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Olvasd el figyelmesen a szöveget! 

 

 A Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten, a Múzeum körúton található. Jelentős 

szerepet játszott az 1848–49-es forradalom és szabadságharc időszakában. 1848. 

március 15-én az épület előtt a tér a forradalom egyik fontos színhelye volt, ahol a 

hagyomány szerint Petőfi Sándor elszavalta a Nemzeti dalt. 

 A tárlat a magyar történelem rengeteg emlékét bemutatja. Folyamatosan 

gyűjtötték, ennek köszönhetően kerültek a pesti múzeumba Kossuth Lajos relikviái, 

vagy Deák Ferenc szobája. Személyes tárgyak, öltözék kiegészítők, mindennapos 

használati kellékek, vagy a lakás dísztárgyai találhatók itt.  

 Kiemelt fontosságot kapott az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 

hőseihez és vértanúihoz fűződő emlékanyag gyűjtése. Az ereklyetár leltárkönyvi 

bejegyzései szerint többek között Petőfi Sándor, Klapka György, Széchenyi István, 

Batthyány Lajos, Görgey Artúr, Bem József, Leiningen-Westerburg Károly, Kiss Ernő 

emléktárgyai vannak a gyűjteményben.  

  

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

az I vagy a H betűt! 

 

___A Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten, a Nemzeti körúton található. 

___A relikvia jelentése: nagy tiszteletben álló személy emlékét őrző megbecsült tárgy. 

___Klapka György, Petőfi Sándor, Nagy Ernő, Széchenyi István emléktárgyai is 

bekerültek a gyűjteménybe. 

___Ha az aláhúzott neveket betűrendbe állítjuk a 2. helyen Bem József neve áll.  

___Ha az aláhúzott neveket betűrendbe állítjuk a 4. helyen Klapka György neve áll.  

___Ha az aláhúzott neveket betűrendbe állítjuk a 7. Petőfi Sándor lesz. 

 6 pont/_____ 

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

 

többes számú főnév: __________________________________ 

létige: __________________________________ 

összetett köznév: __________________________________ 

igekötős ige + névelő + tulajdonnév(cím):__________________________________ 

földrajzi tulajdonnévből képzett melléknév + Hová? kérdésre felelő ragos főnév: 

_____________________________________________________________________ 

határozott névelő + köznév + névutó: ____________________________________ 

 

 

 6 pont/_____  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_dal
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3. A következő feladatokban olvasd el az utasítást, és karikázd be a megfelelő 

választ vagy válaszokat!  

Hány helyesen elválasztott szó van a szósorban? 

 ha-land-zsa        e-ser-nyő        meg-ál-lít        Kos-suth 

A) 1        B) 2  C) 3        D) 4 

Hány darab múlt idejű igét találsz a következő szavak között? 

átlát,    kiált,    eset,    kiállít,    eljárt,    kiszállít,    rázuhant 

A) 1         B) 2  C) 3        D) 4 

Hány darab igekötős igét találsz a következő szavakban? 

felszáll,    kiált,    megvárt,    kiállít,    kiáltott 

A) 1         B) 2  C) 3        D) 4 

Hány szóban jelöltük helyesen a magánhangzók időtartamát? 

kenguru,     tanú,     odú,     marabú 

A) 1         B) 2  C) 3        D) 4 

Hány szó végére írhatsz -tyú szótagot? 

fogan___     ba___     ká___     ha___ 

A) 1         B) 2  C) 3        D) 4 

Hány szóba írhatsz hosszú tt betűt? 

i__at,    nő__,    ker__el,    hi__,    ve__ek 

  A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 

Hány számot írtunk helyesen? 

ötezeregy,   hétszázötven,   kétszázhatvannegy,   négyezer-kétszáz,    hatezer 

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 

 7 pont/____ 
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4. Másold le a helyesen írt szavakat! 

 

ellenben,  ellemben,  báttya,  bátyja,  gyöngytyúk,  gyönytyúk,  

áru,  árú,  szabja,  szablya,  csapda,  csabda,  falu,  falú 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 10 pont/____ 

 

5. Másold le a dátumokat, ha szükséges, javítsd a bennük lévő hibát! 

 

A) 1997. január. 1. ________________________________ 

B) 2000. február 2.-án ________________________________ 

C) 2015. XII. 24. ________________________________ 

D) 2018. ápr. 20. ________________________________ 

 

 4 pont/_____ 
 

6. A mondatok szavai összeragadtak, így neked kell megállapítani, hogy melyik 

hány szóból áll. Írd le, majd fejtsd meg a meghatározásokat! 

 

A) Szerkezetmelyreggelberregvefelkelt. ____ szóból áll. 

 

B) Rejtelmesjelekmelyeketmegkellfejtened. ____ szóból áll. 

 

C) Hetvenhetedemegfelezve. ____ szóból áll. 

 

D) Emeletreezenmennekfel. ____ szóból áll. 

 

 4 pont/_____ 

Megfejtések: 

A) ____________________ 

B) ____________________ 

C) ____________________ 

D) ____________________ 

 

 4 pont/_____ 
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7. írd le helyesen az alábbi szavakat! 

 

BORSODABAÚJZEMPLÉNMEGYE,    ÉSZAKIKÖZÉPHEGYSÉG,    

MÁTYÁSKIRÁLYÚTJA,    MISKOCIFIÚ,    BÜKKINEMZETIPARK,    BÜKKFA 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 6 pont/____ 
 

8. Írd le a mondatok előtt álló igéket a megfelelő raggal ellátva! 

 

eltát A nagy meglepetéstől ________________________a szánkat. 

vált Éva a pénztárnál _____________________meg a jegyet, ne a buszon! 

bedagaszt A nagymama ________________________este a kenyeret. 

akaszt Miért nem ________________________föl a ruhátokat? 

választ Kitti, Gerda! Ezt ________________________a sok játék közül! 

 5 pont/_____ 
 

9. Egészítsd ki j vagy ly betűkkel a hiányos szöveget! 

 

A  fo___ón  uszá___ok  úsznak.  A vízen  ringatózó  bó___ák  jelzik,  hogy  a  parttól  

távolabb  mé___ül  a  fo___am.  A  ka___akosokat  sirá___ok  kísérik.  Az  egyik  

hirtelen  lecsap,  és  tara___os  hullámok  közül  kiragad  egy  halat.  A  parti  fák  ágai  

ha___ladoznak  a  szélben.  Letört  ga___akat  sodor  a  hömpö___gő  folyam. 

 11 pont/_____ 
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10. Keresd meg a meghatározások helyét a rejtvényrácsban! A kétjegyű 

mássalhangzót két négyzetbe írd! 

 

          - a kicsi ellentéte 

          - ebben fő a leves 

          - hazánk második legnagyobb folyója 

          - meleget ad 

          - ilyen állat a csiga 

 

Mi a megfejtés jelentése? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

 

A) rekkenő meleg 

B) felelősségteljes kitartás 

C) bátorság 

D) hűvös idő 

 

Az alábbiak közül melyik nem azonos szófajú a megfejtéssel? Karikázd be a 

betűjelét! 

A) akarat 

B) figyel 

C) fegyelem 

D) bátorság 

 7 pont/_____ 

 

 

Elérhető pontszám: 70 pont Elért pontszám:      pont 

Javította:  Javítást ellenőrizte:  

 

 

 

  


