„Okosok, írjatok úgy, hogy szeressenek, értsenek benneteket,
s mosolyogva, könnyezve csudálkozzanak rajtatok!”
(Bessenyei György)

Magyar nyelvi versenyfeladatok
5. osztály
2017. április 27.

Név: ..............................................................................................................................................

Iskola: ...........................................................................................................................................

1. Tollbamondás
A mellékelt vonalazott lapra dolgozz!
20 pont

2. Pótold a hiányzó magánhangzókat!
b__zik
gy__lés
m__latság
s__gdolózik
t__nődés

b__zakodik
gy__lekezik
m__lhatatlan
s__gás
t__ndöklés
10 pont

3. Pótold a hiányzó mássalhangzókat!
á___tat (ámít)
e___eztet
fri___e___ég
ho___mérték
me___bolt

bü___fa
eltu___ol
gra__
me___asszony
vi___hangzik
10 pont

4. Hogyan választanád el minden lehetséges helyen a következő szavakat?
bendzsó
esernyő
feladatot
Kossuthot
legügyesebbek

Eötvös
ezúton
házig
karóra
szaxofonozik

Azzal a szóval, amelyiket kétféleképpen is el lehet választani, alkoss két mondatot ennek
igazolására!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12 pont

5. Egészítsd ki a következő szavak hiányzó betűit!
babu___gat, beké___zelt, bi___tosíték, csú___da, ho___mérték, kö___ség, külö___bség,
sze__fű, vá___ap, (összetett szó!) ví___szintes
10 pont

6. Szedd betűrendbe a következő neveket! A sorszámokat írd a vonalakra!
__ Bodor Jenő, __ Bíró Blanka, __Boross Csaba, __Bakos Alajos,__Buday Dénes, __ Bakos
Béla, __Békéssy László, __Bodnár Márton, __Buday Árpád, __Bokor József
2 pont

7. Keresd meg a szólásokhoz tartozó jelentést!
1. Minden követ megmozgat.
2. Se kutyája, se macskája.
3. Átlát a szitán.
4. Kosarat kap.
5. Se füle, se farka.
6. Köti az ebet a karóhoz.
7. Pálcát tör felette.
8. Minden hájjal megkent.
9. Sok van a rovásán.
10. Szabad a vásár.
1.

2.

3.

a) Felismeri a csalást.
b) Értelmetlen beszéd.
c) Elítéli.
d) Nincs senkije.
e) Fifikás.
f) Sok rosszat tett.
g) Minden eszközt, összeköttetést felhasznál.
h) Azt csinálunk, amit akarunk.
i) Visszautasítják
j) Makacs.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10 pont

8. Totózz! Melyik a helyes? ( 1, 2, X) (Az „X” mindkét válasz helyességét
vagyhelytelenségét jelenti.)
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
+1

rozszsemle
Kissel
es-er-nyő
follyon!
siel
Kossuth-tal
ránc-csökkentő
Damjanich-csal
toll-legyező
higyjen!
Dessőffy Arisztid
mond el
anyja
2017 tavasza

2.

Tipp

rozs-zsemle
Kiss-sel
e-ser-nyő
fojjon!
síel
Kossuthtal
ránccsökkentő
Damjanichcsal
toll-tartó
higgyen!
Dessewffy Arisztid
mondd el!
annya
2017 április 27-én
14 pont

9. Keress az alma szóhoz 3 előtagot!
___________________________________________________________________________
3 pont

10. Keress az alma szóhoz 3 utótagot!
___________________________________________________________________________
3 pont

11. Oldd meg a vershez kapcsolódó feladatokat!
Galla Ágnes: Barátaim@chaten.hu
Bemegyek a netre, chatelek,
sok barátom van már,
több, mint az iskolában.
(…)
Csak az a baj, hogy
nem lépnek ki a dobozból soha,
és nem mosolyognak a szemedbe,
csak így: :-),
nem kacsintanak rád cinkosan,
csak így: ;-),
és nem nevetsz velük hangosan,
csak így: :-D,
és puszit is csak ilyet kaphatsz:
:-*.
a) Melyek a vers mély hangrendű igéi? (3) ____________________________________
b) Melyek a vers vegyes hangrendű főnevei? (2) _______________________________
c) Mely szavakban játszódik le összeolvadás? (2) ______________________________
d) Melyek a vers ragos melléknevei? (2) _____________________________________
e) Írd le a vers összetett szavát! ____________________________________________
f) Mely szavak viselnek tárgyragot? (2) ______________________________________
g) Mely szavakat írjuk a hagyomány elve szerint?(2) ____________________________
h) Melyik ez a szó? főnév+jel+rag __________________________________________
i) Hány szóban figyelhető meg a magánhangzók illeszkedése? ____________________
16 pont

Elérhető eredmény: 110 pont
Elért eredmény:______ pont

