NYÁRI FELADATOK
8.OSZTÁLY

1. feladatlap
1. Melyik magánhangzóra gondoltam? Írd a betűjelét a kipontozott részre!
a) magas, alsó nyelvállású, ajakréses, rövid

....................

b) mély, középső nyelvállású, ajakkerekítéses, hosszú

..................

c) magas, középső nyelvállású, ajakréses, hosszú

.....................

d) mély, felső nyelvállású, ajakkerekítéses, hosszú

..................

e) magas, felső nyelvállású, ajakréses, rövid
.....................
2. Írd le, hogy mely hangtörvények érvényesülnek az alábbi szavakban!
hiú ________________________________________________________________________
tizenötször __________________________________________________________________
szökdösne __________________________________________________________________
törültök ____________________________________________________________________
kapkodás ___________________________________________________________________
gazdasszonyé _______________________________________________________________
hetvenkétszer _______________________________________________________________
3. Keresd meg az alábbi szövegben a képzett szavakat!
Bab Berci rögtön sejtette, hogy ebből semmi jó nem sülhet ki. Mert egy jóravaló repülőgép
nem zörög ilyen harciasan. Például Pálinkó Gyurka repülője! Az igaz, hogy még mindig nem
érkezett meg, de ha megjön, fogadjunk, hogy legföljebb finomkásan zümmög, kedves
cérnahangon, az ember szívesen elhallgatná akár egy álló napig is.
Na, de ezt a böszmét! Ezt a recsegő, sziszegő, durrogó szörnyeteget! És nézd, meg tud állni a
levegőben! Az üvöltő csodamasina egy helyben lebegett a Széljárta Fák tere fölött, mint egy
szitáló vércse, aztán nagy sisteregve-jajongva hajladozták a fák, örvénylettek a levelek, az
erdő legszívesebben elszaladt volna – leereszkedett, ráhasalt az összelapított füvekre,
bordatörött bokrokra, gerinctörött fákra.
4. Jelöld, milyen típusú toldalék van a barát szón! 1 = képző

2 = jel

barátkozik

barátság

baráttá

barátom

baráti

barátnak

barátot

baráthoz

barátja

barátok

baráttal

barátaim

x = rag

5. Csoportosítsd az alábbi szavakat jelentésük szerint!
1.terem, 2. kulcscsomó, 3. teherautó, 4. bogrács, 5. tükör, 6. csúcs, 7. ég, 8. toll, 9.
laboratórium, 10. orr, 11. haj, 12. mert, 13. állam, 14. szűröm, 15. hinta
többjelentésű

egyjelentésű

6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

azonos alakú

Mit jelentenek az alábbi szólások? Magyarázd meg!
megette a kenyere javát ___________________________
szeget üt a fejébe ________________________________
megette a kenyere javát ___________________________
rázza a rongyot _________________________________
szeget üt a fejébe ________________________________
egy cipőben járnak _______________________________
felkopik az álla ______________________________
a kisujjában van _________________________________
a könyökén jön ki _______________________________
eső után köpönyeg _______________________________
kibújt a szög a zsákból ___________________________
bakot lő _______________________________________

7. Elemezd a mondatokat és válaszolj a kérdésekre!
„De szeretnék gazdag lenni”
Milyen állítmány van a mondatban: a) igei

b) névszói

c) összetett

Milyen alany van a mondatban:a) határozott
d) határozatlan

b) határozott, rejtett c) általános

Mi a mondat tárgyának szófaja?………………………………………………
„Kertész leszek, fát nevelek,
Kelő nappal én is kelek”
A fenti mondat három mondat. Milyen állítmányok vannak bennük:
1. a) igei
2. a) igei
3. a) igei

b) névszói
b) névszói
b) névszói

c) összetett
c) összetett
c) összetett

„A szívem ócska, istenes, remek szelence…”
Milyen az állítmány a fenti mondatban? a) igei
Milyen alany van a fenti mondatban?a) határozott
d) határozatlan

