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Olvasd el figyelmesen a következő szöveget és oldd meg a nyelvtani szövegértés 

feladatait! 

Gábor Áron székely kisbirtokos, asztalosmester, magyar nemzeti hős, az 1848–49-es 

forradalom és szabadságharc ágyúöntője és tüzértisztje. 

Székely határőrcsaládba született, és ő is a székely határőrségben szolgált. 

Gyulafehérváron, Pesten és Bécsben kapott pattantyús kiképzést, de a császári katonai 

hierarchiában nem várt rá felemelkedés, ezért leszerelése után kisbirtokosként 

gazdálkodott. A magyar szabadságharc erdélyi küzdelmeinek aktív részeseként 

vagyonát pénzzé tette, hogy támogassa a szabadságharcot, és a honvédsereg számára 

ágyúkat tudjon önteni. Részt vett az ágyúkezelők kiképezésében, és őrnagyként 

haláláig a honvédtüzéreknél szolgált. Mindenét feláldozta a szabadságért, a hazát 

védve a csatamezőn vesztette életét, amikor az Uzon és Kökös közötti kökösi 

ütközetben az orosz tüzérség ágyúgolyója eltalálta. 

Katolikus létére református temetőben nyugszik Eresztevényben, ahol emlékére 

kopjafarengeteget állítottak, ami mára a magyarság emlékhelyévé vált. Az ágyúi közül 

egyetlenegy maradt fenn, mely sok viszontagság után a Székely Nemzeti Múzeum 

tulajdonában van. 

1. Igaz vagy hamis az állítás? Tegyél I vagy H betűt a megállapítások elé! 

_____ A szövegben nincs határozatlan névelő.     

_____ A második mondatban van névmás.                  

_____ A hős szó szófaja a szövegben melléknév.               

_____ A szövegben összesen 3 vonatkozó névmás szerepel.  

_____A szövegben nincs intézménynév.  5pont/_____ 

2. Melyik mássalhangzó törvényre ismersz a következő szavakban? 

szabadságharc: ____________________________________________ 

pénzzé : ____________________________________________               

  2 pont/_____ 

3. Írj a szövegből 2 mély hangrendű összetett szót! 

____________________________________________________________________ 

 2 pont/_____ 

4. Keresd meg az egyetlen magas hangrendű összetett szót az első bekezdésben! 

____________________________________________________________________ 

 1 pont/_____ 
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5. Egészítsd ki az ismert bibliai kifejezéseket egy-egy számnévvel!  

Segítenek a következő számok: 7, 12, 7, 10, 4, 8 

Betűvel írd a számokat! 

 _______ evangélium       _______ szűk esztendő          

 _______ boldogság    _______ pecsétes titok        

 _______ csapás                _______ tanítvány    

 6 pont/_____ 

Írj egy olyan szólást, amelyben a beírt számok összege szerepel! 

________________________________________________________________ 

 1 pont/_____ 

6. A beszél ige megfelelő igekötős alakjait írd a következő meghatározások 

mellé! 

másról beszél: ___________________________ 

felesel: ___________________________ 

szándékától eltérít: ___________________________ 

egyezségre jut: ___________________________  

 4 pont/_____ 

7. Írd le a ly-os melléknevek középfokú, a j-s melléknevek felsőfokú alakját! 

ragá__os,    i__edős,     fennhé__ázó,      

szila__,     mo__os,     kevé__ 

középfokú alakok felsőfokú alakok 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 6pont/_____ 
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8. Mi a szófaja? Karikázd be a megfelelő betűjelet! 

 ige főnév melléknév számnév 

ötöl-hatol S A F É 

öt hatod C G Í Z 

öt-hat Ú J A Á 

hetvenkedik Z S R T 

sokaság E A O Á 

sokszoros G B D K 

 

 6pont/_____ 

Ha a helyes válaszok betűjelét fentről lefelé összeolvasod, egy értelmes szót kapsz. Mi 

a megfejtés? ______________________ 

Mi a megfejtés szófaja? ______________________ 

 2pont/_____ 

9. Mini helyesírási totó 

1 2 x Tipp 

szekfű szegfű szegfü  

Tisza-híd Tisza híd Tiszahíd  

kettőezeregyszáz kettőezer-egyszáz kettőezer egyszáz  

Vörösmarti Vörösmarthy Vörösmarty   

folyjon follyon fojjon  

nőjj nőj nőjjél  

Margit híd Margit-híd Margithíd  

 7pont/_____ 

10. Egészítsd ki az alábbi, bibliai eredetű közmondásokat! 

_______ kardot ragad, kard által vész el. 

_____________ az anya, __________a lánya. 

Ki mint vet, _______ arat.  

Az vesse rá az első követ,_________ bűn nélkül való. 

 5pont/_____ 

Milyen szófajúak a beírt szavak?_______________________ 1pont/_____ 
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11. Igenevek kerestetnek! Válaszd ki őket a szóhalmazból és írd be a megfelelő 

helyre! 

makett, követve, karó, bendő, sufni, vágott, bordó, lova, kendő, lokni, folt, tétova, 

sétálni, szedő, kölni, parkett, tava, szállítandó, vekni, báró, elvégzendő  

                          

főnévi igenév folyamatos 

melléknévi 

igenév 

befejezett 

melléknévi 

igenév 

beálló 

melléknévi 

igenév 

határozói 

igenév 

 

 

    

 6pont/_____ 

12. Írd le a szavakat toldalékolva! 

tett+vel                 ________________ 

Erdély+vel            ________________ 

Kossuth+val          ________________ 

az+vá                    ________________ 

Bernadett+től       ________________  

ez+féle                  ________________      

 6pont/_____ 

13. Azonos alakú szavak - Melyik szó jelentései lehetnek? Írd mellé! 

állat hímje, kocsiülés, állvány: ___________ 

szed, bátorkodik: ___________ 

tárgy ellenértéke, özönvíz, cipészszerszám: ___________ 

cidrizik, egy ketted: ___________ 

épületelem, étkezik: ___________ 

 5pont/_____ 
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14. Anagramma 

A márciusi ifjak nevét kell megtalálnod megfelelő betűátcsoportosítással. 

KÓR AMI JÓ: ___________________________ 

ÁR DE FŐ IS PONT: ___________________________ 

 2pont/_____ 

 

15. Melyik más szófajú? Karikázd be minden sorban a kakukktojást! 

 
 

pécsi,     falusi,     ropi,     mezei,     kerti 

állva,     járva,     fázva,      tárva,     árva 

látni,     venni,     masni,     mosni,     hozni 

 3 pont/_____ 

 

 

 

Elérhető pontszám: 70 pont Elért pontszám:      pont 

Javította:  Javítást ellenőrizte:  

 


