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Feladatlap
1. Írd le helyesen a szövegrész hibásan írt részleteit!

(35 pont)

Az egyedül álló tehetség kivivja a sikert. Akkor is, ha akadályok nehezitik utját; akkor
is, ha a fejébeszállna az elismerés. A diákot a tanitó néni, a tanár bácsi utba
igazithatja. Van amikor a szemben állásból megtud születni egyvalami, de van amikor
a nyugodt gyakorlás hoz létre másvalamit. Nap, mint nap, hétről-hétre semmiféle ötlet
s egyszercsak senkisem tudja, honnan, el kezd menni a dolog, mint a karika csapás.
Egy időben születtünk, azaz egy idejűleg jártunk iskolába.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Írd le javítva az igekötős szerkezeteket, ha szükséges!
(10 pont)
Ezt ne csavard, amazt meg kell! Végre meg lett a szerszám. Ha idejében neki fogunk,
el is készülünk vele. Ezzel Peti is el fogja végezni a munkáját. Meg kell bíznunk
Feriben, aki egyedül is el bír a sajátjával. Elkészül a díszítés: Teri meg örül, hiszen
hozzá mehet Pistához. Neki áll a készülődésnek, nekünk hagyja a rendcsinálást.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Írd le folyóírással az alábbi tulajdonneveket!
(16 pont)
aranymálnadíj

………………………………………………………………………

dunatiszacsatorna

………………………………………………………………………

dunatiszaköze ………………………………………………………………………………
Magyarszinonimaszótár
máriavalériahíd

………………………………………………………………

………………………………………………………………………

pestmegyeönkormányzata

………………………………………………………………

Reményiksándoralázadószamos ……………………………………………………………
saintexuperyakisherceg

………………………………………………………………

4. Húzd alá a mutató névmások határozós alakjai közül a helyeseket!
aféle – afféle
efajta – effajta

afelől – affelől
ekörül – ekkörül

(4 pont)

aként – akként

avégett – avvégett

enélkül – ennélkül

eszerint – esszerint

5. Pótold a hiányzó (j vagy ly) betűt!

(12 pont)

cser….e

fog.…on

forté.…a

gödö.…e

hé....a

kéte.…

mu….a

tarso....

tu.…a

vá....ár

vá.…og

zsinde….

6. Javítsd a magánhangzót, ha szükséges! Írd le a helyes szót!

(14 pont)

árbóc – bölcsöde – börönd – fúrkál – hivatott – hízlal – nyirbál – nyúlkál – siel
síma – sújtás – zug
…………………………………………………………………………………………….
7. Írd le az adott toldalékkal a tulajdonneveket!
(18 pont)
Adrienn (nel), Bükk hegység (i), Bükk-fennsík (i), Felső-Ausztria (i), Keleti pályaudvar
(i), Madách (os), Nobel-díj (as), Teleki-vulkán (i), Vulkán-hegység (i)
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
8. Írd le helyesen az alábbi mondatok hibásan írt szavait!
(20 pont)
Január elsejével, új év napjával kezdődik az újév. – Sok a jött-ment, mert bárki bejöhetett, aki
erre jöttment. – A messzemenők szállnak fel előbb, ne vonjunk le ebből messze menő
következtetéseket. – Péter fönn maradt a hegyen, így a fönnmaradt munkát más végzi majd el.
– A hős ennélfogva kapaszkodott, a szíjat ennél fogva múzeumba szánjuk. – A döntőn
résztvevő csapatok tagjait meghívták a részt vevők koncertjére.
………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………..
……..………………………………………………………………………………..
9. Húzd alá a helyesen elválasztott szavakat!
(11 pont)
ban-kár / bank-ár, bük-kel / bükk-kel, gally-lyal / galy-lyal, matt-tal / mat-tal, menny-nyel /
meny-nyel, sakk-kal / sak-kal, pe-ches / pec-hes, pén-zért / pénz-ért, puccs-csal / pucs-csal,
százalék-kal / százalék-al.

