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HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY 

MAGYAR NYELVTAN 

A versenyző neve: Forduló: 

III. 

Osztály: 

3. 

Az iskola kódja: 

H- 

Elért pontszám: Feladási határidő: 

2016. február 22. 
Elérhető pontszám:  90p. 

 

1. Alakítsd át a kijelentő mondatokat felszólító mondatokká! (8p.) 

Este nem olvasol sokáig. 

_______________________________________________________ 

Zsuzsi Feri mellé áll a sorba. 

_______________________________________________________ 

Környezet órára falevelet hoztok. 

_______________________________________________________ 

Ma nem mentek el úszni. 

_______________________________________________________ 

2. A mondatokat alakítsd át kérdő mondatokká úgy, hogy az –e kérdőszócska 

szerepeljen bennük! (3p.) 

Megtanulod a verset. 

________________________________________________________ 

Elolvassuk a könyvet. 

________________________________________________________ 
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Kimentek az udvarra labdázni. 

________________________________________________________ 

3. Olvasd el a történetet! 

 Pótold a mondatok végén az írásjelet! (12p) 

Húzd alá a szövegben az összetett közneveket! 5p 

Orsolyáék családja hétvégén a folyó mellett vert tanyát__ Édesapja a 

vízparton horgászik__ Orsolya gyakran megkérdi: 

 - Fogtál-e már valamit, apa__ 

Fél óra múlva apja kiált: 

 - Siess Orsi, hatalmas tükörponty van a horgon__ 

- Jaj, ez tényleg óriási__ 

Együtt emelik ki a vízből__ 

- Ki tisztítja meg__ 

Természetesen ez apu dolga__ A finom halászlét már anyu főzi__ 

- Hű, de finom lesz__ Bárcsak eljönnénk a jövő héten is__ - sóhajtozik 

Orsolya__ 

4.Olvasd el az alábbi szavakat! 

irt – írt,   füzet – fűzet,   öt – őt,   írok – írók,   bura – búra,   tör – tőr,   irat – 

írat,   hurok – húrok,  török – tőrök,  zug – zúg,   ágyuk – ágyúk,  örül – őrül  

 
a. Melyik szó illik a következő hiányos mondatokba?  Pótolj! (5p) 

 
A tanító néni dolgozatot _________.  

Otthon maradt egy fontos ___________. 

A csatában nagyot dörrennek az ______________.  

Petikéknek ágyneműtartós az ____________________. 

Ősszel a heves szél hangosan ______________. 

 

b. A fenti szavak közül helyettesítsd egy szóval az alábbi 

meghatározásokat! (8p) 

 papírra vetem a gondolataimat: . __________  

 szúrófegyverek: _________  
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regényeket írnak: ____________________  

 a lámpa része: _____________ 

a zongorában is vannak:__________________ 

kettő meg három:______________________ 

szúnyogokat pusztít:___________________ 

jegyzetelt:_______________________   

 
5. Olvasd el a verset!  

 

Dénes György: Tücsökhegedű 

Azt képzeli Tücsök Tini, 

ő lesz az új Paganini. 

Húzza reggel, nyűvi este, 

lankadatlan, szívrepesve. 

Szól a zene, cipcirip, 

a szarkaláb most virít, 

most szőkül a búzatábla, 

készüljetek mind a bálba: 

Cincér, Szöcske, Katica, 

te is, Csibor Lacika! 

Jól szabott és fényes frakkban 

húzza-vonja szakadatlan, 

sose hangol, sose gyantáz 

ez a botcsinálta hangász. 

Szíve dalol, lelke örül, 

virul a nyár körös-körül, 

fűszálon a vöröshangyák 

járják is már a bolondját. 

Nézzétek csak, ahogy húzza, 

fejét napfény koszorúzza, 

süss ide, Százlábú Máté, 

cédééefgéáhácé! 

Alkonyodik, szellő szárnya 

a mezőket boronálja, 

már csak a vén hold világlik, 

de a zenész tovább játszik. 

 

a. Húzd alá a versben a neveket, majd írd le ábécérendben! (7p.)  
 
___________________________________________________________ 
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b. Néhány kifejezést választottam a versből. Magyarázd meg a jelentésüket! 
(8p) 
 

nyűvi:_____________________________ 

lankadatlan:________________________ 

szívrepesve:___________________________ 

szakadatlan:______________________________ 

c. Írd ki a versből az összetett szavakat! (10p.) 

 

 
 

 

6.Pótold a szavakat!  J vagy ly? (20p) 

a___ándék,    akadá___,   bé___eg,   bú___ócska,   cser___e,    dí___,    erké___,  

fák___a,    gu___ás,      gömbö___ű,       gyap___ú,     ha___nal,       homá___,  

i___en,    ká___ha,    kasté___,    mé___,     nápo___i,     piszto___,     ricsa___,  

sóha___,    

7.Találd ki, melyik mesehőst jellemzik az eszperente nyelven írt mondatok! (4p) 

Rengeteg esztendeje szendergett egy fekhelyen, de felkeltette egy fess 

herceg.____________________ 

 Egy pettyes eb, neje rengeteg pettyes gyermeket ellett. Ezeket egyszer csellel 

elvette egy jellemtelen ember.____________ 

Keseregve tett-vett, lencseszemeket sepregetettet. Egyszer hercege megszerette s 

elvette._____________________ 

 Eszes medve fecseg s eszeget reggel-este mézet.__________ 

 


