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KEDVES GYEREKEK! 

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK! 

 



Olvasd el figyelmesen a történetet! 

Az elrepült focilabda 

Az iskolától nem messze van egy focipálya. Kerítés választja el az úttesttől. A fiúk 

gyakran mennek oda focizni. Laci a legjobb játékos. Gyorsan fut, ügyesen cselez, és sok 

gólt lő. 

Pénteken délután egymás után érkeztek a srácok. Ugyanúgy kezdődött minden, mint 

máskor. Kisorsolták a két csapatot, majd elkezdődött a meccs. Gurult a labda előre, hátra, 

balra, jobbra. A fiúk úgy belemerültek a játékba, hogy csak nehezen hallották meg a 

kérdést: 

– Beállhatok focizni? – kérdezte valaki.  

A fiúk megálltak és csodálkozva néztek. 

– Te akarsz velünk játszani? Hiszen te lány vagy! Menj inkább babázni! – mondta 

az egyik fiú, és már futott is a labda után. A többiek lelkesen követték. 

A lány csak állt, állt a pálya szélén. Szorosan tartotta hóna alatt az új focilabdáját, melyet 

a születésnapjára kapott. Vágyakozva nézte a pályán folyó játékot. 

De a fiúk már nem is törődtek vele. Önfeledten rúgták egymásnak a labdát előre, hátra, 

balra, jobbra. Laci ügyesen vezette a labdát, cselezett egyszer, kétszer, majd rálőtt a 

kapura. Szállt a labda jó magasra. Átrepült a kapu felett, és csak repült, repült, repült.  

Az úttesten éppen akkor haladt el egy teherautó, és a labda ráesett a tetejére. 

– Hát ez nem lehet! Mivel fogunk most játszani? – kérdezte szomorúan Laci. 

– Én szívesen kölcsönadom az enyémet – szólt a lány csendesen. 

A fiúk elszégyellték magukat. Összedugták a fejüket, sugdolóztak. Pár perc múlva Géza 

odafordult a lányhoz, és azt mondta:  

– Köszönjük! Elfogadjuk, de gyere te is, állj be közénk! 

– Ó, de jó! – kiáltott boldogan a lány. 

  



Név: __________________________________ Iskola: _______________________________________ 

 

I/1. Válaszolj a kérdésekre! 

Mi a történet címe? ________________________________________________ 

Kik a szereplők?  __________________________________________________ 

Mi a helyszín?   ________________________________________________ 

Mi az időpont?  ________________________________________________ 

Mit csináltak együtt a fiúk? _____________________________________________ 

Melyik fiú tud a legjobban focizni? ________________________________________ 

Mit akart a lány? ______________________________________________________ 

Miért volt szomorú Laci? _____________________________________________ 

Miért volt szomorú a lány? _______________________________________________ 

 

Pontszám (tartalom):9/ 

Pontszám (helyesírás): 9/ 

 

I/2. Számozással tedd időrendbe a mondatokat! 

___ A lány együtt focizik a fiúkkal. 

___ Egy lány is szeretne focizni. 

___ Laci nagyon magasra rúgja a labdát. 

___ A fiúk a focipályán fociznak. 

___ A labda ráesik egy teherautóra. 

___ A lány kölcsön adja a labdáját. 

Pontszám: 6/ 

  



Név: __________________________________ Iskola: _______________________________________ 

 

I/3. Ki mondhatja? Írd mellé a nevét! 

De szeretnék én is focizni! _____________________ 

Inkább játssz a babáddal! _____________________ 

Ezt most berúgom a kapuba! ___________________ 

Pontszám (tartalom):3/ 

Pontszám (helyesírás): 3/ 

 

I/4. Húzd alá a mondatok helyes befejezését! 

 

A fiúk nem tudtak focizni, mert  

este lett. 

nagyon elfáradtak. 

a teherautó elvitte a labdát. 

  

 

A lány nézte a fiúkat, mert  

nem akart focizni. 

focizni akart. 

jó idő van. 

 

 

A fiúk azért mentek a pályára, mert  

vége volt a tanításnak. 

Laci nagyon ügyes. 

szeretnek focizni. 

 

 

Laci szomorú volt, mert  

a lány is akart focizni. 

nem tudtak tovább játszani. 

haza kell menni. 

 

 

Azért repült el a labda, mert  

arra ment a teherautó. 

az egyik fiú nagyot rúgott. 

Laci a kapu fölé rúgta. 

Pontszám: 5/ 



Név: __________________________________ Iskola: _______________________________________ 

 

I/5. Jelöld az igaz, hamis állításokat! (I – H) 

A gyerekek végül együtt fociznak. __ 

Hétfőn fociztak a fiúk. __ 

A labda ráesett a teherautóra. __ 

A lány nagyon magasra rúgta a labdát. __ 

A lány karácsonyra kapta a labdáját. __ 

 

Pontszám: 5/ 

I/6. Rajzold le! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontszám: 9/ 

I/7. Hogyan folytatnád a történetet? (Mit csináltak? Mit mondtak egymásnak a 

gyerekek?) Három mondatnál ne írj többet! 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

Pontszám (tartalom): 3/ 

Pontszám (helyesírás): 3/ 

 

 

 

 

A teherautón még nincs a 

focilabda. 

