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HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY 

MAGYAR NYELVTAN 

A versenyző neve: Forduló: 

       IV. 

Osztály: 

4. 

Az iskola kódja: 

H- 

Elérhető pontszám: Feladási határidő: 

2016. február 22. 
Elért pontszám: 100 p. 

 

 

1.Foglald mondatba a következő szavakat! (10p.) 

ízetlen, íztelen,   egyelőre,  egyenlőre,  részvétel, részt vétel, részleg,  részlet, 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Pótold a mássalhangzókat a következő szavakban! (16p) 

szá__nak,    hu__il,    ko__an,    ro__an,    lo__an,    kiá__tozik,    kiá__nak,    

po__an,  ca__og,   re__en,    ha__gat,       má__ik,  sze__őzik,   to__an,   fü__ent,    

zö__en. 
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3.Keresd meg a hibásan írt szavakat, írd le hibátlanul és szótagolva! (16p.) 

bojtja, füstje, batyuja, bátyja, szójj, dijó, teját, segiccs, jáccani, felejts, bántsátok, agyj, 

ehez, alata, mongyátok, mutasuk, 

 

___________________________________________________________________ 

4.Totózz!  Ige: 1.  Melléknév: 2,  Főnév: X. 14p 

pirosabb___     csúnya__ 

hűlt___                                                   Piroska___ 

átázott____                                            vet___ 

kicsi__                                                    felkelt___ 

örült____                                                őrült___ 

tör___                                                     tőr___ 

várom__                                                 várrom___  

 

5. Húzd át azt a mondatot, amelyik nem kapcsolódik az adott szólás 

jelentéséhez!(6p.) 

 A kutyának is jobb dolga van.  

Nagyon rossz a sorsa.    Kellemesen érzi magát.      Szerencsétlen helyzetben van.  

Lepereg róla, mint kutyáról a víz.  

Gyorsan megszárad a kutya szőre.     Nem hallja meg a dorgálást.      Nem fog rajta 

a szidás. 

 A kutyának sem kell. 

 Senki nem kér belőle.     A kutya sem szereti.      Nincs szükség rá.  

Marakodnak, mint a kutyák. 

Csúnyán civakodnak, veszekednek.    Dulakodnak az állatok.   Nem tudnak 

megegyezni.  
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Morog, mint a bolhás kutya. 

Viszket a bőre, ezért morog.      Elégedetlenkedik.       Folyton zsörtölődik.  

Olyan, mint a kivert kutya. 

Elüldözték a többiek.       Nyomorult, rossz a sorsa.        Bottal megverték. 

 

 7. A baloldalon megadott példák mintájára egészítsd ki a szópárokat! Válaszd 

ki a dőlt betűs szavak közül a megfelelő jelentésűt, és írd be az üres helyre! 

            (5p.) 

 a) erdő – fa :                               csokor – ______________bokor, virág, fű, cserje 

 b) szegénylegény – kunyhó :      király –__________ palota, erdei lak, nyaraló, sátor  

c) hosszú – rövid :                        széles – _________magas, testes, keskeny, zömök 

 d) ház – ablak :                            asztal – _________jegyzetfüzet, golyóstoll,irat, fiók 

 e) szépséges – gyönyörű :           idős-_______________fiatal, bátor, öreg, gyenge 

 

8.Folytasd a sort a megtalált szabály alapján! (10p) 

Anna, álom, Bogáncs, cica, Csilla, doboz, _________________, _______________, 

____________________,  _________________,  __________________________, 

______________________,  ________________, _________________________, 

______________________,  _________________,  _________________________, 

9. Húzd alá a versrészletben az igéket, keretezd be a mellékneveket! 13p 

Horgas Béla: Sárgarépa hercegnõ  

Sárgarépa hercegnő, 

mint a mesében, 

átugrott a kerítésen. 

Éjszaka volt, 

sárgarépa hercegnő fázott, 
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aludtak a sisakos, 

kardos tulipánok. 

Sárgarépa hercegnő                                                  

akkor visszanézett, 

szeme az elhagyott 

mesekertre tévedt,  

de zöld szárnya, 

piros lába 

vitte már az éjszakába -  

feje fölött szalagokat, 

csalogató csillagokat 

röptetett a szél. 

10.  Színezd ki a helyes írásmódot tartalmazó téglalapot! (10p.) 

Belsősomogy belső Somogy Belső-Somogy 

Belsőtó belső tó Belső-tó 

Kőröshegy kőrös hegy Kőrös-hegy 

Ópernciástenger óperenciás tenger Óperenciás-tenger 

Nyugatberlin nyugat berlin Nyugat-Berlin 

Duna – Tisza-köze Duna Tisza köze Duna-Tisza köze 

Nagykunság nagy Kunság Nagy-Kunság 

Budaihegység budai hegység Budai-hegység 

Országos  Takarék 

Pénztár 

Országos takarék pénztár Országos-Takarék-Pénztár 

Hűvösvölgy  hűvös völgy Hűvös-völgy 

 

 


