
5. osztály                  3. forduló                               KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY ( magyar nyelvtan ) 

1. A következő Nógrádi Gábor által írt történet részletében hány olyan eset van, amely zöngésség szerinti részleges 

hasonulást rejt? 

A kutya nevelési szempontjából a legfontosabb, hogy tudja: ki az úr a házban. Azaz ki a gazda. Nem szabad azt 

gondolnia, hogy őt szolgálja az a személy, aki reggel, délután és este sétálni viszi, aki a kuckóját rendben tartja, aki 

eteti, fésülgeti, mosdatja, simogatja, finom falatokkal jutalmazza, de még nyaralni se megy, mert nincs szíve másra 

bízni az ebét.   A: 3               B: 2                C:4               D: 6                E: 5 

2. Melyik szóalak végén van olyan toldalék, amely nem képes hangrend szerint is illeszkedni a tőhöz? 

A: asztalig   B: székekhez   C: embernek   D: képpel   E: polcon 

3. Melyik szónak van jól megadva a jelentése? 

A: becsekkol: beszáll   B: klott: alsónemű   C: blézer: fénysugár   D: bukméker: fogadásokat összegyűjtő ember     

E: kenter: gabonatároló 

4. Melyik szólásnak van rosszul megadva a jelentése? 

A: Mindegy, ha csákány förgeteg hull is. : Mindenképpen véghezvisz valamit. 

B: Dorongot vetettek eleibe. : Hátráltatják célja elérésében. 

C: Én is voltam valaha szép asszonynak kocsisa. : Uraságnál dolgozott. 

D: Apja is ember volt, vasvillával ette a szérdéket. : Ostoba, buta ember. 

E: Zsírodat, mázodat ne vesztegesd rája. : Felesleges vele foglalkozni, mert nem éri meg. 

5. Melyik szópárban van ugyanannyi különböző zöngétlen mássalhangzó? 

A: terítő – váza     B: asztal – telefonál     C: liliom- villamos    D: taktikázik – rügyek  

E: tavasz – komondor 

6. Hány toldalékos magas hangrendű főnév van a következő Nógrádi Gábor regényrészletben? (Minden ismétlődő 

szót egyszer számolj!) 

Ez igaz? Már megint húsvét lesz? Ugye, nem? Mért kell minden évben húsvétot tartani? Mért nem lehet csak 

minden második vagy harmadik évben? Vagy még ritkábban! Mondjuk, soha! Már félek. A húsvét feketével van a 

nyuszik naptárába felírva. Még hogy: „Nyuszi ül a fűben, fűben szundikálva...”! Ül a fenét! El akar bújni a sok 

elkényeztetett kölyök elől, akik már márciusban azért rágják a mami meg a papi fülét, hogy nekik nyuszikát 

vegyenek húsvétra! Nagy ötlet! A csokinyuszi nem elég? Mert mit csinál a bugyuta gyerek az ő kis tapsifülesével? 

Gondozza? Ellátja? Nevelgeti? Persze! Mint a pattanásait! Nekimegy, mint borjú az anyjának! Én megmondom, 

mit csinálnak velünk a gyerekek! Nyomorgatnak! Én is hiába makogom a gazdámnak, Bécikének, hogy: „Öreg! 

Térj magadhoz! Ne gyömöszölj! Nem én vagyok Zsuzsika a szomszédból!” Ő csak fogdos, meg puszilgat, meg 

cipel magával, mint a táskáját meg a nátháját.     A: 5             B: 7               C: 8                D: 6              E: 9 