b) névszói

c) összetett

b) rejtett

c) általános

8. Csoportosítsd az alábbi szavakat szófajuk szerint! (van olyan, ami több szófajba is
besorolható) 1. engem, 2. mert, 3. írás, 4. szám, 5. alatt, 6. mindig, 7. ír, 8. gereblyézgetett, 9.
erdő, 10. korán, 11. hej, 12. cseperedő, 13. néznem, 14. fekve, 15. hanyatt
ige
főnévi igenév
melléknévi igenév
határozói igenév
főnév
melléknév
számnév
névmás
határozószó
névelő
névutó
kötőszó
igekötő
segédige
módosítószó
indulatszó
Hangalak és jelentés szempontjából hogyan nevezzük azokat a szavakat, amelyeket több
csoportba is besoroltál? ____________________________
9. A következő badar mesében 5 fiú és 5 lánynév található. Keresd meg ezeket!
„E mesebeli rénszarvas kapálta másnak a földjét. Sokan nagyon szívesen hallgatták, miközben
tíz halász lógatott hálókat a tóba. A vezérhalász kérte a rézfúvósok fölvonulását, de azok ott
óhatatlanul megfáztak volna, ezért nem jöttek. Érthető, hogy a halász kiabál: intő példa ez
mindenkinek.”
Fiúk: ______________________________________________________________________
Lányok: ___________________________________________________________________

10. Írd le a következő szavakat rokon értelmű, idegen eredetű kifejezéssel!
Pl: balszerencsés = peches
különösen gyors vonat = e_______________________________
együttműködő = k______________________________________
elragadtatás, önkívület = e________________________________
magyaráz, értelmez = k___________________________________
értelmes, művelt = i______________________________________
megvesztegethető = k ____________________________________
érzékcsalódás = h________________________________________
gyakorlat, jártasság = p___________________________________
rendetlenség, zűrzavar = k_________________________________
javít, helyesbít = k_______________________________________
segítés a tanulásban = k___________________________________
összeegyeztetés = k______________________________________
különbség = d__________________________________________

2. feladatlap
1. Írd le az alábbi idegen szavak/nevek toldalékos alakjait!
cowboy+val = ______________________

fix+vé= ________________

kódex+vel= _______________________

pech+vel=______________

Bach+val=________________________

Balzac+val=_____________

Dickens+vel=______________________

Félix+vel=_______________

Horatius+val=_____________________

Marseille+i=_____________

2. Alakítsd át a szavakat a feltételeknek megfelelően!
néz → (határozói igenév) :________________________________________
ír → (főnévi igenév): _____________________________________________
beilleszt → (befejezett melléknévi igenév): ___________________________
olvas → (folyamatos melléknévi igenév): ____________________________
épít → (beálló melléknévi igenév): _________________________________
fiú → (melléknév) ______________________________________________
lát → (főnév) __________________________________________________
barna → (ige) __________________________________________________
Debrecen → (melléknév) _________________________________________
szám → (melléknév) _______________________________________________
3. Elemezd az alábbi mondatokat, és válaszolj a kérdésekre!
„Már egy hete csak a mamára gondolok” az állítmány a) igei

b) névszói

c) összetett

„A bánat szürke, néma postás”

b) névszói

c) összetett

az állítmány a) igei

„Templom szívem,

az állítmány a) igei

b) névszói

c) összetett

de senki nem törődik velem”

az állítmány a) igei

b) névszói

c) összetett

az alany a) határozott

b) általános

c) rejtett

b) névszói

c) összetett

„Külön világot alkotok magam.” az állítmány a) igei

4. Írd a megfelelő képlet alá a szavakat, azután nevezd meg a csoportokat!
1.orr, 2. ablak , 3.villám, 4.csiga, 5. szűr, 6.terem, 7.zebra, 8.követ, 9.nyúl, 10.körte, 11.fül,
12.ház, 13.dob, 14.szelet, 15.fej, 16.láb, 17.kéz, 18.méret, 19.korom, 20.mazsola
H

