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Név: ____________________________________ Pontszám: ________________________
Iskola:_____________________________________________________________________
A feladatok megoldására 45 perced van. Tetszés szerinti sorrendben dolgozhatsz. Tollat használj! Ügyelj a pontos
helyesírásra és a szép külalakra is! Jó munkát kívánunk!

1. Hogy melyik növény az idei év fája? Megtudhatod, ha megoldod a rejtvényt, és
összeolvasod a kiemelt mezők betűit. A megfejtést írd a vonalra!

1.

1. Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét fejezi ki.

2.

2. A szavak jelentés szerinti csoportjai.
3. A beszélő szándéka szerint öt féle lehet.

3.

4. A melléknév fokozás nélküli alakja.

4.
5.
6.
7.

5. Létige.
6. Ezt az érzelmet is kifejezheti a felkiáltó mondat.
7. A szavak elválasztásakor kapjuk.

Megfejtés: ________________________________________________________________
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2. Rendezd úgy a betűket, hogy megfejtésül minden sorban egy-egy értelmes szó
szerepeljen! Megfejtésül az alma rokonait kapod.

a) R E K T Ö ________________________________
b) R I S B __________________________________
c) P O A L N Y S A ___________________________
d) A G A O A G L Y N _________________________
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3. Olvasd el a következő szöveget figyelmesen, majd válaszolj a kérdésekre!
A régebben gyümölcséért és faanyagáért is közkedvelt
vadalma lett a 2017-es év fája. Csak egy hétig tartó
virágzásakor, esetleg termésérésekor lehet felfigyelni rá.
Magyarországon a síkvidékektől a középhegységekig
egyaránt megél.
Általában 6-10 méter magasra növő fa, törzsátmérője az
életkora végén 20-25 cm. Virágzatát április második felében
hozza. Virágszíne sosem tiszta fehér, hanem a rózsaszín
különböző árnyalatai fedezhetőek fel rajta. Erős illatú virágait
napközben méhek, reggel, este és hűvös napokon darazsak, éjszaka éjjeli lepkék porozzák be. A
termése szeptember-októberben érik, 2-4 cm átmérőjű, éretten zöldessárga színű, esetleg
pirossal árnyalt, íze nagyon fanyar, húsa kemény.
Gyümölcséből régebben zselé, almabor, pálinka és ecet készült, illetve a magas C-vitamin
tartalma miatt teát főztek belőle, amit láz, megfázás és hasmenés ellen javasoltak. Termése
kitűnő takarmány, különösen a szarvas és a vaddisznó kedveli, de a madarak és a kisemlősök is
szívesen fogyasztják. Korábban a fáját szívóssága miatt órafogaskerekek fogaihoz, vonalzók és
rajztáblák készítéséhez, valamint a kocsigyártók a legtartósabb szántalpak alapanyagául
használták.
Napjainkban a vadalmához sok erdei élőlény kötődik. Rengeteg veszély leselkedik rá,
magoncait és sarjait a vadak előszeretettel károsítják. Veszélyeztetett faj.
a) Mely színek fordultak elő a szövegben? Húzd alá!
szürke

zöldessárga

almazöld

piros

narancsvörös

fehér

rózsaszín
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b) A szövegben való előfordulásuk alapján számozással állítsd sorrendbe a következő
szószerkezeteket!
___ előszeretettel károsítja

___ kitűnő takarmány

___ erős illatú virágait

___ magas C-vitamin tartalma

___ terméséréskor lehet felfigyelni rá

___ legtartósabb szántalpak
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c) Igaz (I) vagy hamis (H) a vadalmafára? Döntsd el a szöveg alapján és jelöld a vonalon!
_____ A középhegységekben is megél.
_____ 20-25 méterre is megnő.
_____ Akár egy hónapig is virágzik.
_____ Napsütéses napokon a darazsak előszeretettel látogatják.
_____ 2-4 cm-es termése nagyon fanyar.
_____ A gyümölcséből készült gyógytea jól használható meghűlés esetén.
_____ Gyakran látni a fa alatt terméseket eszegető gazellákat.
_____ Régen erős fájából rajztábla is készült.
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4. A szövegben 12 helyesírási hibát találsz. Keresd meg, karikázd be, majd helyesen írd
le a szavakat! Ha a jót javítod rosszra, egy pontot levonunk!
Az ecet savanykás, csipős ízét nemmindenki kedveli. A házttartásokban leg gyakrabban
előfordulo ecetek mellet léteznek lágyab, kelemesebb aromájú ecetfajták is. Ijen ecetfajta az
almaecet is, melyet nem csak az ételek ízesítésére, de egésségünk megörzése érdekében,
valamint a szépségápolázsban is használhatunk.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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5. Olvasd el a következő verset!
a) Pótold a hiányzó szavakat! Segítenek a rímek.

Csanádi Imre: Alma

Érik az ________ ,

Gondolkozik, mit ___________ ,

Hajlik a gallya

áll a kislány lábujjhegyre,

Fűre hajlik, mint egy sátor

nyúlánkozik, ágaskodik,

A sok édes almától

ugrik, toppan, kapaszkodik.

Szedjük, kapjuk,
Habosra harapjuk
A többivel mi legyen?
Holnapra hagyjuk.

De az alma meg sem __________ ,
csak mosolyog a magasban.
És a kislány pityeregve
csüccsen, huppan le a gyepre.

Nyári alma ül a fán,

Lomb közt szellő szundít csendben,

fa alatt egy kisleány.

de a sírásra fölserken,

Néz a kislány föl a _________ ,

sajnálkozva néz a __________ ,

s le az alma a kislányra.

és az ágat meglóbálja.

Nézi egymást mosolyogva:

S hull az alma, örömére,

lány az almát, lányt az alma.

pont a kislány kötőjébe.
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b) Kihez kapcsolódnak a következő igék a versben? Jelöld a megfelelő betűvel!
A) kislány

B) alma

C) mindkettő

D) egyik sem

___ toppan

___ ágaskodik

___ meglóbálja

___ hajlik

___ nézi

___ gondolkozik

___ ül

___ mosolyog

___ szundít
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6. Olvasd el a következő szólásokat, közmondásokat és magyarázatukat! Jelöld a
mondatok előtt a betűk beírásával az összetartozókat!

____ Édesebb az alma, ha nincs ott a pásztor.
____ Nem esik messze az alma a fájától.
____ Tiltott alma jobb ízű.
____ Későn érő alma tart sokáig.
____ A piros alma is gyakran férges.
____ Almából is a szépet kötik fel.

a) A szép külső olykor hitvány belsőt takar.
b) A tilalom vágyat ébreszt az emberben.
c) Az a munka értékes, amit alaposan végeznek el.
d) Csak azt érdemes őrizni, ami szép és jó.
e) Amilyenek a szülők, olyanok a gyerekek is.
f) Vonzóbbnak találjuk azokat a dolgokat, amelyeket felügyelet nélkül végezhetünk.
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b) Írj egy-egy példát a közmondásokból a meghatározásoknak megfelelően!

Történést jelentő ige: ____________________________________
Toldalékos köznév: _____________________________________
Toldalék nélküli köznév: __________________________________
Középfokú melléknév: ___________________________________
Létezést jelentő ige: _____________________________________
Toldalékos melléknév:

__________________________________
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