7. Hány helyesírási hibát vétettem a következő Nógrádi Gábor által írt szövegrészletben?  

Emmike egy hatalmas, szürkésbarna bundájú, loncsos, lompos és bozontos ebfélével jött haza ma délután. A kutya 

nagyob volt, mint a kislányom. Először borjúnak nésztem, de vakkantott. ‒ Nem! ‒ montam, mielőtt Emmike 

megszólalt volna. ‒ Nem! Nem! Nem! ‒ Találtam az utcán! ‒ ragyogott kicsi lányom, aki úgy látszik, csak azt halja 

meg, amit akar. Tiszta anyja! ‒ Kidobták szegényt gonosz emberek ‒ fojtatta kislányom érzékeny lelkem ellen 

vívott szokásos pszichológiai hadműveletét. Most azonban én is kihúztam a kardomat. Ide kutya nem jön be! És ki 

is mondtam: ‒ Ide kutya nem jön be! ‒ Nem? ‒ nézett rám, és szemében felvillant a francia forradalom tüze, meg 

az anyja pillantása, ha mást akarok, mint ő. ‒ Akkor elmegyünk! ‒ mondta, és elindult a kapu felé. ‒ Emmike! ‒ 

dörögtem apai haraggal, bár tudtam, hogy egy-nulla a javára. ‒ Ha kimégy azon a kapún, többet nem jöhetsz be! 

Ezt a mondatot egy tévésorozatban hallottam. Ott a tékozló lány viszszafordult, és atyja keblére borulván zokogva 

megtért az ősi házba bele. Emmike azonban csak annyit vetett hátra a válla fölött, hogy: ‒ Nem is jövünk vissza 

oda, ahonnan kidobnak szenvedő állatokat. Inkább kivert kutyák leszünk! És keresünk jobb gazdákat. Kettő-nulla. 

Na, ettől őrülök meg! 

Melyik állításom hamis? A: Mindegyik helyesírási alapelvet használnom kellett.   B: 7 hibát találtam. 

C: A legtöbb hiba megtalálásában a szóelemzés elve segített.   D: A legtöbb hibát igék leírásában találtam. 

E: A szövegben a teljes hasonulásban is hibáztak.  

8. Melyik szó az, ahol minden mássalhangzó ábécérendben követi egymást? 

A: citrom                  B: lakat              C: piros              D: barátság               E: kertes 

9. Olvasd el a következő szöveget! Hány olyan szót találsz, amelyben mássalhangzó-rövidülés van? (Ha a szó 

többször fordul elő, akkor is egyszer számold!) 



És akkor eljött az a nap. Az a nap, amikor a halk és nyugodt Geri, akit még az öccse sem tudott kihozni a sodrából, 

hirtelen felordított és kirohant a szobájából. – Nagyi! Nagyi! Anyu! Apu! Nagyi!... – kiabálta és végigszáguldott a 

lakáson. Berohant a konyhába, az étkezőbe, a hallba, az apja műtermébe, a szülei hálófülkéjébe és a nagymama kis 

szobájába. De senki nem volt otthon, csak Tom. Tom a szobájában, fején fülhallgatóval a Dezodóra című 

folytatásos brazil tévésorozat százötvenhetedik részén izgult éppen, amikor azt érezte, hogy egy kéz felemeli a 

szőnyegről, és elindul vele kifelé. A gyerek annyira meglepődött, amikor felnézett és meglátta a bátyja eddig 

ismeretlen földöntúli vigyorgását, hogy még üvölteni is elfelejtett a dühtől. A füléről persze leesett a fülhallgató, és 

így sohasem tudta meg, hogy Dezodóra hozzámegy-e a korbácsos Raul Degeneróhoz, vagy megvárja szerelmét, 

Lopezt, aki társa és barátja, Diegó mellett, a hosszú és éles mandzsettával vágja a cukornádat egy fegyenctelepen, 

bár tökre ártatlan.      A: 1             B: 3                 C: 4                D: 2                    E: 0 

10. Olvasd el a szöveget! Hány olyan szót találsz benne, amelyet úgy választasz el, mint a Veszprém szót?  

Tom az ágyán feküdt és a bérgyilkosságról álmodozott éppen, amikor a nagyi beszólt neki, hogy menjen ebédelni. 

