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F e l a d a t l a p 

1. Tedd betűrendbe a következő neveket! A nevek sorszámát írd a megfelelő helyre! 
Név Sorszám Név Sorszám 

Jáki  Járóka  
Janka  Jákó  

Jánosi  Jankovics  
Jánossy  Jancsika  

Jankovits  Jábrányi  
 

10 pont 
 
2. Írd le helyesen a következő szavakat! 
külömbség, rapság, szeliccség, elsőpség, bitankság, éség, rúccság, egésség, othon, haggyátok 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10 pont 
3. Melyik a helyes? Húzd alá a helyes változatot! 
 
beíratás       beiratás harmonikus     harmónikus  
spray-vel     sprayjel     spréjjel  álszakáll   állszakál   álszakál  
orrszarvú      orszarvú      orrszarvu mammut    mamut 
alligátor     aligátor  orrvadász   orvadász   orr-vadász   orvvadász 
menyegző     mennyegző videókamera    videokamera 
extázis    eksztázis  állkapocscsont   állkapoccsont   álkapoccsont  
videózik    videozik imátkozik    imádkozik 
kikéreckedik   kikéredzkedik   kikéretszkedik  szervetlenkémia-tanár  szervetlen kémiatanár 
kutya-macska barátság  kutyamacskabarátság csuklós busz      csuklósbusz 
sakkkör     sakk-kör nőttön-nő      nőttön nő 

20 pont 
4. Kapcsold a Szent István névhez a következő elemeket! Írd le az így alkotott 
tulajdonneveket! kórház, bazilika, egyetem, körút, barlang,  király, csatorna, lakótelep, 
múzeum, díj  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

15 pont 



 
5. Lásd el a következő szavakat -val, -vel toldalékkal! 

alapszó -val, -vel raggal alapszó -val, -vel raggal 

Széll  könny  

Takáts  méh  

Kis  Félix  

Madách  Anett  

Shakespeare  Rousseau  

Allah  bridzs  

 
12 pont 

6. Írd le folyóírással, javítva az SMS szövegét! 
A VENDEGUNK MEGJOTT, KULONBEJARATU LAKRESZT KIVANT, A 
FOLDSZINTEN HELYEZTUK EL, KULDJ UJABB NYARALOKAT A MEG KIADO 
APPARTMANOKBA, LIVIA 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

21 pont 

7. Pótold a hiányzó magánhangzókat! 

o – ó    euf…rikus, b…gáncs, pall…s (nagy kard), pr…féta, San Rem…ból 

ö – ő    k…rút, el…l (honnan?) bölcs…de, kif…zde, l…döz 

u – ú    abszol…tizmus, káty…, tan…k, sz…rkál, h…zigál 

i – í     m…ly, l…rikus, homon…ma, szerv…z, kl…maváltozás     

20 pont 

8. Írd be az oda illő -l- vagy -ll- mássalhangzókat! 
á__hatatos,    á__tat,    baci__us,    bagate__,    bi__iárd,    bri__iáns,    bu__dog,  
 
flane__, hőlégba__on, klorofi__, suga__,   suga__maz 

12 pont 

9. Pótold a szavakban a j vagy ly betűket! 

ricsa…, skatu…a, bo…tár, nyá…as, esté…, gombo…ag, so…mász, pa…kos, szila…, 

ger…eszt, dö…fös, csák…a, ba…or, ta…ga, mu…a 

15 pont 



10. Írd le helyesen a szöveget! 

Gyorsabb és olcsób könyvsokszorosittó ellyárásra volt szügség hiszen az írások iránti kereslet 

évröl-évre nőtön nőtt. A Távolkeleten már több, mint ezer éve kidolgozták az ősi nyomtatás 

technika minden csínnyát-bínját, de ez csak hosszú idő elteltével vállhatott az Európai 

országokban ismerté. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15 pont 

 

 

 