J

H

J

______________________________

J

J

____________________________

5. Mit jelentenek az alábbi szólások? Magyarázd meg!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

egy cipőben járnak _____________________________________________________
a kisujjában van _______________________________________________________
a könyökén jön ki ______________________________________________________
eső után köpönyeg _____________________________________________________
megette a kenyere javát _________________________________________________
szeget üt a fejébe ______________________________________________________
kibújt a szög a zsákból __________________________________________________
rázza a rongyot ________________________________________________________
bakot lő ______________________________________________________________
felkopik az álla ________________________________________________________

6. A szófajok megnevezése mellé írj annyi példát a szövegből, amennyit a zárójelbe tett
szám jelez!
A Sass Flóra saját születése napjául 1841. augusztus 6-át jelölte meg. 7 éves koráig
Erdélyben élt székely családjában. 1848 őszén azonban a kislány szüleit és fiútestvérét
lemészárolták a felkelő román parasztok. Flóra úgy menekülhetett meg, hogy a család román
szolgálója nagy lélekjelenléttel magáénak mondta a gyermeket. Később egy örmény család
vette magához, s tőlük kapta Finnián családi nevét is. Maga Finnián, a családfő, Bem
seregében volt őrnagy, s szabadságharc bukása után Törökország felé menekül családjával.
Vidin városában, a nagy fejetlenségben a kis Flórának nyoma vész, s egy évtizedig nem tudni
róla semmit.
köznév, egyszerű szó, toldalék nélkül (1): ______________________________
folyamatos melléknévi igenév (1): ____________________________________
tulajdonnév (1):___________________________________________________
melléknév, alapfokban (2): __________________________________________
általános névmás (1): _______________________________________________
sorszámnév (1): ___________________________________________________
főnévi igenév (1) : _________________________________________________
T/3 toldalékos személyes névmás (1): __________________________________
E/3. személyű jelen idejű ige: ________________________________________

7. Nevezd meg az alábbi mondatokban a jelzős szerkezet fajtáját, húzd alá a tanult
jelöléssel a jelzőket!
A lány tekintete a jövő ígérete lett. _______________________________ (2)
Tucatnyi gyönyörű tulipán nyílt a domb oldalán. _____________________ (3)
Két lehetősége volt a diáknak a javításra. ___________________________ ( 2 )
A barátomat, a legjobbat bemutattam nekik. _________________________ (1 )
Már messziről láttam a kocsit, a tiédet. _____________________________ ( 1 )
Bevettem egy kanálnyi orvosságot. ________________________________ ( 1 )
8. Állapítsd meg a kiemelt szavak milyen mondatrész szerepét töltik be a mondatokban!
Most csak neked énekelek.
Nagyon meghíztam a sok csokitól.
Ugye nem az én ollómmal akarsz kollázst készíteni?
Miért festetted kékre a hajad?
Ez az áruház karácsonyra teljesen ki lett fosztva.
Hozasd el a pizzát a futárral!
Beszélgessünk inkább a te ügyedről!
Viszketek műszálból készült ruháktól.
Máskor jobban figyelj!
9. Melyik mondatban van ok-, melyikben célhatározó?
a.

A te kívánságodra főztem gulyáslevest.

b.

Már megint miattad nem sikerült a megoldás.

c.

Tanúskodni hívtak.

d.

Még a barátságod megőrzéséért sem fogok hazudni.

e.

A herendi készlet eltöréséért még egy elfenekelést sem kapott

OK

CÉL

10. Szavakban szavak
Megadtam 11 szót. Először minden szóból vegyél ki egy betűt úgy, hogy a maradék is
értelmes legyen. A kivett betűket olvasd össze sorban, így egy tizenkettedik szót fogsz kapni.
Írd le az így kapott szót! Majd a kapott tizenkettedik szóból is vegyél ki egy betűt, így egy
tizenharmadik szót fogsz kapni! Írd le a kapott szót! (Az utóbbi kettő ráadásul eszperente,
azaz magánhangzóként csak e – t tartalmaz)
KÍSÉRET ……………………..
PEREC ……………………….
PLATINA …………… ………
SZÉKHELY …………… ……
ÜGYELET …………… ……..
HAJTÓ …………… …………
FELESÉG …………................
PÁRTA ……………………….
MÉRLEG …………………….
KERET ………………………
BUNDA………………………
12. szó: ……………………………………..

