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Gerencsér Éváról elnevezett  

magyar nyelvtan – helyesírás – nyelvhelyesség tanulmányi verseny  

4. osztály 

Megyei forduló 

                                                                2016. április 7.                                     sorszám: ____ 

                             

1. Az alábbi szövegben több helyesírási hiba maradt. Írd le kijavítva a hibás szavakat! 

Arendelle királyságában a királyi család legidőseb lánya, Elzahercegnő külölleges hatalom 

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

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

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

királya meggyógyíttya Annát, mely során kitörli a kislány emlékezetét a nővére képességeiröl. 

Elza a gondolattól rettegve, hogy az ereje újból ártanifog a húgának, ettől fogva elzárja és 

elszigeteli magát a külvilágtól, így Annától is. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  ____/10 

2. Írj ki a szövegből kijelentő mód, jelen idejű, E/3. személyű igéket, majd alakítsd át             

őket az utasításnak megfelelően! 

Kijelentő mód, jelen idő, E/3. Felszólító mód, jelen idő, E/3 

  

  

  

  

                                                                                                                                            ____/8                                                                                                                                          

Kedves Versenyző Barátunk! 

Az előző fordulóban a fiúk és a lányok furcsaságairól 

olvashattál. A mai versenyen a Jégvarázs című film 

szereplőinek a furcsasága lesz a téma. 

A munkához sok vidámságot kívánunk! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Troll
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3. Nevezd meg a táblázatba írt szavak szófaját, majd illessz hozzájuk egy-egy új betűt 

úgy, hogy újabb értelmes szót kapjál!  

Állapítsd meg az így kapott szavak szófaját is!    

szó a szó szófaja új szó az új szó szófaja 

eszem 
(az elmém) 

   

szerény    

lanka    

evés    

íz    

           

                                                                                                                                         ____/15 

4. Az alábbi szólások a mese szereplőit jellemzik. Egészítsd ki őket a hiányzó igékkel, 

majd írd mögéjük a jelentésüknek megfelelő számot! 

1. nehéz dologra vállalkozik,  2. kiderül az igazság,  3. szerelmes belé, udvarol neki , 

4. eszébe jut,   5. nem találja 

bottal  a nyomát  

szöget  a fejébe  

nagy fába  a fejszéjét  

 a szög a zsákból  

 neki a szelet  

                                                                                                                                                                                           

____/10                                                                                                                                           

5. Képezz a hó előtaggal hat értelmes összetett szót! 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  ____/6 

6. A film egyik legkedvesebb szereplője Olaf, a hóember, aki nyáron a tengerhez 

készül…ezek a szavak jutottak az eszébe. Egészítsd ki j vagy ly betűvel őket! 

sirá___,  szeszé___es,   ___égkocka,  ta___tékzó,   ha__ókürt,  dato___a,  mora___lik,    

                                                                                                                                            ____/7 
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 7. Olaf a térképet nézegeti, hova menjen nyaralni. 

     Tegyél x-t a helyesen írt nevek mellé! 

Földközi-tenger  Földközitenger  

Kisbalaton  Kis-Balaton  

Magyar Nemzeti Múzeum  Magyar nemzeti múzeum  

Dél-Olaszország  Délolaszország  

Finnország  Finn ország  

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

Fekete -Tenger  Fekete-tenger  

Duna-Tisza Köze  Duna-Tisza köze  

Velencei-tó  Velenceitó  

Aggteleki nemzeti park  Aggteleki Nemzeti Park  

Északi középhegység  Északi - középhegység  

Pannonhalmi Bencés Főapátság  Pannonhalmi bencés főapátság  

                                                                                                                                           

____/12 

8. Írd le, mire hívnád fel Olaf figyelmét az utazással kapcsolatban! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                            ____/2 

 

Gratulálunk, ügyes voltál! 
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