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                            Sorszám: 

1. Az alábbi szövegben több helyesírási hiba maradt. Írd le kijavítva ezeket! 

Arendelle királyságában a királyi család legidősebb lánya, Elza hercegnő különlegess hatalom 

birtokában van: képes jeget és havat varázsolni a tenyerével. Egy alkalomal, mikor a 

kishúgával, Annával játsszik, csodás képesége súlyossan megsebesítti a testvérét. A király és 

a királyné az erdő méllyén élő, varázserejű trollokhoz viszik a kislányt fel épülni. A trollok 

királya megis gyógyítja Annát, mely során kitörli a kislány emlékezetét a nővére 

képességeiről. Elza a gondolattól rettegve, hogy az ereje újból ártanifog a húgának, ettől 

fogva elzárja és elszigeteli magát a külvilágtól, így Annától is. 

különleges, alkalommal, játszik, képessége. súlyosan, megsebesíti, mélyén, felépülni,meg is 

gyógyítja, ártani fog 

     2. Keress a szövegből az utasításoknak megfelelő szavakat, szókapcsolatokat! 

Minden helyes megoldás 1 pont 

felsőfokú melléknév  

ige + tárgyragos főnév  

- val ragos tulajdonnév + E/3., jelen idejű ige  

többes számú, –hoz ragos főnév  

igekötős ige, az igekötő az ige után áll  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Troll
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3. Tollbamondás 

Minden hibáért egy pontit vonunk 

 A Jégvarázs című animációs filmet számtalan díjra jelölték. Többek között Oscar-díjra, a 

"Legjobb Eredeti Betétdal" és a "Legjobb Animációs Film" kategóriában, melyből mindkettőt 

meg is nyerte. Minden idők egyik legsikeresebb animációs filmjének számít ezzel a 

teljesítményével, ami a visszanyúlik egészen a 94-es Oroszlánkirály sikereiig.                                                                                                                                      

___/30 

4. Egészítsd ki a szólásokat és közmondásokat a megadott szavak közül a megfelelővel!                                               

                                   szíve, jégeső, legvékonyabb, fél az eleséstől, megél 

A jég is ott szakad, ahol… legvékonyabb. 

Káromkodik, mint a… jégeső. 

jég hátán is… megél 

jégből van a…  szíve 

Ne menjen a jégre, aki… fél az eleséstől. 

                                                                                                      

                                                                                                                                            ____/5 

5. Képezz a jég előtaggal öt értelmes összetett szót! 

minden helyes megoldás egy pont 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  ____/5 

6. A film egyik legkedvesebb szereplője Olaf, a hóember, aki szeretné megtudni, milyen a 

nyár. Fogalmazd meg a tanácsaidat felszólító módú igealakok formájában úgy, hogy a 

cselekvő száma és személye ne változzon! 

 

                                                                                                                                      

 

                                   

 

 

 

kijelentő mód felszólító mód 

leteríted terítsd le 

fekszel (a napon) feküdj 

lebarnulsz barnulj le 

hiszel (a napsütésben) higgy 

örülsz (a melegnek) örülj 

megfürdesz fürödj meg 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Oscar-d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_oroszl%C3%A1nkir%C3%A1ly
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   7. Olaf a térképet nézegeti, hova menjen nyaralni. 

       Tegyél x-t a helyesen írt nevek mellé! 

Dél-Olaszország x Délolaszország  

Finnország x Finn ország  

Győr – Moson – Sopron megye x Győr-Moson-Sopron Megye  

Fekete -Tenger  Fekete-tenger x 

Duna-Tisza Köze  Duna-Tisza köze x 

Velencei-tó x Velenceitó  

Aggteleki nemzeti park  Aggteleki Nemzeti Park x 

Északi középhegység x Északi - középhegység  

Pannonhalmi Bencés Főapátság x Pannonhalmi bencés főapátság  
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8. Írd le, mire lennél kíváncsi leginkább ebben a filmben! 

Tartalmilag helyes (témához kapcsolódó), és hibátlanul írt mondat. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                            ____/2 

 

Gratulálunk, ügyes voltál! 
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