– Nem megyek – mondta keményen, összeszorított szájjal, és még hozzátette: Nem vagyok éhes. Igen, így beszél 

egy megbántott, megsértett férfi, mielőtt előrántaná a fegyverét, és szitává lőné, akit kell. – Rántott csirke van 

újburgonyával, meg uborkasaláta. És aztán almás pite – jegyezte meg a nagyi, mielőtt kiment. Tom egy pillanatig 

még nézte a plafont konok elszántsággal, aztán felkelt az ágyról. A bérgyilkosnak is kell enni. Sőt! Még többet kell 

enni, mint másoknak, mert szüksége van az erejére. Leon, a profi például folyton tejet ivott. Tom speciel utálta a 

tejet, de végül is biztosan helyettesítheti a tejet rántott csirkével. Kaja mind a kettő. Az a fontos, hogy az erő velünk 

legyen.   A: kettőt, mindkettő ige    B: egyet sem     C: kettőt, mindkettő főnév   D: hármat, mind toldalékos                  

E: kettőt, különböző a szófajuk 

11. Fejtsd meg a találós kérdést! Melyik állítás nem igaz a megfejtésre? 

„Lábam egy van, bordám több van, 

helyem itt van, helyem ott van. 

Napos időn otthon hálok, 

borús időn utcán járok.” 

 A: összetett szó         B: magánhangzóval kezdődik, magánhangzóra végződik           C: csak magas magánhangzó 

és rövid mássalhangzó van a szóban         D: a megoldás főnév        E: a szó megelőzi a betűrendben az ének szót 

12. Keresgélj! A magyar helyesírás szabályai című könyvben hol találod meg a szótárban ezt a szót: kisebb? 

(12. kiadás, Akadémiai Kiadó) 

A:   235. oldal/ 1. hasáb                 B:   325. oldal/ 2. hasáb                    C:  352. oldal/ 2. hasáb                               

D: 523. oldal/ 1. hasáb                  E: 353. oldal/ 1. hasáb 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 KÓDLAP 3. forduló  

iskola neve, címe:______________________________________________________________________________________ 

versenyző neve, osztálya:____________________________________________       ______./_________osztály 

A FELADATOK MEGOLDÁSAI 

 

tantárgy: MAGYAR NYELVTAN 

 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. FONTOS! Fekete filccel vagy kék tollal jelöld a 

megoldásaidat a megfelelő helyre x-et téve!  A 
kereten kívülre ne lógjon át vonal! A tépett, gyűrött, 
firkált, hajtogatott, maszatos kódlapot nem tudjuk 
értékelni. feladási határidő: 2020. április 20. A 

FELADÁSI HATÁRIDŐT NE LÉPD TÚL! 

levelezési cím: KÖRÖSÖK MENTI 

LEVELEZŐS VERSENY 5502 Gyomaendrőd, 

Pf. 34. e-mail: OKMMV@freemail.hu  
„… egy verseny, ahol nem csak a dicsőségnek 

lehet örülni…”Kódlapot e-mail-ben is 

elfogadunk. 

A  

 

           

B  

 

           

C  

 

           

D  

 

           

E             

      Kérjük, hogy a májusi döntő miatt adják meg az alábbi e-mail címeket:  

versenyző diák:_________________________________tanító/tanár:__________________________________________ 

iskola:_________________________________________szülő(k):_____________________________________________            

Köszönjük! 

Az április 10 – ig jelentkezett diákoknak az I., II. és a III. forduló beérkezési határideje: április 30. 
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http://www.kemenesvulkanpark.hu/


 

6. osztály                  3. forduló                               KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY ( magyar nyelvtan ) 

1. Figyelmetlen Tivadar a következő szólásokat, közmondásokat írta le egy iskolai órán. A tanárnő a következőket 

mondta a diktálás után a gyerekeknek:  

- Mindegyik hibásan írt szót alá kell húzni, de a javítás során csak az igéket kell leírni helyesen. 

Hányat írt le a javítás során Tivadar? 