13. szó:……………………………………

3. feladatlap
1. Javítsd ki az alábbi mondatokban a helytelenül használt határozókat!
Számolj el a bank felé! __________________________________________________
A Kossuth utca vezet a színház felé. _______________________________________
Megmondom a véleményemet a vezetőség felé. ______________________________
Van egy kérésem az iskolatanács felé. ______________________________________
Hat óra felé hazaérek. ___________________________________________________
Kitartok az álláspontom mellett. ___________________________________________
Ebédkor találkozunk. ___________________________________________________
Mit értünk szóképzés alatt? ______________________________________________
A bolt leltár miatt zárva._________________________________________________
A fiam hiányzása végett keresem az osztályfőnököt. __________________________
Mit értünk szóképzésen? ________________________________________________
Kitartok a kedvenc csapatomnál. __________________________________________

2. Szótagold az alábbi neveket!
Aiszkhülosz:___________________________________________________
Albrecht:______________________________________________________
Alfréd:_______________________________________________________
Bacon:_______________________________________________________
Beatles:_______________________________________________________
Dante Alighieri:__________________________________________________
Baál:_________________________________________________________
Bánffy:________________________________________________________
Beethoven: ___________________________________________________
Shakespeare:__________________________________________________

4. Alkalmazd a j hang megfelelő jelét!
ba....usz, gyű....tőszenvedé...., go....ó, gömbö....ű, veszé....he....zet, ha....nal, tartá....ha....ó,
i....ed, műhe...., für....to....ás, mé....ül....ön, ola...., gere....ha...ítás, petrezse....em, ....égpá....a

5. Egészítsd ki a megfelelő szóval a mondatokat!
a) egyenlőre – egyelőre
Pista levele______________________________ nem érkezett meg hozzám.
Ezt a szalagot ___________________________ kell vágnom.

b) egyhangúlag - egyhangúan
_____________________________ telnek a percek.
A bizottság ___________________ megszavazta a határozatot.

c) gondatlanul - gondtalanul
______________________ egyedül hagyta a kisgyereket.
Aki már elvégezte a feladatát, az ____________________ tévézhet.

d) fáradság – fáradtság
A _________________________ miatt alig tudok ébren maradni.
Ezt megtenni nekem nem __________________________.

e) szível – szívlel
A jó tanácsot mindig meg______________________________.
Nem ______________________ azt, aki lustasága miatt lemarad.

6. Három-három szó szófaja szerint egy csoportba tartozik az alábbiak közül. Egy
kimarad. Melyik? Az milyen szófaji csoportba tartozik?

apró

fel

futva

Siemens

mögött

Kandó

tárolandó

között

sietvén

le

tudván kérendő

után

szét
kerítendő

Mercedes

A kimaradó szó: _____________________ szófaja: ___________________

7. Az alábbi szószerkezetek határozóival töltsd ki a táblázatot!
részt vettem a felvételin

bement a házba

a fa alatt szalonnáztak

odakinn havazik

veled élni

elmentek kapálni

baj nélkül hazaértek

lézerrel gyógyítanak

határozottan tárgyal

társaival tárgyal

kedd reggel indulnak

eggyé lettek

a Hegyhátról valók

párolva tálalják

vasárnap érkezem

Határozó

Fajtája

Kifejezőeszköze

Kérdése

8. Kösd össze a szólásokat a jelentésükkel!
Kenyértörésre viszi a dolgot

legyen előrelátó

Egy kenyéren élnek

megadtad-e a kellő tiszteletet

Megosztották a kenyeret

végső döntésre készül

Megette a kenyere javát

együtt élnek

Kenyérrel eszi a cipót

nem kerül költségbe

Ki vízen jár, vigyen magával kenyeret is

amit kölcsönkértél, add vissza

Kölcsönkenyér visszajár

elváltak

A maga kenyerén van

önálló

Madárlátta kenyér

együgyű

Tettél-e a sajthoz kenyeret?

