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

feladatait! 

Magyarország a hazám. Egy kis harmatcsepp. Van itt pusztaság nagy gémeskutakkal, 

pásztorokkal, juhnyájakkal. Van itt tó, hegység, lassú patakok, folyók. Gyönyörű az 

én hazám, ahova születtem. 

Örülök, hogy édesanyám itt adott nekem életet, örülök, hogy itt élhetek. Büszke 

vagyok Magyarország történelmére, kiemelkedő alakjaira. A történelem sokszor 

kemény sorsot szánt népünknek, de a magyarok mindig kitartóak voltak. Én is ilyen 

szeretnék lenni társaimmal együtt! Mi a hazaszeretet? Kitartok az ország mellett. 

Minden hazáját szerető magyar embert tisztelek. A hazaszeretet érzése a világ 

legszebb és legerősebb érzése. Születésünktől fogva jelen van életünkben. 

Életünk során rengetegszer és számtalan formában találkozunk a hazánk iránt érzett 

szeretet és hála mindenféle formájával. Tudni, hogy van egy hely Európa szívében, 

ahol egy olyan nemzet él, aki összetartó, egymást segítő, a bajok ellenére is optimista, 

nagyszerű érzés. Kis hazánk valóban nem tartozik a hatalmas országok közé, de 

számbeli arányait leszámítva, sok esetben többet tud nyújtani, mint egy nála nagyobb 

ország. Nincs is annál szebb dolog, mint amikor több korosztály együtt ünnepli, 

dicsőíti hazánkat, Magyarországot. Nekem a hazaszeretet egyet jelent a valahova 

tartozással. 

Nem elég leélni életünket ezen a helyen, tennünk is kell érte. Akkor tudunk tenni érte, 

ha szeretjük hazánkat, a kis harmatcseppet. 

1. Állapítsd meg az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak. Írj I vagy H 

betűt a pontsorra! 

A szövegben nincs tőmondat. …………………….. 

A szövegben van olyan mondat, melynek állítmánya létige. ………………. 

Nincs feltételes módú ige a mondatban. ………………….. 

 3 pont/_____ 

2. A szöveg alapján oldd meg a feladatokat! 

Keresd ki azt a szót, amelyik kettős szófajú! ……………………..…………. 

Írj ki két folyamatos melléknévi igenevet! ……………………..…………… 

Keress a szövegben egy kölcsönös névmást! ……………………..………… 

Írd ki a szövegben található ragozott főnévi igenevet! ……………………… 

 4 pont/_____ 
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3. Karikázd be a helyes megoldásokat! 

Melyik hangtörvény található az olvasott szöveg kiemelt szavaiban?  

jelölt teljes hasonulás             összeolvadás         jelöletlen teljes hasonulás 

Milyen határozó a harmadik mondat halmozott mondatrésze? 

eszközhatározó              állandó határozó              társhatározó 

Hány zöngés mássalhangzó van az első bekezdés utolsó mondatában? 

11                                     10                                  9    

 3 pont/_____ 

4. Az egy csoportba tartozó mondatok közül melyikben nincs helyesírási hiba? 

Tegyél X-et a hibátlan mondat mellé! 

Jőjjön és lőjjön!  

Jöjjön és lőjön!  

Jöjjön és lőjjön!  
 

Félix-szel küldd el a levelet, ne postázd!  

Félixxel küldd el a levelet, ne postázd!  

Félixszel küldd el a levelet, ne postázd!  
 

A lapályon néhány szegfű tűnt elő a fűből.  

A lapájon néhány szekfű tűnt elő a fűből.  

A lapályon néhány szekfű tűnt elő a fűből.  

 3 pont/_____ 

5. A felsoroltak közül mely szavak szerkezetét határoztuk meg? Írd a pontvonalra 

a képletnek megfelelő szót! Mindenhova csak egy szó kerülhet! 

   olvasókat, olvasók,  olvasmányom,  olvasmányosak,  olvasgathatnának,  olvasgatunk 

 

igető+képző+jel+rag=…………………………………………………………………. 

 

igető+képző+Képző+jel=……………………………………………………………. 

 

igető+képző+képző+jel+rag=…………………………………………………………... 

 3 pont/_____ 
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6. Olvasd el figyelmesen Zalán Tibor versének részletét! Majd válaszolj a 

kérdésekre! 

Innen indulj el 

a széldárdákkal átvert irányban 

kövesd a vonatzakatolást 

a mindig szótlan embereket 

 

kerüld a suttogó füveket 

az áldott asszonyokat 

 

Melyik szófaj hiányzik a versrészletből? Karikázd be a megfelelő választ! 

főnév,  ige,   főnévi igenév,  melléknév 

Melyik az utolsó előtti ragos főnév? …………………………………… 

Hány képzett szó van a részletben?  …………………………………… 

Milyen szembetűnő elem hiányzik a részletből? ………………………. 