Hazúg embert, sánta kutyát hamar útolérik. 

Jobb ma egy veréb, mint holnap egy tuzok. 

A lónak négy lába van, mégis megbottlik. 

Sokat igér a világ, de keveset ad. 

Szép felé száll a fust, de bolond, aki állja. 

Vízet hord a dunába. 

A becsület ma már nem divat, de még mindig népszerü. 

Alyándék lonak ne nézd a fogát! 

Ebul szerzett jószág ebül vész el. 

Izlések és pofonok külömbözőek.                           A: 13   B: 3   C: 6   D: 11   E: 5 

2. Csoportosítsátok a szavakat szófajuk szerint! Egy szó nem illik bele a táblázatba. Melyik az? 

számolás  vendégeskedik  egyedül  megépül  

szagtalan  kisüzemi  négykézláb  számtalan  

este  sokadik  veszít  szépséges  

világosság  több                           olvasandó  volna  

 

ige főnév melléknév számnév határozószó 

 

 

    

A: több   B: négykézláb   C: este   D: olvasandó   E: volna 

3. Mely számokhoz tartoznak hibás kifejezések? (több is lehet hibás ezen kívül is) 

1. hosszú ujjú              2. termállvíz            3. ru-ha-fi-xá-ló          4. szám-űz        5. téli olimpiai játékok   

6. be-gu-bó-dzik           7. egy dollár            8. csupacsupa rosszat mondott      9. Kérem írjanak!  

10. szimbólikus                11. kedveli a rágcsálókat        12. a miatt az üzenet miatt           

13. Csöngess be, Robi, reggel!           14. Kitartás-emlékérem             15. Kiss-sel 

A: 2., 4., 5.               B: 1., 8., 9.            C:  2., 10., 13.         D:  2., 4., 6.               E:  7., 9., 14.  

4.  Az alábbiakban rokon értelmű kifejezéseket látsz, mégis van egy kakukktojás. Melyik az? 

A: igyekszik, iparkodik, rohanás, mozog     B: száguld, spurizik, kotor, pucol, kapkod  

C:vágtázik, sprintel, kocog, fut, lohol, nyargal    D: szalad, csörtet, robog, vágtat, galoppozik, inal 

E: iszkol, galoppol, suhan, trappol, viharzik, futkározik 

5. Melyik szófajra nem találsz példát a következő Nógrádi Gábor által írt szövegben? 

Mire Tom hazaért, az egész család tudta, hogy ki árulta el a találmányt. Mert persze Eszter elmondta Gerinek, Geri 

meg otthon mindenkinek. A nagyi is hümmögve és a fejét ingatva fogadta az unokáját: – Nem tudtál volna 

hallgatni, kicsikém? Mindenképpen el kellett árulni annak a kislánynak? Nagyon tetszik neked? – Nagyi! – mordult 

fel Tom. – Legalább te ne szivass, jó? Van nekem elég bajom. – És bevonult a szobájába. Soha többé nem szól a 

bátyjához. Soha többé nem szól Eszterhez. Olyan néma és szótlan lesz egész életében, mint abban a filmben az 

igazságtevő kékszemű. És ô is bérgyilkos lesz. Azoknak úgyis hallgatagoknak kell lenniük. Meghallgatják, mi a 

feladat, aztán szó nélkül elvégzik. Fel a tetőre, célpont a célkeresztben, piff-puff. És szétszerelik a távcsöves 

puskát. A többi néma csönd. 

A: mutató névmás       B: személyes névmás           C: névutó             D: visszaható névmás        E: elváló igekötő 

6. Melyik a kakukktojás? 

A: néhány             B: akárhány             C: valahány            D: sehány        E: valahányadik 

7. Hol találsz hibát? 

A: az ő kutyáik = övéik         B: a ti tollatok= tietek           C: a mi poharaink = mienk      

D: az ő háza = övé                 E: a ti tévétek = tiétek 

8. Hány névszót találsz a következő szövegben? (Az ismétlődő tulajdonneveket egyszer számold, toldalékkal is!) 



Eszter azon a pénteken véletlenül éppen Tom előtt sietett ki az iskola kapuján. Máskor Tom mindig hamarabb 

eltűnt, mert gyorsabban elkészült a pakolással, és Brúnóval vagy Emuval indult hazafelé. Most Eszter is gyors volt. 

