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feladat:
Karikiizd be annak a somak a betfijdt, amelyikben nincs helyesirriisi hiba!

,:.
a) hfisd, hiledezk szfiktil
bf huszan, turista, szomirisig
cl megszfintet, sz6d0l, szin0ltig
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2. fbtadat:
Sr6tagolva, ftd k az al*&bi:szayak?t t

*f bosszanto :
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c) Hndzq
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feladat:
V6laszd ki hangrend szerint azt a sz6t, amely* nenr illik a soda!

:il':,.:i: :t;,:','.i,r,1:lr;1.1 ',1' 'r: i;: J"'. :.:',I , :.! ,,

lskola, t6bta, [r6s, ker&ptr, vir{g
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feladat:
Az alibbi szavak k6z[l ird ki azt a sz6t, amelyikben i-t irunk!

ap6 , perse-, se tei, rigo a , pi ilzal,
d6_f6s, es6_, fort6_

(1pont)

feladat:
Ahpltsd meg milyen sz6fa!0ak a kiemelt szavak!

A bardtn6m holnap g!-szeretne utazni a sz0leivel.

utazni-

(2pont)

feladat:
Karik6zd be a helyes 6llit6s betfij6t a mondat elemz6se ut6n!

Olyan volt a ruhdja, hogy mindenkinek tetszett.

a) al6rendel6, min6s6gjelz6i melldkmondat
b) mell6rendel6, kOvetkeztet6 dsszetett mondat
c) al6rendel6, 6ltitmiinyi mell6kmondat

el-
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8. feladat:
Karikizdbed6nt6sedet,hogyieazak(llvaryhamisak(Hlak6vetkez6iillit6sok!

a) Janus Pannonius nem irt el€gi5kat. I - H

b) Katona J6zsef feldolgozta mfiv6ben ll. Endre kor5t. I - H

c! A kuruc szabadsfgharc vezet6je Mikes Kelemen volt. I - H

d) Balassi Biilint irt verseket Losonczy Annihoz. I - H

(4pont)

9. feladat:
A kijelOh helyre ird be a keresett szem6ly nev6t!

a) A XX. szizad k6h6je, vers6ben felteszi a k6rd6st:, Ki viszi 6t a szerelmet? "

b) A k6tt6 halila 6v6ben irta: , Harminck6t 6ves lettem 6n"

c) H6sk6ltem6ny6t vele azonos nevfi d6dapj6r6l irta.

(3pontl

10. feladat:
Egt/ik k6lt6nk hires kriltem6ny6b6lval6 az aliibbi id6zet:

,, Ki g6pen sz6llfril6be, annak t6rk6p e tiij,
S nem tudja, hol lakott itt V6r6smarty Mih6ly''

a) Kia k6lt6?
b) Mi a k6ltemdny cime?
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