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Kedves harmadikos versenyző! 

Örömmel vettük jelentkezésedet a  versenyünkre. Kérlek tollal írj  és figyelmesen 

dolgozz ! Ne adj le hiányos feladatlapot!  Jó munkát kívánunk!  

 

1. Toldalékold a szavakat, hogy illeszkedjenek a mondatba!  Pótold a 

mondatvégi írásjeleket is! (9 p.) 

iskola, rét, 

A kislányok fussanak ki az __________________  a       __________________  

virág, csokor 

Bárcsak  örömmel szednék  a sok szép ______________, és kötnék  tarka  

______________ 

gyors, kellemes 

Egész délután nagyon ______________ érzik magukat, az idő ______________ 

múlik 

 



2. Alkoss összetett szavakat az oszlopok szavainak  felhasználásával! (10p) 

vasút           zsák                        zár 

kapu            pár                         bilincs                     

háti              köpeny                 védő 

kerék          állomás              nő 

eső              bejáró                     zár, 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Figyeld meg a párokat! Írj minden szópárral egy-egy mondatot! (8p. ) 

rosszulesik                 rosszul esik 

ágrólszakadt              ágról szakadt 

talpraesett                 talpra esett 

ezermester                ezer mester 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 



4.Így mondjuk ki, de hogy írjuk le helyesen? (8p) 

bánnyuk     mutatya     mongya     ejcsük     művelcség     boncsuk     fáracságos     

látyuk, 

Javitás:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

a. A betűrendnek megfelelően számozd be a szavakat ! (4p.) 

b. Álló egyenes vonallal jelöld a szótőt! (4p.) 

 

5.Szótagolva másold le  a szavakat! (12p.) 

kiállja ,      ………………...........             földje ……………………………  

megfigyelje,     ……………….              csenje …………………………… 

elhordja,………………………              feladja………………………… 

visszahozza  ,…………………              hosszú ………………………… 

pettyes ,   ………………………            csalogatják, …………………… 

gyűjtse,…………………………            összefűzze, ………………………. 

 

6.A számok segítségével csoportosítsd az összekeveredett rokon értelmű 

szavakat! A negyedik csoport elé írj egy odaillő szót! (21p.) 

1.lát    2.tömzsi,    3. tokás,   4. ballag    5.táska,   6. hunyorít,   7. les,   8.telt,       

9. poroszkál      10.pocakos,       11. tarisznya,      12.  tipeg,   13. bőrönd,              

14. batyu,   15. csámborog    16.sandít ,   17. pufók 

néz:………………………………………………………….. 

kövér:……………………………………………………… 

csomag :………………………………………………….. 

________............................................................................    



7. Másold le a szöveget hibátlanul! (10p.) 

A tüz sokszor nagy karókat okoz. Ne rakj az erdöben tűzet, csak kijelölt hejen. 

A tűzel nem szabad játszani. 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

                                                                                            

8.a. Egészítsd ki a következő szavakban a hiányzó j - ly betűt! (10p) 

 

te___,      sú___ ,      ___ukas,      ma___om,      gó___a,      harká___ ,    

bé___eg,   ú___ság,      ___enő,      ga___ 

 

b. Írj öt különböző mondatfajtát a kijavított szavakkal, használd fel az 

összes szót! (5p.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 