Még Maját is otthagyta, pedig ők együtt szoktak hazaindulni. – Hova rohansz? – szólt a barátnője után Maja, de 

Eszter csak annyit mondott. – Dolgom van. – És már kint is volt a folyosón, az udvaron, s aztán Tamást megelőzve 

kisietett az utcára. Ott azonban véletlenül éppen Tom lába előtt kinyílt a táskája, és szinte minden kiborult a 

járdára. Micsoda véletlenek vannak! Az ember nem is gondolná. Tom persze rögtön leguggolt és segített 

összeszedni a lány füzeteit, tollait, és egyéb csecsebecséit. Úgymint két csatot, egy kabalamacit, kulcsokat a 

kulcstartóval, emlékkönyvet, szagos radírt, és egy fél szendvicset fóliába csomagolva. 

A: 40                       B:  41                         C:    46                             D:   44                              E: 47 

9. Fejtsd meg a találós kérdést! Melyik állítás nem igaz a megfejtésre? 

„Nem vagyok nehéz, de még a világ legerősebb embere se tud sokáig tartani. Ki vagyok?” 

A: főnév                   B: szótöve ige             C: több mássalhangzója van a szónak, mint magánhangzója                  

D: a szó egyetlen betűje sem előzi meg a k-t az ábécében                  E: ez a kérdés furfangos 

10. Hol hibáztam? 

A: 1956 októberének végén                 B: 2019/20. évi program             C: a 10:35-ös járat         D: augusztus 1-én                               

E: 7-el többet 

11.Olvasd el az alábbi szöveget! Figyeld meg az igéket! Mi nem jellemző a betűrend szerint sorbarendezett igék 

közül a sorban az 5. helyen állóra? (Ami kétszer szerepel, egyszer vedd!) 

Tom lassan felemelte a fejét és Eszterre nézett. Tom agya jobb fordítóprogrammal rendelkezett, mint a bátyja 

tolmácsgépe, amely csak magyarról angolra vagy németre tudott fordítani. Tom agya érzelmekre és gondolatokra 

fordított mindent, amit hallott, s ami fordításra érdemes volt. Az efféle kérdésekkel, hogy „te sietsz?” a legkevésbé 

sem azt akarja a kérdező megtudni, hogy valóban sietsz-e. 

A: E/3. személyű        B: tárgyas ragozású      C: múlt idejű          D: nincs igekötője      E: cselekvést kifejező ige 

12.Összekeveredtek a betűk a szavakban. Melyikből nem tudsz névmást kirakni? 

A: rbmáeikly                        B: sgyemának                      C: lekbsigeb                    D: ákantol 

E: imenany 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 KÓDLAP 3. forduló  

iskola neve, címe:______________________________________________________________________________________ 

versenyző neve, osztálya:____________________________________________       ______./_________osztály 

A FELADATOK MEGOLDÁSAI 

 

tantárgy: MAGYAR NYELVTAN 

 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. FONTOS! Fekete filccel vagy kék tollal jelöld a 

megoldásaidat a megfelelő helyre x-et téve!  A 
kereten kívülre ne lógjon át vonal! A tépett, gyűrött, 
firkált, hajtogatott, maszatos kódlapot nem tudjuk 
értékelni. feladási határidő: 2020. április 20. A 

FELADÁSI HATÁRIDŐT NE LÉPD TÚL! 

levelezési cím: KÖRÖSÖK MENTI 

LEVELEZŐS VERSENY 5502 Gyomaendrőd, 

Pf. 34. e-mail: OKMMV@freemail.hu  
„… egy verseny, ahol nem csak a dicsőségnek 

lehet örülni…”Kódlapot e-mail-ben is 

elfogadunk. 