idős, koros

Nem kér kenyeret

útról visszahozott kenyér

9. Csoportosítsd az alábbi névmásokat!
1.téged, 2.annyi, 3.maga, 4.senki, 5.akármennyi, 6.minden, 7.övé, 8.egymással, 9.ilyen, 10.ami,
11.milyen, 12.valaki, 13.mennyi, 14.ez, 15.enyém, 16.ahány, 17.valamennyi, 18.róla, 19.veletek,
20.magamhoz
Csak főnév helyett áll

Szemé-

Birtokos

lyes

Főnév, melléknév, számnév helyett áll

Kölcsö-

Vissza-

nös

ható

Mutató

Kérdő

Vonat-

Határo-

kozó

zatlan

Általános

10. Milyen szóelem az alábbi szavakban a –t, -tt? A megfelelő oszlopba írj x-et!
szó

szótő
része
lakat
hanyatt

magamat
állott (víz)
((víz)
mosat
mosott
lépeget
alant
ezt
szépít

képző
része

melléknévi igenév
képzője

múlt idő
jele

tárgyrag

4. feladatlap
1. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelvet használjuk az alábbi szavak leírásakor!
Egészítsd ki a táblázatot!
1.posta,2. község, 3.Kováts, 4.hosszú, 5.sakk-kör, 6.bosszú, 7.tejjel, 8.mindig, 9.megkér,
10.király, 11.szegély, 12.szántsd, 13.batyu, 14.kulcscsont, 15.loccsan
_________________
elve

________________
elve

posta

_________________
elve

_________________
elve

lyukas

hattyú

2. Írd a szavak után, annak a mássalhangzó-törvényszerűségnek a számát, amely
érvényesül a kiejtésükkor!
1.részleges hasonulás

2. teljes hasonulás

3. összeolvadás

4. rövidülés

tudta____

egészség____

merészség____

szálltak____

teljes____

mossa ___

azonban____

otthon_______

kapdos ____

jéggé____

3. Szócsere történt az alábbi mondatokban. Egy-egy határozó „eltévedt”. Javítsd ki a
helytelenül használt szavakat!
A teadélutánt az iskola legnagyobb helységében tartották.
Egyenlőre nem cseréljük ki a televíziót.
Keresd ki az oldalszámot a tartamjegyzékben!
Nagyon íztelenül válaszoltál a szomszédod kérdésére.
A küldöttek egyhangúan elfogadták a javaslatot.
Mi okozta a hibát a mondatokban?______________________________________________
4. Válaszd ki, hogy szófaját tekintve az alábbi szócsoportokban melyik a kakukktojás!
Döntésedet indokold!
a) pörgés, mosolygás, mosdás, Tamás, futás
A kakukktojás a _______________, mert mindegyik _______________, ez az egy pedig
________________