 

 

 

 

A lány a pálya szélén áll. A 

focilabda a hóna alatt van. 

 

 

 

 

 

Laci a kapura lövi a fociabdát. 

 

 

 

 

 

A teherautón van a focilabda. 



Név: __________________________________ Iskola: _______________________________________ 

 

A verseny értékelése 

I. feladatcsoport (Olvasás – szövegértés: Az elrepült focilabda) 

Feladat Maximum Elért 

I/1. 9 pont 

9 pont 

__ pont 

__ pont 

I/2. 6 pont __ pont 

I/3. 3 pont 

3 pont 

__ pont 

__ pont 

I/4. 5 pont __ pont 

I/5. 5 pont __ pont 

I/6. 2 pont 

4 pont 

2 pont 

1 pont 

__ pont 

__ pont 

__ pont 

__ pont 

I/7. 3 pont 

3 pont 

__ pont 

__ pont 

Összesen: 55 pont __pont 

 



Név: __________________________________ Iskola: _______________________________________ 

 

II/1. Álló egyenessel tagold szavakra az alábbi két mondatot! Majd írd le! 

ATULIPÁNAKERTEKBENÁPRILISTÓLMÁJUSIGVIRÁGZIK. 

ADARAZSAKÉSMÁSROVAROKGYAKRANREPÜLNEKASZÍNESVIRÁGOKRA. 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Pontszám: 17/ 

II/2.  

a) Pótold a mondatok végén az írásjeleket! Írd le a mondatfajták nevét! 

Mikor érkeznek meg a fecskék__    ________________ mondat 

Bárcsak nálunk is raknának fészket__    ________________ mondat 

Nézd, milyen szorgalmasan dolgoznak__   ________________ mondat 

Másnapra elkészült a fészek__     ________________ mondat 

Ne zavard a kis madarakat__     ________________ mondat 

Pontszám: 10/ 

 

b) Gyűjts az előbbi mondatokból egy-egy példát! Írj önállóan mindegyik 

csoporthoz még 2-2 szót! 

Főnév:   _____________ _____________________________________ 

Többes számú főnév _____________ _____________________________________ 

Melléknév:   _____________ _____________________________________ 

Igekötős ige:  _____________ _____________________________________ 

Pontszám: 12/ 

 



Név: __________________________________ Iskola: _______________________________________ 

 

II/3. Egészítsd ki a szöveget a megadott szavak toldalékos formájával! 

  

 

 

Anya a tepsit _________ kikente, majd ______________ megszórta. 

 

A ____________ __________ kent és ________ szórt.  

 

Azután betette a forró ____________. 

Pontszám: 6/ 

 

II/4. Húzd alá a mondatokban az igéket! Tegyél X-et a sorokba!  

Írd be az ige számát és személyét is (pl.: E/1.)! 

 Cselekvést 

fejez ki 

Történést 

fejez ki 

Létezést 

fejez ki 

Múlt 

idejű 

Jelen 

idejű 

Jövő 

idejű 

Szám/ 

személy 

Kifutott a tej.        

Délután játszani fogsz.        

Van egy aranyos cicám.        

Most mesét olvasunk.        

 

Pontszám: 16/ 

  

vaj liszt lekvár dió tészta 

Mivel? Mivel? 

Mire? Mit? Mit? 

sütő 

Mibe? 



Név: __________________________________ Iskola: _______________________________________ 

 

II/5. Írj mellékneveket! 

A citrom ____________ és ______________. 

A szilva _________ és __________. 

A málnaszörp ___________ és _______________. 

Pontszám: 6/ 

 

II/6. A melléknév fokozott alakjaival egészítsd ki a mondatokat! 

Ha az egér kicsi, akkor a katicabogár ____________, és a hangya a _________________. 

Ha az oroszlán nagy, akkor az orrszarvú _________, és az elefánt a ________________. 

A gumilabda könnyű, a szivacslabda ________________, és a léggömb a 

___________________. 

Pontszám: 6/ 

 

II/7. Írd le szótagolva a szavakat! 

barátságos:     ______________________ 

pöttyös:     ______________________ 

lándzsahegy:   ______________________ 

királykisasszony:   ______________________ 

Pontszám: 4/ 

 

II/8. j vagy ly? Írd be a hiányzó betűket! 

__ó  fo__ó  gömbö__ű  va__as  ha__ó  var__ú 

bago__ papagá__ hópehe__  veszé__es  __ukas  ú__ 

Pontszám: 12/ 

 

  



Név: __________________________________ Iskola: _______________________________________ 

 

A verseny értékelése 

II. feladatcsoport (Nyelvtan) 

Feladat Maximum Elért 

II/1. 17 pont __ pont 

II/2. 

a) 

b) 

 

10 pont 

12 pont 

 

__ pont 

__ pont 

II/3. 6 pont __ pont 

II/4. 16 pont __ pont 

II/5. 6 pont __ pont 

II/6. 6 pont __ pont 

II/7. 4 pont __ pont 

II/8. 12 pont __ pont 

Összesen: 89 pont pont 

 


