
XIII. Országos Magyar Verseny – anyanyelv feladatlap 5. osztály 

Olvasd el a szövegrészletet, majd válaszolj a kérdésekre! 

A kokárda története 

„A trikolórt, a háromszínű zászlót Európában a francia forradalom tette "divatossá". A 

párizsi események ihlették meg Szendrey Júliát is, amikor március 15-én megvarrta és 

Petőfi mellére tűzte a ma ismert kokárdák első példányát. Petőfi naplójában olvasható, 

hogy miközben ő a Nemzeti dalt írta, felesége nemzetiszín főkötőt készített magának. 

Az események hatására a magyar színhármas (a piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld 

a reményt jelképezi) vált a hivatalos lobogóvá.  

A trikolór rózsába fűzése először Franciaországban, a Bastille ostromát követő 

napokban terjedt el. A legenda szerint XVI. Lajosnak nyújtotta át Párizs polgármestere 

az első kokárdát. A fehér szín a monarchia, a kék és a piros pedig Párizs város színeit 

szimbolizálta. A mai formájában a csákórózsával áll rokonságban, mely a hadi 

viseletben a seregtestek megkülönböztető jelzése volt. Díszítése a lelógó szárnyakkal 

vált teljessé. A szív fölött kitűzve hordták, hagyományosan a mainál nagyobb 

méretben.” 

1. A szöveg kiemelt szavaiban mely helyesírási alapelvek érvényesülnek? 

Szendrey: __________________________________________________________ 

hűséget: ____________________________________________________________ 

hordták:____________________________________________________________ 

 3 pont/_____ 

2. Írj 3 mély hangrendű szót az utolsó mondatból! 

__________________________________________________________________ 

 3 pont/_____ 

3. Keress  a 2. bekezdésben 3 toldalékos összetett szót, és írd le azokat! 

___________________________________________________________________ 

 3 pont/_____ 

4. Találhatsz két olyan szót az utolsó két mondatban, amelyben írásban jelölt 

teljes hasonulás érvényesül. Melyik ez a két szó? Írd le! 

____________________________________________________________________  

 2 pont/_____ 

5. Írj két rokon értelmű kifejezést a divatos szóhoz! 

____________________________________________________________________ 

 2 pont/_____ 
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6. Számozással (1-4) állítsd betűrendbe a vízszintes sorokban megadott bibliai 

neveket! 

  

 ……Júdás              ……József           …….Jakab          …….János 

 

…….Lukács            ..…. Lázár            ……Lábán          …….Lót 

 

…….Mária              ……Malakiás      …… Márk          …….Máté 

  

…….Salamon          ……Sámuel        ……..Saul           ……..Sára 

 4 pont/_____ 

 

7. Találd meg a következő meghatározások szinonímáit! 

Egy-egy adott szó szótagjainak felcserélésével más értelmes kifejezést hozhatunk létre. 

Például: ha a fegyver - hálóőr szinonimáit megtalálod, akkor a PUS/KA, illetve a 

KA/PUS kifejezéseket kapod eredményül. 

 

 

a) csípős - Olaszország fővárosa =   ______________ - ______________               

b) nehézkes mozgású - domb =   ______________ - ______________          

c) kövér - kicsi kecske = ______________ - ______________                   

d) állóvízi - nézeteltérés =  ______________ - ______________           

e) tudatlan - tiltott dolog = ____________ - _____________ 

 5 pont/_____ 

8. Írd le egy szóval az eszperente nyelven megadott dolgokat! 

