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Feladatlap 

 

1. Írd be az alábbi szavakba a j hangot jelölő betűt! 
 
cseve..... erek.....e há.....as kara..... mág.....a 

dato.....a dagá..... támo.....og gereb.....e karé..... 

hüve.....k má.....as bö.....t su.....tás skatu.....a 

 

(15 pont) 
 

2. Karikázd be az alábbi mondatokban található hibásan írt szavakat, és írd le 
őket helyesen az üresen hagyott helyre!   
 

Mi lessz, lőttök már? ___________________________________________________ 

Most jösz vagy mész? __________________________________________________ 

Ne ríjj tovább!     ______________________________________________________  

Eredj, és jól nyizsd meg a csapot, hogy erősen follyék a víz! ____________________ 

Nem tanácsolom, hogy elküld a levelet! ____________________________________  

Lázsd be, hogy tévettél! _________________________________________________ 

Ne edzél túl sokat! _____________________________________________________ 

Haggyátok abba! ______________________________________________________ 

Ne higyjetek nekem! ___________________________________________________ 

A bátty ügyesen játsza a meg nem értett tehettség szerepét. 

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                                         (15 pont)       
 



3.  Hosszú vagy rövid? 

Pótold a hiányzó mássalhangzókat! 

s elhe....eget eltu....ol tu....tinta szívó....ág fri....e....ég 
ny me....asszony me....ezet me....bolt me....egző me....kő 

l bri....iáns mi....ennium zöldde.... inte....igens furcsá.... 
 15 pont 

                                                                                                                                                                      
4. Írd le helyesen a zárójelben lévő, kiejtést tükröző szavakat! 

[tűsszerész] 

____________ 

[külömpség] 

____________ 

[láccik] 

___________ 

[tartya] 

___________ 

[annya] 

_____________ 

[vecc] 

____________ 

[nénnye] 

___________ 

[monta] 

___________ 

[kejjen föl!] 

_____________ 

[fonnya] 

____________ 

10 pont 
 
 
5. Töltsd ki a totószelvényt! A tippedet írd be az üres oszlopba! 
 
1 2 X Tipp 
setesuta sete suta sete-suta  
csinnbumm!  csinn-bumm! csinn bumm!  
Gránit Lépcső Gránit lépcső Gránit-lépcső  
inci-finci inci finci incifinci  
csingilingi csingi-lingi csingi lingi  
Bemrakpart Bem-rakpart Bem rakpart  
Sas köz Sas Köz Sasköz  
Kodály Körönd Kodály-körönd  Kodály körönd  
Tóth Árpád-sétány Tóth Árpád sétány Tóth Árpád-Sétány  
kuty-kurutty kutykurutty kuty kurutty  
mendemonda mende monda mende-monda  
Városligeti-fasor Városligeti fasor Városligeti Fasor  
32-esek-tere 32-esek tere 32-esektere  
lim lom lim-lom limlom  

14 pont 
6. Egybe vagy külön?  Írd be a megfelelő szót a kihagyott helyre! 
 
 HANEM vagy HA NEM? Nem megyek, ____________________  szeretnéd. 

MINTHA vagy MINT HA? Szebb, ha nevet, _______________________  sír. 

DEHOGYISNEM vagy DE HOGY IS NEM? Megtaláltam, ___________________! 

CSAKÚGY vagy CSAK ÚGY? Nem engedlek el _____________________.  

EGYRÉSZT vagy EGY RÉSZT? A gyerek ___________________ kérne a tortából. 
10 pont   



7. Keresd a párját! Kösd össze az egybetartozó tagokat! Írd le őket a harmadik 
oszlopba helyesen! 
ízig  beszéd  
rúg  utóbb  
szó széjjel  
előbb  földön   
szerte vérig  
égen kapál  

6 pont 
 

8. Tagold szavakra a következő mondatokat, és írd le őket az üresen hagyott 
sorba! 
Elkezdettesniazeső? – Talánelkezdett. 
_____________________________________________________________________ 
Megtudodkérdezniakalauzt? – Megtudom. 
_____________________________________________________________________ 
Elleszintézveavásárlás? – Holnapellesz.  
_____________________________________________________________________ 
Leszoktálmennialevegőre? – Természetesenleszoktam. 
_____________________________________________________________________ 
Elkezdtékamunkát? Mártegnapelkezdték. 
_____________________________________________________________________ 
Kivanfestveaszoba? – Kivan. 
_____________________________________________________________________ 
Megtudodaválaszt? – Megtudom. 
_____________________________________________________________________ 
Ellesztekcsokinélkülis? – Elleszünk. 
_____________________________________________________________________ 
Leszokottakávéról? – Leszokott.  
_____________________________________________________________________ 
Eltaláljákfoglalniahelyét. – Eltaláljákacélt. 

20 pont 
9. Melyiket egybe, melyiket külön? A hibásan írtakat húzd át, és írd le őket 
helyesen a megvonalazott helyre! 
ráncbaszed, egyetért, dugábadől, dobraver, létrehoz, sakkbantart, végbemegy, 
szívébezár, jóváír, körbekerít, tőrőlmetszett, felülbírál, tűkönül, agyonüt, vakonkövet 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
15 pont 

 



10. Tagold a szókígyót földrajzi nevekre! Írd be őket helyesen a táblázatba, majd 
képezd -i képzős alakjukat is!  
kárpátmedencelíbiaisivatagvelenceitócsepelszigetmagellánszorosaraltóvöröstenger 
perzsaöbölsomogyidombságszépasszonyvölgy 
 

földrajzi név -i képzős származék 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 pont 
 

11. Írd a megadott szó mellé a jelentését! 
 
Körös  őrs  

sujtás  zug  

pallos  sújtás  

zúg  Kőrös  

Örs  pallós  

10 pont 
 


