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JAVÍTÓKULCS 

1. Tollbamondás  

Balázs Ágnes színésznő, műsorvezető, szövegkönyvíró, zeneszerző, dalszövegíró, író. Budapesten született 

1967. március 25-én. Felsőfokú tanulmányait a Brüsszeli Szabadegyetemen, majd Budapesten, az ELTE 

bölcsészkarán végezte. Ezt követően 1993-ban végzett a Színház - és Filmművészeti Egyetemen. Pályafutását 

színészként 1991-ben kezdte a Nemzeti Színház társulatában. Mint színpadi szerző 2001-ben mutatkozott be a 

nagyközönségnek az Isteni show című musical szövegkönyvírójaként. Első könyve 2003-ban jelent meg. 2004 

óta a Móra Könyvkiadó jelenteti meg munkáit. A 8 kötetes Lufi-történetek tele vannak élettel, szeretettel és 

humorral. Ahogy az epizódok egymást követik, a címük egyre hosszabb, Lufi pedig a szemünk előtt cseperedik 

zabolátlan kilencévesből érzékeny tinivé.  

                                                                                                                 ___/20 p. 

Minden hibáért 1 pontot vonunk le.              

 

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” 

 

múlt idejű, E/3. nem igekötős ige állt 

névutós főnév párnám alá, ágy alá, beírás alatt, füzetek közül 

felsőfokú melléknév legnagyobb 

igekötős ige, az igekötő az ige után áll került elő 

határozott számnév öt 

 

 

A jól beírt szó, szószerkezet 1-1 pont.  

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADnh%C3%A1z-_%C3%A9s_Filmm%C5%B1v%C3%A9szeti_Egyetem
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3.  Írj ki a 2-es feladat szövegéből 6 darab kijelentő módú, múlt idejű, E/3. személyű igekötős igét, majd 

alakítsd át őket az utasításnak megfelelően!                                                                         ___/12 p.      

                                                      

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

átkutattam kutassátok át 

benéztem nézzetek be 

kiráztam rázzátok ki 

bekukkantottam kukkantsatok be 

kiborítottam borítsátok ki 

megpillantottam pillantsátok meg 

felkaptam kapjátok fel 

fellapoztam lapozzátok fel 

 

Minden helyes beírt szó 1 pont, a nyolc lehetőség közül. 

 

 

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

 

2. Karcsi bácsi, 4. Lufi, 10. Zolika, 7. Szamóca, 3. Kertész néni, 1. Hanna,  

 

6. Szabó család, 9. Török Gergő, 5. Rikker Misi, 8. Tornádó 

 

Hibátlan sorrendnél 2 pont, 1 hibánál még jár 1 pont. Egynél több hiba esetén 0 pont. 

 

 

5.  Hibakeresés, javítás. Keresd meg a helyesírási hibákat, húzd alá a hibás szavakat, majd helyesen írd le 

őket!                                       

                     ____/10 p. 

 

 

„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.” 

 

meglátogatta, Tapolcáról, egyáltalán, vissza, négyéves, unokatestvére, átallott, haza akar,vigasztalanul, parkba 

Minden aláhúzott és jól leírt szó 1-1 pont. 
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6.  Olvasd el a következő részletet!                     ___/5 p.  

      

„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 

A jól jelölt megoldás 1-1 pont. 

 

 

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

kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó és felszólító mondat is!                                        ___/10 p.                                                      

Pl.: házőrző, házhely, házkutatás, házbér, házfelügyelő, házmester, háztömb, házavatás 

Minden helyesen leírt összetett szó 1-1 pont. 

Minden helyesen leírt mondat 1-1 pont. 

 

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

 

a) hentesüzlet, élelmiszerüzlet, játéküzlet, virágüzlet 

b) vadgesztenyebarna, égszínkék, mohazöld, napraforgósárga 

c) fogszabályzót, rágógumit, állatkert, vidámparkot 

d) evett, élt, főzött, szemlélt 

 

Minden jó választás 1 pont. 

 

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

 

karvaly, gallyaz,  homály,  ricsaj,  sikoly,  terebélyes, jajveszékel, kóvályog,  rejtekhely, éjjel, támolyog,  

hangyaboly 

 

Minden jól beírt j-ly 1 pont. 

10.  Töltsd ki a táblázatot a megfelelő igealakokkal!                                                                        ___/12 p. 
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 kijelentő mód feltételes mód felszólító mód 

te mesélsz mesélnél mesélj 

mi kérdezünk kérdeznénk kérdezzünk 

ő megy menne menjen 

én írok írnék írjak 

ők visznek vinnének vigyenek 

ti fontok fonnátok fonjatok 

 

Minden jól leírt szó 1 pont. 

 

 

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

hatszor – 6-szor    nyolcadikban – 8.-ban     hetedikre – 7.-re 

                        kilencedike - 9-e      hármat – 3-at  öttel - 5-tel 

 

Minden jól leírt szó 1 pont. 

 

   Összesen: _____/100 p. 

       

 

 

 


