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HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY 

MAGYAR NYELVTAN 

 
A versenyző neve: Forduló: 

II. 

Osztály: 

3. 

Az iskola kódja: 

H- 

Elért pontszám: 

 

 

Feladási határidő: 

2016. január 10. Elérhető pontszám:   

                             106p.      

 

1.Az alábbi szópárok közül azt a szót foglald mondatba, amelyet helyesen 

írtunk. (12p.) 

tuggya   tudja 

szedje   szeggye 

éljen    éjjen  

mongya   mondja 

taníttya   tanítja 

hidje    higgye  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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2.Olvasd el a következő szavakat! (27p.) 

__bontjuk,     __ alszom,       __ mutatják,        __ kerestétek,  

__mondjam,    __ejtsük,    __várom,    __fáradságos,     __látjuk,   __ imádjátok 

a. Betűrendben számozd meg a szavakat! 

b. Álló egyenes vonallal jelöld a szavak szótövét! 

c . Húzd alá azokat a szavakat, amit másképp ejtünk, mint ahogy leírjuk!  

3. Alakítsd át a következő mondatokat felszólítóvá! (8p.) 

Klári reggel meleg csizmát vesz fel._______________________________ 

____________________________________________________________ 

Összetörte a képet._____________________________________________ 

Elhiszed, amit mondtam?________________________________________ 

Bárcsak egy nyuszi futna az erdőben!______________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Húzd alá a főneveket a következő találós kérdésekben. A megfejtések 

természeti jelenségek, írd a vonalra!  (10p.) 

Mikor fekszel, akkor kél, 

Egyszer egész, máskor fél. 

Nincsen tüze, mégis lámpás, 

A vándornak égi áldás.  _____________________________________ 

 

Csillog s, villog is, 

Hullik is, múlik is, 

A füstös háztetőn, 

Ezüstös fény, ragyogó! 

Hűvös is, befed is, 

Vetése meleg is, jó takaró! _________________________________ 
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5. Az alábbi szavakban egy-egy egyjegyű betűt cserélj kétjegyűre! Vigyázz, 

van ahol a helyesírás is megváltozik! Írd le a kapott szó jelentését! (15p.) 

 Pl. heges – hegyes - nem tompa 

 

sál-_______________- repül- 

másik – __________________-___________________ 

cipő – ___________________- ___________________ 

bús – ____________________-____________________ 

víz – ____________________- ____________________ 

ecet – ____________________-____________________ 

eres – ___________________-_____________________ 

sós – ____________________- _____________________ 

 

6.Húzd alá a szövegben a főneveket! Csoportosítva írd ki őket! (15p.)      

HESS ANDRÁS 1472 TAVASZÁN ÉRKEZETT BUDÁRA.  

PÁRTFOGÓJA, MÁTYÁS KIRÁLY, NEM SAJNÁLTA A PÉNZT, DE A 

SÜRGETŐ SZÓT SE MÉRTE SZŰKEN. ALIG EGY ÉVE ÉLT BUDÁN A 

MESTER, AMIKOR ELKÉSZÍTETTE AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGON 

NYOMTATOTT KÖNYVET, A LATIN NYELVŰ BUDAI KRÓNIKÁT. 

 

KÖZNÉV      TULAJDONNÉV 

____________________________        ________________________________ 

____________________________         ________________________________ 

____________________________         ________________________________ 

____________________________         ________________________________ 
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7. Toldalékold a következő szavakat úgy, hogy a kérdésekre feleljenek! 

(12p.) 

 törvény pad könyv 

Mit?    

Mivel?    

Hol?    

Hová?    

 

8.Melyik állatra ismertek? Írjátok le a nevét szótagolva a vonalra!(7p.) 

Helye egész évben ereszek belseje._______________________ 

Hegyekben mekegve legelget. __________________________ 

Gyereket lebegve tesz le fedeledre. ______________________ 

Meleg helyen telel szenderegve. ________________________ 

Egerekre lesve tejet lefetyelget. ________________________ 

Estelente neked brekeg. ______________________________  

Esze cseles, teste veres. ______________________________ 