b) jóság, szépség, erősség, stég, reménység
A kakukktojás a _______________, mert mindegyik _______________, ez az egy pedig
________________
c) futás, rúgás, rohanás, Barnabás, kocogás
A kakukktojás a _______________, mert mindegyik _______________, ez az egy pedig
________________
d) horda, raj, bükkös, ménes, falka, nyáj, gulya
A kakukktojás a _______________, mert mindegyik _______________, ez az egy pedig
________________
e) réz, fa, papír, vas, nádas, víz
A kakukktojás a _______________, mert mindegyik _______________, ez az egy pedig
________________
5. Keresd meg az alábbi szövegben a helyesírási hibákat, javítsd ki azokat!
A viharban ropogot az ócska kajibák tetelye. A folyón úszó halyók fölöt sirájok jajjongtak
egész éjszaka. Szeszélyessen hömpöjgött a duna, amely kezdetől körülfollya a szigetett.
Homály ereszkedett a tájra, a talytékzó hullámok magasra csaptak a partfelett. Veszélyben
éreszte magát minden élő. A bagoj még huhhogni sem mert, az ölyv riattan reszketett az ítélet
idő végét várva.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Karikázd be a szövegben a jelzős szerkezeteket!
Feldübörögnek a szivárványszínű vízesések, mint a csillagszóró, a kitörő tűzhányó,
sárgásvörösen izzik a láva, sötétzölden zúgnak a fenyvesek, aranysárgák a búzatáblák, és
nincs megállás, mert jön az ősz; ami eddig zöld volt, azt most sárgára, pirosra kell festeni,
aztán jön a tél a sok fehérrel, aztán a tavasz türkizei, rózsaszínei, élénksárgái, áttetsző zöldjei,
mosolygós barnái.

7. Egészítsd ki az idegen szavakat a megfelelő betűkkel!
a___ektál, a___ord, a___umlátor, akvare___, a___iteráció, artiku___áció, a___arátus,
aszi___etria, a___rakció, autogra____, bagate___, bi___iárd, bi___ió, bri___iáns, bro___úra,
bu___dog, civi___izáció, deszti___ált, e___ipszis, fro___ír, hőlégba___on, klorofi___,
8. Húzd alá az igeneveket és csoportosítsd őket!
1.néni, 2.üzeni, 3.mosoni,4.mosolyogni, 5.bendő, 6.kendő, 7.betöltendő, 8.keringő, 9.ernyő,
10.hozott(valamit),11.hozott(anyag), 12.befőtt, 13.felvágott, 14.emelő, 15.söprögető, 16.múlt,
17.jövő, 18.jövendő, 19.zárva,20.várva, 21.eleve, 22.kedve, 23.árva, 24.zokni, 25.apró
főnévi

melléknévi

folyamatos

befejezett

határozói

beálló

9. Elemezd az alábbi mondatokat!
1) (...) éber fák füleltek nesztelen. (Áprily Lajos)
2) Alkonyatkor ím eltőnik. (Arany János)
3) Száll a felhő nyugatra. (Petőfi Sándor)
4) Fejük fáj a vasalástól. (József Attila)
5) Ezen a napon volt a szavazás a jobbágyság felszabadításáért. (Móricz Zsigmond)
6) Túl a Tiszán van egy csikós (Ismeretlen szerző)
7) Igézve álltam, soká, csöndesen, (...) (Tóth Árpád)
8) Menjetek a piacra sírni! (Babits Mihály)
9) Tenger virág nyílik tarkán körülötte, (...) (Petőfi Sándor)
10) ... És fölrohan lóhalálában Csokonai Vitéz Mihály. (Petőfi Sándor)