A  

 

           

B  

 

           

C  

 

           

D  

 

           

E             

      Kérjük, hogy a májusi döntő miatt adják meg az alábbi e-mail címeket:  

versenyző diák:_________________________________tanító/tanár:__________________________________________ 

iskola:_________________________________________szülő(k):______________________________________________            

Köszönjük! 

Az április 10 – ig jelentkezett diákoknak az I., II. és a III. forduló beérkezési határideje: április 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://freemail.hu/static/frontend/
http://www.kemenesvulkanpark.hu/


7. osztály                  3. forduló                               KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY ( magyar nyelvtan ) 

1. A szomszéd fiúval osztálytársak leszünk.    Hányféle mondatrészt találsz a mondatban? 

A: 4 B: 3 C: 5 D: ahányféle szófajt    E: 2 

2. Mi a szófaja az „egy” szónak a két idézetben? 

„Egy gondolat bánt engemet.” (Petőfi Sándor) 

 „Egy ezredévi szenvedés Kér éltet vagy halált!” (Vörösmarty Mihály)  

A:  mindkettőben alany      B: az egyikben számnév         C:   mindkettőben viszonyszói szófaj                                

D:  mindkettőben számnév         E: névmás 

3. Melyik állítás igaz a következő idézetekben szereplő tárgyakra? 

„Megbűnhődte már e nép  

A múltat s jövendőt!” (Kölcsey Ferenc) 

„Nem látta lobogni a pásztortüzeket.” (Petőfi Sándor) 

„Adjon az Isten szerencsét, Szerelmet, forró kemencét...” (Nagy László) 

„Nem elég a célt látni...” (Váci Mihály) 

„Nem is, nem is azt a forgószelet nézi,” (Arany János) 

„Úgy legelteti a nyájt a faluvégen.” (Petőfi Sándor) 

„Kétes kedvet mért csepegtetsz” (Csokonai Vitéz Mihály) 

A: mind eredménytárgy         B: mind iránytárgy      C: többsége iránytárgy, de nem mind    D: van egy olyan tárgy, 

ami főnévi igenév               E: három tárgynak van bővítménye 

4. Összekeveredtek két palindrom mondat betűi. Rakd ki, majd elemezd őket! 

első: S, s, s, s, o, o, o, o, k, k, k, k  

második: K, k, o, o, o, o, m, m, r, r, r, g, g, ö, ö,  

Mi az, amiben nem vagy biztos a két mondattal kapcsolatban? 

A: Tartalmaz jelzős szerkezetet.   B:A mondatok állítmánya névszói   C:    D:Több a melléknév, mint a főnév.      

E: Van a mondatban többes számú főnév 

5. A KÁNTOR szó betűinek egyszeri felhasználásával több öt betűből álló értelmes szót tudsz kirakni. Melyik nem 

stimmel? (Minden betűt használnod kell az új szó megalkotásakor.) 

A: A kincseket őrző személy, de van ilyen település Magyarországon. 

B: 100 km / óra szélsebességet is meghaladó vihar, de van ilyen kabát is. 

C: Régebben céhen kívüli iparos, manapság a mesterséghez nem értő személy. 

D: Erősen hirtelen kimozdítok. 

E: Van egy határozószó is. 

6. A következő idézetek tele vannak tárgyas szerkezetekkel. Pontosan hánnyal is? 

„Ezt a vad mezőt ismerem, 

Ez a magyar Ugar.” 

„Szeretném magam megmutatni,” 

„Elért az Ősz és súgott valamit” 

„S én, vén diák, szívem fölemelem. 

