a  nyulunk.
  Mi nem nyúlunk más holmijához.
 b) Épen szállítottuk haza az üvegvázát.
  Éppen most jöttem haza az iskolából.

4. Ipoly, milyen, olajkályha, helyiség, személyzet, Kodály, amelyik, terjeszt, folyton-folyvást,  
süllyedő,   osztályoz,   májusi,   aszályos,   javasolja,   Tokaj

5. a)    frissen, tiedet, megmosuk, mozsdó, öccör, rögtön, futottunk, tetszik, figyejj, évkönyv, köszönnyön,    
papírt,    kabáttya,    szólítod,    hibásztat,    tuttuk

 b) megmossuk, mosdó, ötször, figyelj, köszönjön, kabátja, hibáztat, tudtuk
 c) A szóelemzés elve segített a leírásban.

6. futópálya, műanyag tál, nyelvtanóra, könyvjelző, idő előtt, futball-labda,  élénk sárgászöld, éjjel-nappal

7. Élet és Irodalom – Élet És Irodalom
 Dunántúli-középhegység – Dunántúli-Középhegység
 Arany János: Családi Kör – Arany János: Családi kör
 Kerepesi Temető – Kerepesi temető
 anyák napja – Anyák Napja
 Magyar Köztársaság – Magyar köztársaság
 Omnia Kávé – Omnia kávé
 Erzsébet-híd – Erzsébet híd
 Észak Magyarország – Észak-Magyarország
 Baranya megye – Baranya Megye
 Országos Széchényi Könyvtár – Országos Széchényi könyvtár
 Madách Színház – Madách színház

8. Mikszáthtal, magaddal, juhval/juhhal, Tatayval, hússzal, azzal, könnyel, Kamill-lal, Ujj-jal, 
 kétszáznyolcvannal

9. lenti, tiszántúli, Rákóczi  úti, Rudas  fürdői, szolnoki, vénkerti, Margit  téri, nyíregyházi, Baranya megyei, 
hajdú-bihari, országházi, Csokonai színházi

10. a)  A duna partyán emelkedik Budapest legrégib városrésze, a várnegyed, melynek legértékesebb 
műemlékétt, a mátyás-templomot IV Béla építtette 1269.-ben. A történelem során sok viszontag-
ságot megélt épület sújosan meg rongálódott. Ma már ismét régi fényébe ragyog. Csipkefinomra 
faragot kövekböl rakott tornyát mesziről észre lehet veni.

 b)  A duna partján emelkedik Budapest legrégibb városrésze, a Várnegyed, melynek legértékesebb mű-
emlékét, a Mátyás-templomot IV. Béla építtette 1269-ben. A történelem során sok viszontagságot 
megélt épület súlyosan megrongálódott. Ma már ismét régi fényébe ragyog. Csipkefinomra faragott 
kövekből rakott tornyát messziről észre lehet venni.
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10. feladatlap
Év végi felmérés 2.

1. a) Az őrségi dombok között festői környezetben ered a Zala folyócska.
 b)  A Nyugat-Magyarországon fekvő Kőszegi-hegységet sűrű fenyvesek és lombos erdők borítják.
 c) A Fővárosi Nagycirkusz a Városligetben várja a szórakozni vágyókat.

2. botlik, kocsit, róluk, nyúlik, körtekompót, fogódzik, faluhoz, vízből, ifjúság, húzódik, sodródik, árusítás, 
felszólító, huszonöt, tízig, mindig

3. a)  Nagyon kényelmes a most vásárolt ágyuk .
  Dörgő ágyúk keltenek félelmet az emberekben.
 b)  Indulás előtt ellenőrizd a csomagjaidat!
  A céltábla környékén összeszedtem az ellőtt töltényeket.

4. Sajó, éjjel, tartályhajó, folyadék, Erdély, óhajtó, selymes, olajzöld, mosolyogjunk, szabályoz,  
bármelyik, sajátom, juttatja, veszélyes

5. a)  baráccság, jelöjjük, kisebb, guríttya, víszpart, vállalom, teccik, öregebb, elfárattam, etesd, megisza, 
szívtuk, központ, titkos, tűnjön, haggyon

 b) barátság, jelöljük, gurítja, vízpart, tetszik, elfáradtam, megissza, hagyjon
 c) A szóelemzés elve segített a javításban.