10. Az alábbi szavak mindegyikében egy-egy női, illetve férfinév bújik meg. Próbáld
megkeresni őket!
1. KALANDOR –

Andör

17. PANTALLÓ –

2. BÖDÖN –

18. RÁRONT –

3. ÁTHIDAL –

19. KOLOSSZUS –

4. CSINCSILLA–

20. SZIRÉNA –

5. KIVÁNDOROL –

21. BELEHELYEZ –

6. BELEKEZD –

22. SZILVESZTER –

7. SPEDITÕR –

23. SZEDEGET –

8. AKTAMÁSOLAT –

24. DOLGAVÉGEZETLENÜL –

9. ZSOLTÁR –

25. CSELEKMÉNY –

10. CSILLÉS –

26. KONDÁS –

11. SZITAKÖTÕ –

27. ÖRÖKKÉVALÓSÁG –

12. APÁLY –

28. TOLVAJKULCS –

13. KIZSÁKMÁNYOLÁS –

29. BEHABARJA –

14. KELLEMESEN –

30. RIZOTTÓ –

15. HARCSABAJUSZ –

31. LEADÓ –

16. NÉZETELTÉRÉS –

32. RÁHELYEZ –

33. ZSAROLTA –

5. feladatlap
1. KÉRDÉSBEN A FELELET Az alábbi kérdő mondatok tartalmazzák a választ is.
1. Milyen nemzetiségű a cigarettatárca tulajdonosa? válasz: TATÁR
2. Mi van az irgalmasnővér kötényében?
3. Mi csinál a kutya, amikor a dugattyú jár?
4. Mit csinál a gégetükrözés?
5. Mi található a kinti büfészekrény tetején?
6. Ki az olajoskanna tulajdonosa?
7. Mi lóg a napiparancsot ordító káplárnak a szájában?
8. Mi a kedvelt edénye a bölcsészettudományok doktorának?
9. Milyen fa duruzsol a takács kandallójában?
10. Ki nyomta meg a sziréna indítógombját?
11. Ki visel harcsabajuszt?
12. Ki a nézeteltérés okozója?
13. Ki a spanyolgallér viselője?
14. Mi volt a dirigens válasza?
15. Mi kergette ide a boszorkányt?
16. Milyen nemzetiségű az illatszerbolt vezetője?
2. Milyen fajta toldalékot kaptak a szócsoportok?
-

nevetett, menne, több, függönyök, kabátja a toldalék fajátja: _________________

-

tollal, házhoz, orrból, legyet, széptől

a toldalék fajátja: _________________

-

ráülni, dicsőség, nagyváradi, járogat

a toldalék fajátja: _________________

-

anyja, bátyjuk, bélyegeik, cipőm

a toldalék fajátja: _________________

-

tudnom, állnia, olvastok, megyünk

a toldalék fajátja: _________________

3. Válaszd ki a kakukktojásokat! Indokold a megoldást!
ingyen, akárki, egymás, magad
A kakukktojás a ____________________, mert mind _______________________________,
ez az egy pedig ______________________
velem, tőlünk, nálatok, valahol
A kakukktojás a ____________________, mert mind _______________________________,
ez az egy pedig ______________________

ilyen, milyen, ugyanolyan, olyan
A kakukktojás a ____________________, mert mind _______________________________,
ez az egy pedig ______________________
késve, félve, eleve, törve
A kakukktojás a ____________________, mert mind _______________________________,
ez az egy pedig ______________________
enni, Panni, menni, üzenni
A kakukktojás a ____________________, mert mind _______________________________,
ez az egy pedig ______________________
4. Írd le a következő szavak –val, -vel ragos alakjait!
sakk ____________________

vas______________________________

bridzs____________________

futball____________________________

toll______________________

orr ______________________________

Madách__________________

fény_____________________________

méh_____________________

km______________________________

Papp____________________

Kodály___________________________

Kossuth__________________

Mariann__________________________

% _______________________

meggy___________________________

5. Melyik a helyes? Válaszd ki az alábbi szópárok közül a helyes alakot, a helytelenül
írottat húzd át!
ici-pici - icipici

ágrólszakadt- ágról-szakadt

izeg-mozog – izegmozog

apró-cseprő – aprócseprő

csiribiri – csiri-biri

ákom-bákom – ákombákom

irkafirka – irka-firka

mende-monda – mendemonda

ugri-bugri

–

ugribugri

tűrés-tagadás – tűréstagadás
6. Állapítsd meg a kiemelt szavak szófaját!
Kirándulni1 készültem a barátaimmal. Gyalog indultam el2 otthonról. Korán reggel3 találkoztunk a
vasútállomáson. Nyomban4 tervezni kezdtük a programokat. Kiadós5 számháborúval kezdtük, mert6
közel volt az erdő a szállásunkhoz. Estére úgy7 elfáradtunk, hogy8 egyszerre elment a kedvünk
mindenféle9 sétától. Hajnalban azonban talpon vártuk kint10 a szabadban a gyalogtúrát.

