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FELADATLAP 

1. Rövid vagy hosszú? Pótold a hiányzó i vagy í magánhangzót! 

b…..rs, cs…..bor,  d…..csér, szol…..d,  f…..nom, ir…..gy, …..nyenc, s…..ma, T…..bor, s…..nek, v…..zi, 

…..nak, dús…..t, r…..tus, szel…..d  

            15 pont 

2. Figyeld meg a következő szavak kiejtését! Írd be őket a táblázat megfelelő helyére! 

fenyő, otthon, adnak, madár, háztól, adja, céloz, áfonya, védtelen, felel, nádcukor, egészség 

Kiejtésük szerint írjuk Nem a kiejtésük szerint írjuk 

  

  

  

  

  

  

  

12 pont 

3. Írd be az alábbi szavakba a j hangot jelölő betűt! 

bo….ár cserme…. gere…. somo….og muszá…. 

ro….t pó….a töké…. karé…. zsö….e 

téve….eg kese….ű csa….ka tá….og pe…. 

bo….hos laká…. rigo….a bo….t  naspo….a 

20 pont 

4. Javítsd ki a hibákat, és írd le helyesen a mondatokat! 

Ha nagyon hasonlit két ember egymásra szivessen mongyuk egyformák mint két tojás! Noha valami 

hát ez nemigaz. Bár ki megnészheti az üzletben a tyúk tojásokat kissebb nagyobb hosszabb rövidebb 

van 

közötük.___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

20 pont 



5. Töltsd ki a totószelvényt! A tippedet írd be az üres oszlopba! 

1 2 X Tipp 

Március tizenötödike március 

tizenötödike 

Március 

Tizenötödike 

 

nemzetközi 

orvoskongresszus 

Nemzetközi 

orvoskongresszus 

Nemzetközi 

Orvoskongresszus 

 

Nyári olimpiai 

játékok 

Nyári Olimpiai 

Játékok 

nyári olimpiai 

játékok 

 

Húsvét húsvét HÚSVÉT  

Trójai Háború trójai háború Trójai háború  

Bársonyos 

Forradalom 

Bársonyos 

forradalom 

bársonyos 

forradalom 

 

cannes-i 

filmfesztivál 

Cannes-i 

Filmfesztivál 

Cannes-i 

filmfesztivál 

 

színházi világnap Színházi világnap Színházi Világnap  

Tavaszi Hadjárat tavaszi hadjárat Tavaszi hadjárat  

Kihívás napja Kihívás Napja kihívás napja  

Mohácsi Vész Mohácsi vész mohácsi vész  

nemzetközi vásár Nemzetközi Vásár Nemzetközi vásár  

NŐ-nap NŐNAP nőnap  

Középiskolai 
Helyesírási Verseny 

középiskolai 
helyesírási verseny 

Középiskolai 
helyesírási verseny 

 

14 pont 

6. Írd le az összes lehetséges helyen elválasztva a következő szavakat! 

rendőrség, eddze, egyszersmind, színültig, Dessewffy, együgyű, negédes, voltaire-izmus, jobbágy 

9 pont 

7. Alkoss földrajzi neveket a megadott elemekből! Lásd el a neveket -i vagy -beli képzővel! 

Névelemek Földrajzi nevek Képzett származékok 

KIS BÉKÁS SZOROS   

FEKETE KÖRÖS VÖLGYE   

HOLDVILÁG ÁROK UTCA   

DUNA KÖRÖS MAROS 

TISZA EURORÉGIÓ 

  

ARANYOS BESZTERCE 

FOLYÓ 

  

HOLT TISZA BEREK   

CSUKÁS HEGYSÉG   

FELSŐ HÁROMSZÉKI 

MEDENCE 

  

GYALUI HAVASOK   

NAGY HAGYMÁS 
HEGYSÉG 

  

20 pont 

8. Kivel? Válaszolj a nevekkel! 

Rátz …………………  Bach ………………… Bartsch ………………... Tell…………………………  

Dante ……………… Mariann ………………… Lőrincz ……………….. Strauss …………………… 

Marcell ………………. Descartes ………………. 

10 pont 

 



9. Húzd alá a helyes változatokat! 

Búék B.Ú.É.K. BÚÉK 

ELTE-re Eltére ELTÉ-re 

Kr e Kr. e. Kr.e. 

PH ph P. H. 

NATO-val Natoval NATÓ-val 

DNS-sel DNS-el dnssel 

Unescótól UNESCO-tól UNESCOtól 

EMKE-ről EMKÉről Emkeről 

UEFAhoz Uefá-hoz UEFA-hoz 

ÉNY Ény  É-Ny 

10 pont 

 

10. Melyik „nem”-et írjuk egybe, melyiket külön? Jelöld őket a szokásos jelzéssel! Alkoss velük 

szószerkezetet, és írd le őket az üresen hagyott helyre! 

 nem  akarva_____________________________________________________________________________                         

nem  csupán ______________________________________________________________________________   

nem  éghető  ______________________________________________________________________________ 

nem  hivatalos __________________________________________ __________________________________                      

nem kívánatos  ____________________________________________________________________________ 

nem vizes  ________________________________________________________________________________                       

nem nemesfém  ____________________________________________________________________________ 

nem semleges  _____________________________________________________________________________                       

nem  létező     _____________________________________________________________________________ 

nem mágneses _____________________________________________________________________________ 

20 pont 

 

 

 


