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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. A szövegben 12 helyesírási hibát találsz. Keresd meg, karikázd be, majd helyesen írd 

le a szavakat! Ha a jót javítod rosszra, egy pontot levonunk! 

Bizonjára számotokra is ismerőssen cseng Csukás istván neve. A 

közismert gyermekíró és kőltő, bár eredetileg zenésznek készűlt, 

olyan kedvelt alkotásajival loptabe a gyerekek, sőtt még a felnőtek 

szivébe is magát, mint Süsü, a sárkány, A nagy ho-ho-horgász, Pom 

Pom meséi vagy Mirr - Murr kalanggyai. A mai feladatok az ő 

munkásságához kabcsolódnak. 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

12/ 

2. A nagy ho-ho-horgász rajzfilmsorozat forgatókönyve is Csukás István munkája. A 

főcímdalt Pethő Zsolt és a 100 Folk Celsius együttes szerezte. Írj egy-egy példát a 

dalszövegből a meghatározásoknak megfelelően! 

Ha itt a nyár, ugye komám, 

A szív a víznek szalutál, 

És vígan lépked, akár a tornász, 

Így megy a nagy ho-ho-ho-horgász. 

Bátran rikkant: puhányok ho-ho-ho-ho-ho, 

Megint csak ho-ho-ho-ho. 

 

Van itt csali, s egy-két horog, 

Az eszem pedig jól forog, 

S cselt a cselre kiválón sorjáz, 

Ravasz a nagy ho-ho-ho-horgász. 

Városbéli puhányok, nyavalyások 

Ha gyötör a láz, 

Fületek nyissátok gyorsan, hallgassátok, 

Amit most néktek, hallgassátok, 

Amit most néktek eldalol a ho-ho-ho 

nagyhorgász.

 

 

 

 

toldalékos melléknév: ________________  

jelen idejű létige: ____________________  

igekötős ige: _______________________  

felszólító módú ige: __________________  

toldalék nélküli köznév: _______________  

a dőlt betűs szó rokon értelmű kifejezése: 

 _________________________________  

Írj mondatot a vastagon szedett szó másik 

jelentésével! 

 _________________________________  

 ________________________________ 8/ 

 



 

3. Melyik horogra akadnak rá a halak? Írd a megfelelő vonalra a szavak sorszámát! 

 

 

-j: _______________________   -ly:_________________________  8/ 

 

4. Rendezd a kifogott, nálunk őshonos halak nevét betűrendbe! Írd is le a helyes sorrendet! 

A nyolcadik helyen álló szóval írj egy felkiáltó mondatot! 

kecsege  szivárványos pisztráng   kövi csík  márna 

karikakeszeg  törpeharcsa   bodorka  süllő   naphal 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Felkiáltó mondat:  ____________________________________________________________  
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5. A rajzfilmsorozat első évadjának utolsó epizódja érdekes címet kapott. Alkoss 10 új 

toldalék nélküli főnevet a lenti cím betűit felhasználva! A felhasznált betűknek nem kell 

feltétlenül szomszédoknak lenniük! 

V I R Á G C S O K O R  A  H O R G O N  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  
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6. Olvasd el a következő szöveget figyelmesen, majd válaszolj a kérdésekre!  

 

Mirr-Murr, a kandúr egy magyar televíziós bábfilmsorozat, melyet a 

Pannónia Filmstúdió készített 1972 és 1975 között. A játékfilmsorozat 

rendezője Foky Ottó. A forgatókönyvet Csukás István írta, a zenéjét 

Pethő Zsolt szerezte. Magyarországon az MTV1, az MTV2 és a Duna 

csatornák vetítették.  

Csukás István mesehőseit, Mirr-Murrt és Oriza Triznyákot, a két kíváncsi kóbor macskát 

követhetjük kalandos útjukon. A bábfilm története azzal kezdődik, hogy Kiscsacsi (akinek a könyv 

eredeti története szerint Samu a neve) megismerkedik a szekrénnyel, az ággyal, a székkel, a 

csillárral és persze Mirr-Murral. Léghajóznak, tengeri csatát játszanak, könyvet olvasnak, vagy 

éppen barátságot kötnek Paprikajancsival, Bóbicével, a néger babával és Csinnadrattával, az 

ólomkatonával, Velük együtt fedezik fel a baromfiudvart. Mirr-murr véletlenül elhagyja a többieket 

és Slukk Ödön kabátzsebébe kerül. Sikerül kijutnia, majd megbarátkozik Oriza Triznyákkal.  

A két kóbor macska különböző próbákat áll ki: például segítenek Ploma Pálnak, vagy 

bekerülnek Pintyőke Cirkusz Világszám nevű társulatába. Ha kíváncsi vagy a további 

történetekre, nézd meg a bábfilmsorozat epizódjait, vagy keresd Csukás István mesekönyveit a 

könyvtárakban, könyvesboltokban! 

a) Mikor és hol készült a bábfilmsorozat? 

 ____________________________________________________________________________________________  
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b) Igaz (I) vagy hamis (H)? Döntsd el a szöveg alapján és jelöld a vonalon! 

 

_____ A bábfilmsorozatot a TV2 filmcsatornán is vetítették. 

_____ Oriznya Triznyák egy kíváncsi kiscsacsi. 

_____ A játéksorozat zenéjét Foky Ottó szerezte. 

_____ Mirr Murr véletlenül került Slukk Ödön kabátzsebébe. 

_____ A történetben Kiscsacsi és Mirr Murr tengeri csatát játszanak. 

_____ Kiscsacsi neve az eredeti könyv szövege alapján Csinnadratta. 

_____ A cirkuszi társulat vezetője Bóbice. 

7/ 

c) A szövegben való előfordulásuk alapján számozással állítsd időrendi sorrendbe a 

következő összetett szavakat! 

___ könyvesboltokban  ___ baromfiudvart  ___ kabátzsebébe  ___ bábfilm   

___ ólomkatonával ___ játékfilmsorozat  ___ mesekönyveit   

    7/ 



d) Melyik tulajdonnév fajtára nincs példa a szövegben? Húzd alá! 

állatnév   személynév   márkanév   földrajzi név   intézménynév   cím   

6/ 

e) Megnézhették-e nagyszüleid gyerekként a bábfilmsorozat epizódjait? Válaszodat indokold! 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

3/ 

7. Olvasd el a következő szólásokat, közmondásokat és magyarázatukat! Jelöld a 

vonalakon az összetartozó betűpárokat!  

A) Mindig talpra esik, mint a 

macska. 

B) Csengős macska nem fog 

egeret. 

C) A macska rúgja meg! 

D) Úgy jár a szeme, mint az 

egerésző macskáé. 

E) Szereti, mint macska a sarat. 

F) Benne van, mint a macska a 

dézsában. 

a) Bosszankodik valamin. 

b) Rajong érte.  

c) Nem szereti, utálja. 

d) Nem érheti el a célját az, aki 

illetékteleneket is beavat. 

e) Nehéz helyzetben ügyesen 

feltalálja magát. 

f) Bajba került. 

g) Ragyog, fénylik a szeme. 

h) Feszült figyelemmel nézelődik. 

 

______ ______ ______ ______ ______ ______ 

6/ 

 

 

 

Színezd ki azt az ábrát, amelyik illik rád! 

„Így érzem magam a megoldás után.” 

 

 


