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Gerencsér Éváról elnevezett  

Magyar nyelvtan – helyesírás – nyelvhelyesség tanulmányi verseny  

4. osztály 

Megyei forduló 

2018. május 3. 

                        Sorszám:____        

Kedves Versenyző!                                                                                             Pontszám:____ 

A feladatok Balázs Ágnes: Lufi és Szamóca című regényéhez kapcsolódnak. 

 

 

1. Tollbamondás              ___/20 p. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________   

 

2. A következő részletből válogass egy-egy szót a táblázat megfelelő sorába!         ___/5 p. 

„Másnap reggel nem találtam az ellenőrzőmet sehol. Átkutattam az ágyamat, benéztem a 

párnám alá, kiráztam a paplant, még az ágy alá is bekukkantottam, az ellenőrzőm azonban 

nem került elő. Végső elkeseredésemben kiborítottam az iskolatáskám tartalmát a szőnyegre, 

és legnagyobb meglepetésemre megpillantottam, amit kerestem. Felkaptam az ellenőrzőt a 

könyvek és füzetek közül, és remegő kézzel fellapoztam Gizi néni üzenetét. A beírás alatt 

anyu gyöngybetűivel a következő üzenet állt: 

 

Kedves Gizi néni! 

Ma délután öt órakor felkeresem az iskolában. 

Üdvözlettel: Dalosné” 
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múlt idejű, E/3. nem igekötős ige  

névutós főnév  

felsőfokú melléknév  

igekötős ige, az igekötő az ige után áll  

határozott számnév  

 

 

3. Írj ki a 2-es feladat szövegéből 6 darab kijelentő módú, múlt idejű, E/3. személyű 

igéket, majd alakítsd át őket az utasításnak megfelelően!                                                             

                  ___/12 p.                                                           

Kijelentő mód, múlt idő, E/1. Felszólító mód, jelen idő, T/2. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

4. Sorszámozással állítsd betűrendbe a szereplőket!                                                  ___/2 p. 

 

 

___Karcsi bácsi, ___Lufi, ___Zolika, ___Szamóca, ___Kertész néni, ___Hanna,  

 

___Szabó család, ___Török Gergő, ___Rikker Misi, ___Tornádó 

 

 

5.  Hibakeresés, javítás. Keresd meg a helyesírási hibákat, húzd alá a hibás szavakat, 

majd helyesen írd le őket!               ____/10p. 

 

„Az történt, hogy Szamócáékat is meglátogata egy Irénke néni, de ő nem Tapolcárol érkezett, 

hanem Székesfehérvárról, és egyátalán nem akarta magával vinni Szamócát, hanem még 

hozott is egy gyereket, Jocókát, akit aztán nem vitt visza magával Székesfehérvárra. Jocóka, 

akiről megtudtam, hogy négy éves, csak néhány napig marad, és Szamóca unoka testvére, 

nem átalott egész délután bömbölni, hogy hazaakar menni. Még akkor is vigasztalanúl 

nyekergett, amikor megérkeztek Szamócával a parkban.” 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 6.  Olvasd el a következő részletet!               ___/5p. 

 

„Nagymama megérkezett a porcukorral, intett, hogy mehetek játszani és besietett a konyhába 

főzni. Hamarosan megérkezett Lajos bácsi is. Nagyon vidám volt, és akkor sem haragudott 

rám, amikor rátapostam a lábára. Sajnos ez többször is előfordult a délután folyamán, mert a 

sátorozáshoz szükségem volt a konyhából egy-két dologra, és Lajos bácsi szokás szerint a 

konyhaajtóból szemlélte a nagymamát, ….” 

 

Karikázd be a jó válasz betűjelét! 

 

Állapítsd meg, hogy összesen hány múlt idejű ige van benne?                                                                   

a) 10 b) 8 c) 11 

Hány fokozott melléknevet találtál? 

a) 0 b) 2 c) 1 

Hány jelen idejű ige van a szövegrészletben? 

a) 5 b) 1 c) 3 

Hány melléknevet találtál? 

a) 3 b) 2 c) 1 

Hány összetett szót találtál? 

a) 2 b) 4 c) 3 

 

6. Képezz a ház előtaggal öt összetett szót és írd le! Majd mindegyiket foglald mondatba!                                      

      ___/10 p.                                                      

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7.  Melyik szó nem illik a többi közé? Húzd alá a kakukktojást!                               ___/4p. 
 

a) hentesüzlet, élelmiszerüzlet, játéküzlet, virágüzlet 

b) vadgesztenyebarna, égszínkék, mohazöld, napraforgósárga 

c) fogszabályzót, rágógumit, állatkert, vidámparkot 

d) evett, élt, főzött, szemlélt 

 

 

8.  Pótold a hiányzó j-ly betűket!                                                                               ___/14 p. 

 

karva___, ga___az, homá___, ricsa___, siko___, terebé___es, 

___a___veszékel,  kóvá___og,  re___tekhe___, é___el, támo___og,  hangyabo___ 

 

 

9.  Töltsd ki a táblázatot a megfelelő igealakokkal!                                                 ___/12 p. 

 kijelentő mód feltételes mód felszólító mód 

te   mesélj 

mi kérdezünk   

ő  menne  

én   írjak 

ők visznek   

ti  fonnátok  

 

 

10.  Írd le számjegyekkel a következő toldalékos számneveket!                               ___/6 p. 

hatszor - ____________   nyolcadikban - ____________   hetedikre - _____________ 

kilencedike - ____________    hármat - ____________ öttel - ______________ 

 

 

☺ Köszönjük a munkádat! ☺ 

Összesen: _____/100 p. 
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      a kép forrása: https://www.libri.hu/konyv/balazs_agnes.lufi-es-szamoca.html  

Ha mindennel végeztél és át is nézted a munkádat, rajzold le, hogy milyennek képzeled el a 4. 

feladatban felsorolt néhány szereplőt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ide írhatsz véleményt a versenyről, a feladatokról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.libri.hu/konyv/balazs_agnes.lufi-es-szamoca.html