 4 pont/_____ 

 

 

7. Az alábbi feladatokban a helyes válasz betűjelét kell bekarikáznod! 

Pótold a hiányzó szavak „ j” betűjét ! Hány szóban nem  j-vel jelöljük a „j” 

hangot? 

             tuta__,   dereg__e,    sa__ka,   uszá__,   gá__a,   csobo__ó,   ha__ó 

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

Milyen szófajú az alábbi mondatok alanya? 

Tiszta az éj. Sok a hibád. Az élet mulandó. 

 

 A)  főnév         B)  melléknév      C)  számnév      D)mindháromnak más  
 

Mit jelent a következő szófordulat? 

Eltörött a mécses. 

 

 A) Ideje lefeküdni.  B) Sírásra fakadt.  

 C) Tör-zúz mérgében.  D) Kiszabadul a szelem a palackból. 
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Jelentés alapján hányadik szó nem illik a sorba? 

1.zsivány   2.bandita   3.haramia   4.gonosztevő   5.rab   6.gengszter   7.útonálló 

 

 A) 6.          B) 7.          C) 5.           D) 2.  
 

Milyen toldalék nincs ebben a szóban: könyveiben ? 

 

 A) jel         B) rag        C) képző      D) mind van 

 

 5pont/_____ 

8. A felsorolt szavak közül írj egyet-egyet a megfelelő helyre! 

 

kapálj, öngyújtó, meggybefőtt, képpel, játszik, vasdoboz, moss, csukd be  

 

Írásban nem jelölt teljes  hasonulás:………………………………………………… 

Rövidülés: …………………………………………………………………………… 

Zöngésség szerinti részleges hasonulás:………………………………………………. 

Képzés helye szerinti részleges hasonulás: ………………………………………….. 

Összeolvadás:………………………………………………………………………   . 

 5 pont/_____ 

 

9. Pihenésképpen játsszunk egy kicsit! Furcsa szavakat látsz. Válaszd ki minek a 

megnevezésére jöttek létre! A kipontozott helyre írd a megoldást! 

      étel, tőr, majom, ugrómókus, étvágy, asszony, kenguru, párduc, füles kosár, zsiráf 

 

evéskíváncs: ……………………………….. 

szurdancs:………………………………….. 

fiahordó górugvány:…………………………………. 

foltos nyakorján:…………………………………. 

 4 pont/_____ 
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10. Mi a hiba a következő mondatokban? Karikázd be azt a szót, amelyik 

fölösleges! 

a) A sok rendőr egyforma egyenruhában tűnt fel a tömeg mögött. 

b) 50 év körüli gyermektelen értelmiségi szülőktől származó úr keresi társát. 

c) Tegnap láttam a nagyapám kezében egy hordozható mobiltelefont. 

 3 pont/_____ 

11. Kapcsolj igekötőt az ad igéhez a meghatározásoknak megfelelően! 

A tiszteletes házastársakká nyilvánítja a nőt és a férfit. 

………………………………………………………………………….. 

Testsúlyból fogy egy bizonyos mennyiséget. 

………………………………………………………………………….. 

Nem próbál kitartani egy küzdelemben. 

………………………………………………………………………….. 

Ruhadarabot felsegít egy személyre. 

………………………………………………………………………….. 

Bérbe ad egy lakást vagy épületet. 

………………………………………………………………………….. 

Építményt, intézményt hivatalosan adott cél szolgálatába állít. 

………………………………………………………………………….. 

 6 pont/_____ 

12. Válaszolj  a kérdésekre az alábbi halandzsamondattal kapcsolatban! 

Molyojjátok meg pitypagósan a pappangók nyikángos pottyonkáit! 

a) Milyen módban van a mondat állítmánya? ………………….……… 

b) Milyen személyes névmás válaszol az alany kérdésére? ………………………… 

c) Melyik szó a mondat módhatározója? ………………………..… 

d) Milyen mondarész a pappangók? ………………………..… 

 4 pont/_____ 
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13. Helyesírásunkban változások történtek. Az alábbi feladatnál erre is gondolj! 

Karikázd be a helyes szóalakot! 

ésszerű,   többféle,   néhány féle,   gipszszerű,   ezer-féle,   Mariannal,   nagy szerű, 

május 1-n,   Bükk-kel,   május 1-jén,   Bernadettel, május 1-én 

 5 pont/_____ 

14. Rendezd betűrendbe az alábbi szavakat! 

         tüzér,   Tünde,   tünemény,   tündér,   tüntet,   tükör,    tűz 

Melyik szó a második a sorban? ……………………………………………. 

Melyik az ötödik? …………………………………………………………… 

Melyik szó zárja a sort? ……………………………………………………... 

 3 pont/_____ 

 

Elérhető pontszám: 55 pont Elért pontszám:      pont 

Javította:  Javítást ellenőrizte:  

 


