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2023. január 
 

Feladatlap 

1. Egészítsd ki a következő igéket a megfelelő időtartamú magánhangzóval! 

r….gdal gy…rkőzik t…ntet l…döz k…sér 

f…jdogál s…gdos d…ledezik h…zigál h…ledezik 

…rkál becs…l k…röz …gérnek b…znak 

menek…l f…rogat kider…l lass…l megkond…t 

10 pont.  

2. Egészítsd ki az alábbi szavakat j-vel vagy ly-nal! 

bá… ga… szí… fo…(ik) hé… 

tekinté… muszá… Ipo… siko… csuk…ás 

mág…a tu…a dato…a hó…ag sú…pont 

ha…lék ká…ha pu…ka bo…kott go…óbis 

10 pont 

3. Válogasd ki a hibásan írt szavakat! Írd le őket helyesen!  

fej-fej mellett, végestelen-végig, kör-körös, hetedhét, túlon túl, nőttön-nő, régesrégi, akarva-

akaratlan, leges-legmagasabb, okosabbnál-okosabb, kérve kérte  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

3 pont 

4. Válaszd el minden lehetséges helyen az alábbi szavakat, és úgy írd le őket! 

Csíkszentimre  

orchidea  

kertajtó  

Marosaszó  

színültig  

elektrokardiogram  

interakció  

milligramm  

szembenállás  

Manchester  

Versailles  

restaurátor  

12 pont 

5. Hova kell kötőjel? Pótold őket!  

Tóth család Árpád ház Julianus barát Nádasdy kastély 

Bourbon család Jegelló dinasztia Rákóczi túrós Pásztor família 

Illés együttes Jeremiás próféta Nyék törzs Csák nemzetség 

3 pont 



6. Pótold a hiányzó rövid vagy hosszú mássalhangzókat! 

 

monogra… (m) a…ancs (g) má…ik (l) a…umulátor (k) 

szu…erál (g) pa…íroz (sz) bara… (k) a…igátor (l) 

venti…átor (l) a…rakció (t) sza…ag (l) po…ász (gy) 

vá…adt (ny) pá...ott (l) be…fentes (n) a…elé (f) 

bri…iáns (l) szi…etrikus (m) furcsá… (l) leszí…az (j) 

20 pont 

 

7. Írd le betűvel a következő számokat! 

2023 _______________________________________________________________________ 

120 000_____________________________________________________________________ 

2 000 001 ___________________________________________________________________ 

4/5 ________________________________________________________________________ 

¾ 12_______________________________________________________________________  

5 pont 

 

8. Melyik alak a helyes? A tippedet írd be az üres oszlopba! 

 

1 2 X Tipp 

szinpad színpad szimpad  

kisebb kissebb kisseb  

szólyatej szójately szójatej  

hallgatózik halgatózik hallgatóddzik  

bűnhödik bűnhődik bünhődik  

kiirtat kiírttat kiírtat  

Madács Imre Madáts Imre Madách Imre  

maddzag madzag madzzag  

galopp pálya galoppálya galopp-pálya  

jácd játszd játsszd  

Batthyány Bathyány Battyány  

higgyétek higyjétek hidjétek  

follyanak fojjanak folyjanak  

náccukor nádcukor nátcukor  

 

14 pont 

9. Írd le helyesen a következő szavakat! 

külömpség, szelíccség, elsőpség, bitankság, éség, rúccság 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3 pont 



10. Írd be a táblázatba tagolva az alábbi neveket, majd képezd -i képzős alakjukat is! 

balatonalmádilíbiaisivatagcsíkszépvízalsógalambfalvamagellánszoros 

araltóvöröstengersátoraljaújhelysomogyidombságszépasszonyvölgy 

 

Földrajzi név -i képzős származék 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 pont 

 

 