 

Verseket szerez, rengeteget: ____________________ 

Erekben vezetett veres nedv testedben. Sebekben ez serken: ___________ 

Beteg test melege: ______________ 

 3 pont/_____ 
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9. Keresd meg és karikázd be a szóoszlopokban azt a szót, amelyik a 

hangtörvényeket figyelembe véve nem illik az oszlopba! 

vassal mulatság küldtem vallomással 

színpad szépítse merthogy ravaszság 

azonban rizsföld kurjantgat főzzél 

ellenben tudsz meggylekvár ebben 

 4 pont/_____ 
 

10. Keresd a párját! Azonos felépítésű szavakat írj a szóhalmazból! 

sótlanul, kérések, nagyszájú, tanulmány, fiúé, szaladgáló,  füzetünkből,  mélyebbet,  

járnának, fiókban 

  

 ülnének - _____________________ 

 Katié - _____________________ 

 halászok - _____________________ 

 nagyobbat - _____________________ 

 állatról  - _____________________ 

 5 pont/_____ 

11. Hosszú vagy rövid? Pótold a hiányzó magánhangzókat! A magánhangzók 

hosszúságát figyelembe véve melyik nem illik a sorba? Karikázd be! 

 

A) tan___ gyan___ alk___ varj___ 

b) t___net t___nemény t___nődik t___ndököl 

C,  v___zet v___zi v___zes v___zünk 

D,  b___zvást b___ztat b___zalom b___zakodik 

E,  r___gkapál r___gózik r___gdos r___gdalódzik 

 5 pont/_____ 
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12. Az alábbi szókapcsolatok egy-egy olyan melléknevet és főnevet tartalmaznak, 

amelyekből hiányzik a j vagy az ly. Pótold a betűket, majd jelöld, hogy az 

állítások igazak (I) vagy hamisak (H)! 
 

kevé__  kirá__nő,                    ünnepé__es esté__,                 veszé__es he__zet,   

zsiva__gó osztá__,                 seké__  fo__ó 
 

____ Négy esetben mindkét szóba ugyanazt a betűt kellett beírni. 

____ Minden főnévben ly szerepel. 

____ Négy melléknévben van ly. 

____ Összesen három j-t kellett beírni. 

____ Szó végére csak ly-t kell beírni. 10 pont/_____ 
 

13. Toldalékolj! A megadott szavakhoz illessz –val/-vel ragot! 

 

Nikolett: ________________________________ 

Tarr: ________________________________ 

Vígh: ________________________________ 

Kamill: ________________________________ 

Félix: ________________________________ 5 pont/_____ 
 

14. Jelöld meg azoknak a szócsoportoknak a betűjelét, melyek azonos szófajú 

szavakat tartalmaznak! 

A) hatalmas, kicsi, óriási, rengeteg 

B) néhány, ötven, hatodikba, tizedét 

C) hozz, lenne, ugrás, futottatok 

D) magasabb, külső, oktondi, bátor 

E) erő, kalapok, rózsák, szépség 5 pont/_____ 

 

15. Írd le a felszólító módú igealakokat! Ha szükséges, javítsd a hibákat! 

 

Higyj nekem! - ___________________________ 

Hagyj békén! - ___________________________ 

Mond el! - ___________________________ 

Ne folyjék ki! - ___________________________ 

Osszd ki! - ___________________________ 

 5 pont/_____ 
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16. Karikázd be a kérdésekre adott helyes válaszok betűjelét! 

 

Hány felszólító módú ige van a szósorban? 

 jönnöd,     maradsz,     áld,     vigyázz,     légy 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

Hány olyan szó van a szósorban, amelyiket ggy-vel is írhatod? 

 je_____űrű,     a____ad,     ro____aszt,     me____ek,    ha____ 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

Hány olyan szó van a szósorban, amelyik valamilyen bútort jelent? 

 pamlag,     almárium,     véka,     arasz,     komód 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

Hány olyan állatnév van a szósorban, amit j betűvel kell kiegészíteni? 

 rá___a,     bögö___,     mo___,     biva___,    seregé____ 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

Hány olyan szó van a szósorban, amelyik köznév is és tulajdonnév is lehet? 

 VARGA     MECSEK     NAP     RÓZSA     ÁLMOS 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

Hány olyan szópár van a felsorolásban, amelyikre igaz, hogy az eltérő 

mássalhangzóik zöngés-zöngétlen párok? 

 lég-lék     dél-tél     bor-por     méz-néz     kép-kér 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

 6 pont/_____ 

 

Elérhető pontszám: 70 pont Elért pontszám:      pont 

Javította:  Javítást ellenőrizte:  

 