S így üdvözlöm a mindig újakat:” 

(Ady Endre) 

A: néggyel   B: öttel   C: hattal   D: nyolccal   E: hárommal 

7. Melyik jelzős (!) szerkezetben van kakukktojás?  

A: temérdek hiba, két esztendő, halom könyv, negyed év, számtalan hangya  

B: kitűnő ötlet, páros számok, ezüst karlánc, olyan állapotban, remek gondolat 

C: süllyedő csónak, sima asztallap, tengernyi gond, távoli kikötők, piros lángnyelv 

D: izgalmas történet, érdekes előadás, ésszerű lépések, afféle megoldás, efféle probléma  

E: az én táskám, a helytelen fogalma, a szomszéd háza, édesapám testvére, többek írása 

8. Olvasd el a következő szöveget! 

Papa a buszmegállónál megtorpant. ‒ Hallod?  

‒ Nem. Mit? 

‒ Cicák! ‒súgta Papa. Tényleg! Most már én is hallottam valami halk nyivákolást. Egy nagy koszos szatyor 

irányából jött. A szatyor egy nagy koszos férfi lábánál hevert. Az égimeszelő trikójából kidagadtak az izmok. A 

karja tele volt tetoválva sárkányfejű pucér nőkkel, meg feliratokkal. Az egyik alkarján azt olvastam, hogy Halál 1, 

a másikon, hogy Halál 2. Nem volt kedvem megismerkedni egyik karjával sem. 

Melyik állítás hamis? 



A: A szövegben van tagolatlan mondat.           B: Van olyan mondat, amelyben névszói-igei állítmány van.                      

C: Több mondatban van jelzős szerkezet, mint határozós.       E: Minden határozó ragos névszó. 

9. Peti és Panni mondatokat szerkesztettek.  

Peti mondatai: A padban ceruza volt. A ceruzának törött hegye van. A ceruzával együtt tedd el a radírokat is! 

Panni mondatai: Szebben tudsz írni ceruzával. Ragaszkodok a színes ceruzáimhoz. Ceruzáért mentünk be a boltba. 

Melyik állítás igaz? 

A: A ceruza szó minden mondatban határozó.            B: A ceruza szó egy mondatban jelző.  C: A mondatok között 

van állapotféle határozó.      D: Egyik esetben sincs a ceruza szónak bővítménye.            E: Peti mondataiban több 

mondatrészt tudok elemezni, mint Panniéban.  

10.Melyik állítás hamis? Gondolj a kifejezőeszközökre! 

A: alany – számnév                B: állapothatározó – határozói igenév              C: tárgy – főnévi igenév                      

D: okhatározó – melléknévi igenév                   E: eszközhatározó – személyes névmás 

11. Olvasd el a következő szövegrészletet! 

Mire nem találsz példát? 

Reggel Eszter frissen és kipihenve ébredt. Kinézett az ablakon. A reggeli napsugarak sugárzóan zöld ruhába 

öltöztették a tájat, s kissé felmelegítették Eszter mogorva szívét is. Talán mégsem lesz itt Kokasdon olyan rossz?… 

Kutya van, ló van, gyerekek vannak… Aztán meg ott állnak a gyümölcsfák is, azokra mindre fel lehet mászni... 

Ahogy ide-oda nézegetett, Erzsike nénit pillantotta meg. A néni egyik kezében egy véres kés volt, a másikban egy 

elvágott torkú, rángatózó csirke. Édes nagynénikéjük így álldogált a szemétdomb mellett. Eszter a rémülettől nem 

kapott levegőt. Így aztán megszólalni se bírt. Hátrálni kezdett. Az ágyhoz érve ráugrott Robertre, és a fiú hajába 

csimpaszkodott. – Megölte! Gyilkosok! – mutogatott az ablak felé. – Megölte! Robert, mély álmából ismét 

kiszakítva megérezte, hogy ez nem az ő napja. Már a hajnali kakaskukorékolástól is frászt kapott, de Eszter 

hajtépős ébresztőjéhez képest a kakasról, „Legkedvesebb nyári élményem” címmel dolgozatot írhatott volna 

londoni iskolájában. 

