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Név: ____________________________________ Pontszám:  ________________________  

Iskola:____________________________________________ _________________________  

A feladatok megoldására 60 perced van. Tetszés szerinti sorrendben dolgozhatsz. Tollat használj! Ügyelj a pontos 

helyesírásra és a szép külalakra is! 

Jó munkát kívánunk! 

 

1. Rendezd úgy a bet űket, hogy megfejtésül minden sorban egy-egy értelme s szó 

szerepeljen! A kapott szavak jelentése kapcsolódik a magyarok honalapításához. 

S É D Ő SZ E Z V R R É __________________________  

J E F D E M E L E________________________________  

S A L Á N K O A Z D______________________________  

U T J R A ______________________________________  8/ 

2. A szövegben 12 helyesírási hibát találsz. Keresd  meg, karikázd be, majd helyesen írd le 
a szavakat! Ha a jót javítod rosszra, egy pontot le vonunk!  

A Magyar történelemben honfoglalásnak nevezük aszt a fojamatot, 
melynek során a magyarok a Kárpát-medencét a birtokukba veték. 
A honfoglalo tőrzsek egy elmélet szerint 895 tályán telepettek meg 
az alföldi területeken. E nézet szerint az itt lakó avar és szláv 
eredetü népek pár emberöltő alatt beolvadtak az újj jövevények 
törzsejibe. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________ 12/ 

3. A következ ő szövegrészletben néhány honfoglaló vezér nevét rej tettük el. Keresd meg, 
jelöld keretezéssel és írd le őket bet űrendben a vonalra! 

… A patak melletti sűrű csalitból kiabál most az őrszem: 
- Ébredjetek fel, ő dübörög a túlparton! 

Igyekszik a jó hírrel a táborba, de siettében megbotlik egy vakondtúrásban, és elterül a földön, 
mintha ittas volna. Eközben megkondul a táborban a kis harang, és mindenki talpra szökkenve 
várja a győztes csatából hazatérő vezért. … 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 10/ 
 



4. Olvasd el figyelmesen a következ ő szöveget, és válaszolj a kérdésekre!  
 
Nyékládháza város Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolctól délre 

található 14 km-re. Közúton elérhető Budapest vagy Miskolc felől a 3-as 
főúton, Debrecen felől a 35-ös főúton, vonattal a Budapest – Szolnok –
Hatvan – Füzesabony – Nyékládháza vasútvonalon. 

A terület már az őskortól lakott. Mezőnyék és Ládháza települések a 
honfoglalás körül jöhettek létre. Mezőnyék a honfoglaló Nyék törzsről kapta a 
nevét, Ládháza neve a Lád személy- vagy nemzetségnévből ered. Nevük 
gyakran változott, mert a történelem során mindkét települést a tatár és a török többször 
felégette, de mindig újra benépesültek. 1741 körül Miskolc város református családokkal 
telepítette be. Ezáltal gyors fejlődésnek indult, főként mezőgazdasággal foglalkoztak az itt élők. 

A városközpontban az Egry – Szepessy kastély helyezkedik el, ezzel egy időben épült a 
település református temploma is. 1944-ben készült el a Szent István utcai római katolikus 
templom. A második világháború előtt Lenz József kereskedelmi tanácsos itt lévő birtokain 
külföldre is termeltek sárgabarackot, almát és szőlőt.  

1932-ben egyesült a két település, ekkortól Nyékládháza a neve. 2003-ban városi rangot 
kapott. 

A város környékén a kavicsbányászat következtében 750 hektáros vízfelület alakult ki. A tó 
kiváló lehetőséget biztosít a vízi sportok kedvelőinek és a horgászoknak. Lenz Klára 
gobelinművész munkáinak kiállítását megtekinthetik az érdeklődők a Szepessy–Egry 
kastélyban. Nyékládháza a bükki borvidék része. A kitűnő adottságokat kihasználva számos 
borászat és borpince található a hegyen.  

Napjainkban remek kirándulóhely, amely emlékét őrzi múltunk számos történelmi 
eseményének.  

 
a) Melyik hegységben található a település? 

 _______________________________________________________________________ 2/ 

b) Mikor kapta mai elnevezését? 

 _______________________________________________________________________ 2/ 

c) Melyik vasútvonalon közelíthető meg a város? Jelöld X-szel! 
 

� Budapest vagy Miskolc felől a 3-as főúton.  

� Debrecen felől a 35-ös főúton. 

� A Budapest – Szolnok – Hatvan – Füzesabony - Nyékládháza vasútvonalon. 

 3/ 

d) Igazat állított-e 1986-ban a településen járó kiránduló? Indokolj! 

„A város egyik szép épülete a Szent István utcai katolikus templom.” 

 _______________________________________________________________________ 2/ 

 



e) Számozással rendezd időrendi sorrendbe a település kialakulásának néhány eseményét! 

_____ Városi rang elnyerése 

_____ Mezőnyék és Ládháza települések létrejötte 

_____ Tatár és török pusztítások a falvakban 

_____ A területen élő első lakók 

_____ A két település egyesülése 

_____ Betelepítés református családokkal  6/ 

 

5. Alkoss értelmes szavakat a fenti településnév be tűit felhasználva úgy, hogy a bet űk 

szóban elfoglalt sorrendjén nem változtathatsz! A f elhasznált bet űknek nem kell 

feltétlenül szomszédoknak lenniük! 

N Y É K L Á D H Á Z A  

 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

10/ 

6. Olvasd el a következ ő szólásokat, közmondásokat és magyarázatukat! Jelöl d a 

mondatok el őtt, mi a szófaja a „magyar” szónak! Írj egy-egy pél dát a magyarázatokból a 

meghatározásoknak megfelel ően! 

 

__________ A magyar nyelve hegyén hordja a szívét.  = A magyar emberekre jellemző a 

 szókimondás, őszinteség. 

__________ Keresztbe nézik a magyart.  = Nem a szerint ítélik meg az embert, hogy milyen 

 magas, hanem, hogy izmos-e, erős-e. 

__________ A magyar embernek vásár után jön meg az esze. = A magyar ember gyakran 

akkor látja, hogy mit kellett volna tennie, amikor már késő.  

 

T/3. sz. igekötős ige:  ____________________________________  

Gondolati dolgot jelentő köznév:  ___________________________  

Toldalék nélküli melléknév:  _______________________________  

E/3. sz. cselekvést jelentő ige:  _____________________________  

Többes számú köznév toldalékkal:   _________________________    

8/ 



7. Számozással rendezd id őrendi sorrendbe a képeket! Találd ki, mi történhete tt ezután! 

Írj rövid történetet a képek és a képzeleted segíts égével! Ne feledd a szövegalkotásról 

tanultakat! Adj címet is a munkádnak! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  _________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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