1:__________________

2:_________________

3:____________

4:__________________

5:_________________

6:____________

7:__________________

8:_________________

9:____________

10:____________________________________

7. Állapítsd meg, hogy az alábbi szavakat melyik helyesírási alapelv szerint írjuk!
A szavak mellé a megfelelő számokat írd az alábbiak szerint: 1 = kiejtés elve, 2 = szóelemzés
elve, 3 = hagyomány elve, 4 = egyszerűsítés elve
egészség___ szálltak ___

Papp___

erély___

homály__

katolikus___ bátyja___

kapdos__

rosszat____

feszül____

tollal____

sakk-kör____

8. PLUSZ KA, KE
Gyakori képzőnk a -ka, -ke, -cska, -cske kicsinyítő képzőnk. Vannak azonban olyan szavaink
is, melyek végén a -ka, -ke, -cska, -cske nem képző. Pl.: macska, lepke. A feladatban
segítségül a meghatározásokat is megadom.
a) kis növésű vízi növény + ka = rovar

SÁSKA

b) retesz + ka = cella

___________________________

c) mulató + ka = vízi jármű

___________________________

d) kopasz + ka = sokszínű

___________________________

e) fonaldarab + ka = halcsont

___________________________

f) egy bizonyos szín + ka = mesealak

___________________________

g) kígyó teszi + ka = tenyere

___________________________

h) könnyed báj + ke = patás állat

___________________________

i) mohón eszik + ka = állatcsapat

___________________________

j) hallószerv + ke = kis kabin

___________________________

k) vés, karcol + ka = ragadozó állat

___________________________

l) egy íz + ka = konyhanövény

___________________________

m) téli csapadék + ka = sápadt, halvány

___________________________

n) nyelvével végigsimít + ka = kiöltözött, kackiás legény ___________________________
o) fém + ke = madár

___________________________

9. ELÖLRŐL – HÁTULRÓL
Számos olyan szavunk van, amely elölről, hátulról is olvasható, azonban más-más
jelentéstartalmú kifejezést kapunk eredményül.
Pl.: elölről végtag – hátulról mulatság. láb-bál
1. elölről festmény – hátulról kenyeret süt
____________________________
2. elölről vízinövény – hátulról nemzetnév

____________________________

3. elölről bútor – hátulról befejezett

____________________________

4. elölről szúrófegyver – hátulról vörös

____________________________

5. elölről ruhaanyagot készít – hátulról évszak

____________________________

6. elölről mozgatószerv – hátulról filmszínház

____________________________

7. elölről háziállat – hátulról állatlakhely

____________________________

8. elölről Mária – hátulról lendület, sebesség

____________________________

9. elölről mogorva, zord – hátulról épületmaradványok

____________________________

10. elölről a száj része – hátulról étel diáknyelven

____________________________

10. A MARADÉK IS EGÉSZ
Vannak olyan szavak, amelyekből egy-egy értelmes szót kiemelhetünk (ha úgy tetszik,
kivonhatunk), s a maradék szintén értelmes szóvá illeszthető össze. Pl.: KAPARÓKANÁL –
PARÓKA = KANÁL Remélem, érthető. Ha mégsem, akkor még szemléltetőbbé teszem:
KA(PARÓKA)NÁL
a) MEGBORZAD - .................................... = ....................................
b) NAPIPARANCS - .................................... = ....................................
c) TAKARTA - .................................... = ....................................
d) AKTÍVA - .................................... = ....................................
e) ÉTELEK - .................................... = ....................................
f) KALAPOS - .................................... = ....................................
g) PATRIÓTA - .................................... = ....................................
h) MINTEGY - .................................... = ....................................
i) VÁROMLADÉK - .................................... = ....................................
j) TERMÉSZET - .................................... = ....................................
k) HEBEG - .................................... = ....................................
l) NAGYAPA - .................................... = ....................................
m) TARTALMAS - .................................... = ....................................
n) DOBOSTORTA - .................................... = ....................................

További kellemes nyaralást,
és nagyon sikeres tanévkezdést!