6. halvány zöldeskék, részszorzat, erre-arra, súrolópor, frottírtörülköző,  sakk-kör, középhegység,  
kirándulás előtt

7. Ferihegyi Repülőtér – Ferihegyi repülőtér
 Hajdú-Bihar – Hajdú-bihar
 Gárdonyi Géza: Egri Csillagok – Gárdonyi Géza: Egri csillagok
 Magyar Tudományos Akadémia – Magyar tudományos akadémia
 Élet És Tudomány – Élet és Tudomány
 Olasz ország – Olaszország
 Doxa óra – Doxa Óra
 Gyermeknap – gyermeknap
 Nemzeti Színház – Nemzeti színház
 Kárpát-Medence – Kárpát-medence
 Gellért-fürdő – Gellért fürdő
 Citadella-sétány – Citadella sétány

8. Krúdyval, Bakóczcal, Kiss-sel, ezel, nyolccal, Marcell-lel, magunkkal, Allahhal, pöttyel, négyszáötvennel

9. dunántúli, Kossuth úti, soproni, óbudai, Bem rakparti, Tolna megyei, bács-kiskuni, mezőfalvi,  
lovászi, Mandula cukrászdai, magyarországi, nemzeti múzeumi

10. a)  A bodrog partja fölöt emelkedő dombhátón található a Sárospataki vár,  amej 1616.-ban került a 
Rákóczi család kezében. A Kádár Kata ucca 21 számalatti épület a történelmi viszontagságok elenére 
jórészt éppen maradt ránk. Boltozatos termei adnak othont a Rákóczi múzeumnak. Itt őrzik a Sza-
badságharc emlékeitt.

 b)  A Bodrog partja fölött emelkedő dombháton található a sárospataki vár, amely 1616-ban került a 
Rákóczi család kezébe. A Kádár Kata utca 21. szám alatti épület a történelmi viszontagságok ellenére 
jórészt épen maradt ránk. Boltozatos termei adnak otthont a Rákóczi-múzeumnak. Itt őrzik a sza-
badságharc emlékeit.
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Feladatok differenciált számonkéréshez
Főnevek, névelők, névutók helyesírása témához

1. A Budavári Sikló a Cark Ádám térről a palotanegyedhez szállítja az utasokat. Ma a volt királyi palo-
ta a főváros leglátogatottabb kulturális központja. Itt találjuk a Magyar Nemzeti Galériát, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárat, a Hadtörténeti Múzeumot, a Hilton Szállót. A palota előtt a téren állva 
megcsodálhatjuk Budapest páratlan szépségű látképét. A környéken tett séta felér egy időutazással.  
A Mikszáth tér hangulatos teraszai kávézásra csábítják a fáradt turistákat.

2. Ausztria csupa hegy ország. Fővárosa Bécs. A Duna mellett fekvő város nevezetes régi szép épületeiről, 
a Szent István-templomról. No meg arról, hogy évszázadokon keresztül az itteni császárok voltak a ma-
gyar királyok. Bécsben élt a zeneirodalom egyik legnagyobb alakja Beethoven is.

Melléknevek, számnevek, névmások helyesírása témához

 A világítótorony tengeri kikötők bejáratánál vagy veszélyes partszakaszok mentén álló magas építmény. 
Tetején erős fény világít. A fénnyel a hajósokat figyelmeztetik a sziklás tengerpart veszélyeire.

 A világ legelső és máig legmagasabb világítótornyát Nagy Sándor építtette. Az ókorban ez az épület 
lélegzetelállító látványt nyújtott az utazóknak. Az egyre karcsúbbá váló kőtömb tetőteraszán nyolc-
szögletű torony állt. A torony alsó részét tizennégy egymás fölé emelt boltív alkotta. Az éjjel is működő 
világítótorony sötétben is biztosította a földközi-tengeri hajóforgalom biztonságát. A Nílus torkolatát 
díszítő építészeti remekmű 60 kilométerről is jól látható szikrázó fényének is köszönheti, hogy már 279-
ben a világcsodák listájára került.

Igék, igekötők témához

 Mit tegyünk az egészségünkért?

Sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasszunk! A nyers táplálékokat részesítsük előnyben a feldolgozott élelmi-
szerekkel szemben! A cukrozott üdítők helyett,  természetes gyümölcsleveket, ásványvizet és különféle 
gyógyteát igyunk!
Minél többet tartózkodjunk a friss levegőn! Rendszeresen sportoljunk! Hétvégeken gyakran túrázzunk a 
családdal, barátokkal! Kerüljön elő a kerékpár is! Sportolással segítsük a jó fizikai állapotunk megőrzését! 
Figyeljünk oda a lelki egészségünkre is! Nem csak hibáinkat vegyük észre, hanem az eredményeinket és 
erőfeszítéseinket is helyesen lássuk!
Gondjainkról, problémáinkról őszintén beszéljünk szüleinkkel! Ha feszültek vagyunk, zenét hallgatva la-
zítsunk! Érdekes könyvek olvasásával szórakoztassuk magunkat! Vagy egy izgalmas filmet nézzünk meg!


