Feladatsor

1. Melyik szó ugyanolyan szerkezetű? A toldalékok fajtája szerint keresd meg a párját
a felsorolt szavaknak! Ezeket a betűpárokat írd a válaszodba!
Pl.:a) f-b a)sósabb b)mondj c)kalapunkhoz d)látná e)nadrágomért f)aranyosak
a)
b)
c)
2. Az elválasztás szabályai szerint melyik sorban nem találsz helyesírási hibát?
a) Kis-sé, Csong-rád, me-nyasz-szony, kert-ért, Joós-nak, va-dor-zó
b)Kis-sé, Csong-rád, meny-asz-szony, ker-tért, Joós-nak, vad-or-zó
c) Kis-sé, Cson-grád, meny-asz-szony, ker-tért, Jo-ós- nak, vad-or-zó
3. Találd ki, hogy ki, hogy melyik irodalmi mű szereplője írhatta magáról ezt a rövid
ismertetőt! Ehhez a feladathoz válaszként a nevet írd be!
Egy szegény , felvidéki faluban kaptam állást. Majd a közeli hozzátartozóm halála miatt
nagyon fontos feladatot kaptam. Egy tárgynak köszönhetően karrierem magasra ívelt, s ez
kárpótolt minden korábbi nehézségért.

4. Helyesírási alapelveink közül melyekre található példa az alábbi
mondatban?
Végh Mihályné, született Vajda Julianna, Csokonai Lillája 50 évvel élte
túl szerelmét.
a) A kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány és az egyszerűsítés elvére is találunk
példát.
b) A hagyomány, a szóelemzés és a kiejtés elvére találunk példát.
c) Az egyszerűsítés, a kiejtés és a szóelemzés elvére találunk példát.
5. Olvasd el az idézetet, és válaszolj a kérdésekre! A válaszokat a táblázatban a
betűjelek mellé írd! Pl. a) nyaranta b)cselekszik c) hozzánk
Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.
( Babits Mihály
a) Magas hangrendű, két szótagú ragos főnév:
b) Jelöletlen teljes hasonulású ige:

c) Mély hangrendű két szótagú névmás:
6. Melyik sorban nem találsz helyesírási hibát?
a) folyjon- víjjog- Dél-kelet-Ázsia- higgyeb) szabja- tetsszen- vonza- kulcscsomó
c) szerviz- moraj- több ezer- hadd

7. Mely regények cselekménye játszódik a 20. században?
a) A láthatatlan ember
b) Abigél
c) Winnetou
d) Tüskevár
8. Jelöljétek be az alábbi versidézetre vonatkozó igaz állítást!
,,De íme sötét hajam őszbe vegyül már,”
a) Műfaja óda.
b) A versben páros rímek találhatók.
c) Teleki Sándor gróf kastélyában keletkezett a vers.
d)A versben mind a négy évszakra történik utalás.

9. Milyen mondatrészek vannak Arany János Szondi két apródja című versének első
két sorában?
a) alany, minőség jelző, állítmány, helyhatározó, birtokos jelző
b) állítmány, tárgy, helyhatározó, alany, minőség jelző
c) alany, mennyiségjelző, állítmány, minőség jelző, helyhatározó

10. Mutasd be nyolc-tíz mondatban azt a személyt, akit tulajdonságai, cselekedetei
miatt különösen tisztelsz, elismersz! Ezt a feladatot a táblázat alatt vagy egy külön
lapon- kézírással végezd el! A tanult módon tagold a szöveged, és ügyelj a
helyesírásra is!
Táblázat (Ezt kell visszaküldened!)
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