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Olvasd el figyelmesen a szöveget! 

 

A kokárda, más néven szalagrózsa vagy szalagcsillag eredetileg színes szalagból ké-

szített kör alakú, rózsadíszt szimbolizáló, főúri ruhadísz.  

A magyar kokárdát március 15-én, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezde-

tét jelentő pesti forradalom évfordulóján viseljük. A hagyomány szerint Petőfi Sándor és Jó-

kai Mór szerelmeiktől, Szendrey Júliától illetve Laborfalvi Rózától kaptak kokárdát a forra-

dalom estéjén. A francia kokárdától eltérően nem kalapra tűzték, hanem a kabát hajtókájára 

vagy mellrészére a szív felőli oldalon. 

Zászlónk egyenlő szélességű, vízszintes sávokból áll, a piros az erőt, a fehér a hűséget, 

a zöld a reményt jelképezi. 

 

1. Igaz (I) vagy hamis (H)? Döntsd el az olvasottak alapján! Írd az állítások elé az I 

vagy a H betűt! 

 

___  Petőfi Sándor és Jókai Mór Szendrey Rózától illetve Laborfalvi Júliától kaptak kokárdát. 

___  A kokárdát a kabát jobb oldalára tűzve viselték a pesti forradalom idején. 

___  A francia forradalmárok a kokárdát a kalapjukra tűzték. 

___  Szalagrózsát a főurak csak a forradalom emlékére hordták. 

 

 4 pont/_______  
 

2. Írj 1-1 példát a szövegből a nyelvtani meghatározásokhoz!  

Mindenhová csak 1 szót írj! 

 

többes számú főnév: _____________________________________ 

összetett főnév: _____________________________________ 

ige: _____________________________________ 

tulajdonnév: _____________________________________ 

melléknév: _____________________________________ 

   

 5 pont/_______  

 

3. Bosnyák Viktória meséjében pótold a szavak hiányzó j vagy ly betűit! 

 

A történet egy se nem szögletes, se nem kerek erdőben játszódik, ahová hívatlan vendég ér-

kezik, aki felsőbbrendűnek képzeli magát. A különös hírre az erdő minden állata összesereg-

lik a bago___  odú___ánál, és egyre többen jelentik be trónigényüket. A bölcs madár furfan-

gos próbatételeket eszel ki, hogy eldől___ön, ki lesz a környék uralkodó___a. 

Va___on ki lesz a kirá___? A sirá___, a sza___kó, a harká___, a karva___?  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1szl%C3%B3
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 10 pont/_______  

4. Karikázd be a többes számú főneveket! 

 

ablak,   tálak,   babák,   kertek,   olvasok,   szék,   makk,   konok,   lapok,   babok 

 

 5 pont/_______  

 

5. Fejtsd meg a mondatok jelentését! Egy szóval válaszolj és mindegyik szó ugyanazzal 

a betűvel kezdődjön! 

 

1. Csúszó-mászó állat. - __________________ 

2. Házőrző. - __________________ 

3. Méhek lakhelye. - __________________ 

4. Hangosan mekeg. - __________________ 

5. Uralkodó. - __________________ 

 

 5 pont/ _______ 

Számozással állítsd betűrendbe a megfejtéseket!  

Melyik a helyes sorrend? Karikázd be a helyes megoldás betűjelét!  

 

 a) 5,2,3,4,1 

 b) 3,4,1,5,2 

 c) 3,4,5,1,2 

 d) 5,2,1,4,3 

 1 pont/ _______ 

 

6. Hány szó bújt el a jelzőlámpa szóban? (Magát a szót és az egybetűs szavakat ne 

számold!) Segítségedre lesz, ha leírod a szavakat! 

___________________________________________________________________________ 

 

 a) 5 

 b) 6 

 c) 7 

 d) 4 

 1 pont/_______ 

 

7. Pótold a toldalékokat a következő szövegben! (-ba, -be, –ban, -ben) 

 

Éva és Panni a színház___ mentek. A táskájuk____  rakták a jegyeket. Az előtér____  

már várták a barátaik őket. Kabátjukat beadták a ruhatár____ , majd elfoglalták helyüket 

a színházterem____. 
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 5 pont/_______ 

8. Írj mindegyik szóba egy betűt, hogy értelmes szót kapj! 

 

lab___a, s___rgul,  ba___ancs, p___lyaudvar,  ___eccsen 

 

 5 pont/_______  

 

A beírt betűkből egy újabb szót tudsz kirakni: __________________ 

 1 pont/_______  

 

 Mi a jelentése? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

 a) egy fafajta 

 b) fiatal juh 

 c) hordót készítő mester 

 d) régi népcsoport 

 1 pont/_______  

 

9. Karikázd be a szópárokban a helyesen leírt szavakat! 

 

 sompolyog - sompojog 

 pikkely - pikkej 

 kopoltyu - kopoltyú 

 szalona - szalonna 

 fűrj - fürj 

 gereblye - gerebje 

 kakadú - kakadu 

 bója - bólya 

 8 pont/_______  

Az egyik bekarikázott szó szófaja eltér a többitől?  

Melyik az? Írd ide:  

__________________________  
 1 pont/_______  

 

Az alábbiak közül melyik szónak azonos ezzel a szófaja? Karikázd be a betűjelét! 

 

 a) gömbölyű 

 b) első 

 c)  síel 

 d) tűzoltó 

 1 pont/_______  

  



XIII. Országos Magyar Verseny – anyanyelv feladatlap 3. osztály 

4 
 

10. A gyerekek sorversenyen vesznek részt. Ha betűrendbe állítjuk a tanulókat, ki lesz a 

2. helyen?  

 

- Tamás, Csilla, Szilárd, Csanád, Ákos  A 2. helyen ________________ áll. 

- Szilvi, Csenge, Zsolt, Szilveszter, Cecil A 2. helyen ________________ áll. 

- Balázs, Ábel, Bálint, Áron, Alex A 2. helyen ________________ áll. 

 3 pont/_______ 
  

11. Varga Katalin: Mondóka című verse a nyomtatás közben hiányos lett.  

Egészítsd ki ü vagy ű betűvel az első versszakot! 

T__zet vittem, elejtettem, 

t__zbe majdnem beleestem, 

t__zes volt a lapátom is, 

meggyulladt a kabátom is. 

Ne játssz vele, lásd, hogy t__z! 

 4 pont/_______ 
  

Egészítsd ki u vagy ú betűvel a következő versszakot! 

K__tat ástam,  

k__t vizébe beleláttam, 

k__tban békát nem találtam, 

miért mondod, hogy ott láttam? 

Jaj, de tiszta ez a k__t! 

 4 pont/_______  
 

Egészítsd ki i vagy í betűvel ezt a versszakot! 

V__zből mertem, v__zet mertem, 

v__ztől én is v__zes lettem. 

Mert a v__zbe beleestem, 

v__zre többé nem mehettem. 

 

 6 pont/_______  

 

Elérhető pontszám: 70 pont Elért pontszám:      pont 

Javította:  Javítást ellenőrizte:  

 


