
HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY 

MAGYAR NYELVTAN 

A versenyző neve: Forduló: 

I. 

Osztály: 

4. 

Az iskola kódja: 

H- 

Elért pontszám: Visszaküldési határidő: 

2015. november 20. 
Elérhető pontszám: 97pont 

 

Köszöntelek kedves Versenyző! Jó szórakozást, hasznos időtöltést kívánok neked. 

Kérlek, tollal írj, és a külalakra is vigyázz!  

 

1. Egészítsd  ki  a  következő  szólásokat,  közmondásokat felszólító  módú igékkel!  

7p 

 Utolsó pár, előre _______________________! 

Apád, anyád  ________________! 

Járt utat a járatlanért _________________________! 

____________ meg az  anyját,  ____________ el a lányát! 

A kecske is ____________________, a káposzta is      __________________! 

  

2. Alakítsd át az igéket a megadott szempontok szerint! 5p 

 

megírom -- múlt idő T/2.sz.   : _______________________________________________ 

 összeszedi -- jövő idő,  T/3.sz. :_________________________________________________ 

iszunk -- jelen idő,  E/1.sz. : ____________________________________________________ 

hiszem—múlt idő,  T/2.sz.: _____________________________________________________ 

néztétek – jövő idő, E/3.sz.: :____________________________________________________ 



3. A három gyerek közül ki a leggyengébb helyesíró? Kék csillaggal jelöld a helyes 

szóalakot! 11p 

FERI MÁRIA ANNA 

  

meg akartam 

mondani 

megakartam mondani meg  akartammondani 

meg maradj! megmaraggy! megmaradj! 

  

hidjen! higgyen! higyjen! 

  

visszintes vísszintes vízszintes 

  

odatta odaadta odaatta  

  

Paks, 2006. október 

3. 

Paks  2006 október 3 Paks, 2006. október. 3. 

beugrot beugrott be ugrott 

  

kétezer-ötszázhúsz kétezer-ötszáz-húsz kétezerötszázhúsz 

  

Lánc-híd Lánchíd Lánc híd 

  

péceli Péceli Pécel-i 

  

  

Ki kapta a legkevesebb csillagot? _______________________________________ 

 

 



4. Olvasd el a szósorokat! 

a:          1.írok, 2. betűk, 3.tollak, 4.szállok, 5. utak, 6. nyak,7. sakk, 8. gyíkok, 9. hidak,  

10. vizek, 11. hiszek, 12. gyűrűk, 13. hüllők, 14. kakukk, 15. köpenyek, 16. kiállítások, 

17. könnyek, 18. rakodik, 19. rejtőzik, 20. rikkantottak, 21. szegfűk, 22. vízilovak, 23. tyúkok,  

 24. patak, 25. könyvek, 26. írók, 27. legyek, 28. úszik, 29. mentetek, 30. lépek, 

A szavak sorszámát írd a megfelelő helyre! 30p 

igék: __________________________________________ 

többes számú főnevek:_______________________________________ 

 

b:       1.vesszőt , 2. alagút, 3. tollat, 4. állít, 5. tolat, 6. autót,7. bakancsot,8. befőtt, 9. biccent, 

10. csillagot, 11. dicséret, 12. díjat,13. esőt, 14. köszönt 15. függönyt, 16. hirdet, 17. húst,  

18. lesújt, 19. súlyt, 20. sült 

A szavak sorszámát írd a megfelelő helyre! 20p 

t-ragos főnevek:_____________________________________________________________ 

igék:______________________________________________________________________ 

 

5. Egészítsd ki a szólásokat! Mit jelentenek? 8p 

Pl: Te_j_ben – va_j_ban füröszti. :  elkényezteti 

 

 Petrezse___met árul.  _______________________________ 

 ___ukas garast   sem ér. _____________________________ 

É___eli  bago___ . ___________________________________ 

 El__ár a szá__a.  ___________________________________ 

 Hűlt he____ét  leli. _________________________________ 

 Fe_____el megy a falnak.  ____________________________ 

Egy követ fú__nak. ___________________________________ 

 A mi kutyánk  kö___ke._______________________________ 



  

6. Keresd ki és húzd alá kékkel a kakukktojást! 5 pont 

 gőgös, dölyfös, lusta, pökhendi, elbizakodott  

ostoba, buta, kegyetlen, együgyű, balga 

 cingár, sovány, kicsi, vézna, vékony 

 

 7. Az alábbi szavak közül válaszd ki a legmegfelelőbbet a mondatok kiegészítésére! 12p 

foglya,  fogja,, sarkalja,  szenvedéllyel, húzat,, dobott, lépet, bűntett, sarkallja, veszélyre,  

dobot, lépett, huzat, vesz, éjre, szenved, éjjel, büntet, 

 

Jól tudja, hogy ______________, ha nem fogja, akkor el _____________hagyni őt. 

 

Összetörve látta a  ___________________, melyre valaki egy nagy követ ______________. 

 

A beteg lassan ______________________, hogy kímélje a beteg _____________________. 

 

Nincs a terembe _______________________, ahol Gergő fogat _______________________. 

 

A bíró keményen ________________________, mert súlyos volt a ____________________. 

 

A cipész arra _______________________, hogy a cipőt ___________________________.   