A: fok- és mértékhatározó      B: állapothatározó     C:   okhatározó       D:   társhatározó       E: mennyiségjelző 

12. Melyik a kakukktojás? 

A: Szemüveggel jobban látom a betűket. – A szemüveget is tedd a helyére! 

B: Kenyérrel szeretem a halászlét. – A kenyérnek puha belseje van. 

C: A toll kettétört. – Tollas lett a könyököd, Norbi! 

D: Egy kosárnyi almát szedtem. – Kosárba szedtük a szilvát. 

E: A krumplival együtt a hagymát is kipakolta az árus. – A rántott húst krumplival kérem. 
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Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., Nemzeti Színház, Kemenes Vulkán Park telefon: +36-95/777-401 cím: 9500 Celldömölk, Sághegyalja körút 1. e-mail: soptei.eszter@kemenesvulkanpark.hu web: www.kemenesvulkanpark.hu, Gyomai Horgászok Egyesülete, 5500 

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Szatmári József  +36 (30) 577-4891, Zsóry Gyógy-és Strandfürdő Mezőkövesd, Napfürdő út 2.3400 Telefon: 06-49-412-844 E-mail cím: info@zsory-furdo.hu facebook oldal: facebook.com/zsoryfurdo, Prospero Könyvei Kft., tel: 06-1-302-

8444, www.prospero.hu, 1066 Budapest, Weiner Leó u. 20., Szuperinfó Szarvas, Vadkert Komszolg Kft Soltvadkert, Soltvadkert Vadkerti-tó, Kossuth L. u. 6. tel: 78/581-845; mail: vadkertkomszolg@anet.hu; www.soltvadkert.hu, REPTÁR SZOLNOK Nkft. 5000 Szolnok, 

Indóház u. 4-6. Mobil: +36-30-22-88-737 Tel.: +36-56-781-534 | Fax: +36-56-781-539 E-mail: timea.vincze@reptar.hu Web: www.reptar.hu Facebook: www.facebook.com/ReptarSzolnok/, Hello Smart 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 21/B Tel.: +36 20 481 1386 

Email: info@hellosmart.hu Web: https://hellosmart.hu, HVG Kiadó Zrt. 1037 Budapest Montevideo utca 14. ugyfelszolgalat@hvg.hu telefon: +36 1 436 2045, Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. – 5700 Gyula, Béke sugárút 

35.  https://gyulavara.hu/ és https://erkelemlekhaz.hu/, PrintMax – több mint gyorsnyomda Hungary 1093 Budapest, Lónyay utca 51. Tel. / Fax: 06-1 210-7793 Mobil: 06-20 550-0410 Web: www.printmax.hu E-mail: info@printmax.hu Puchner Kastélyszálló és Reneszánsz 

Élménybirtok Bikal, Rákóczi u. 22. 7346 tel.:+36-72/459-547 www.elmenybirtok.hu www.puchner.hu ÉVINDÍTÓ SZUPERAKCIÓK: Indítsa a 2020-as évet kihagyhatatlan akcióinkkal: hétvégére és hétköznapra is a legjobb ajánlatokkal várjuk! Korlátlan italfogyasztást 

biztosítunk a vacsora ideje alatt, 3 wellness részlegünk gondoskodik a felfrissülésről és az országban egyedülálló programok keretében szerezhet életre szóló élményeket! részletek: https://puchner.hu/akciok, Kerekerdő Élménypark cím: 4002 Debrecen, Olimpia fasor 23. e-

mail: info@kerekerdoelmenypark.hu facebook.com/kerekerdo.elmenypark,  Katalin II. Sétahajó Szolgáltató Bt. Szarvas, Üdülő sétány 126. 5540 web: www.katalin2.hu tel.: 06202304890 A Dél-Alföld szívében - Szarvason - ,  ahol a Holt-Körös kanyarog 1 

órás feledhetetlen hajóútban lehet része az idelátogatónak. A 35. éve üzemelő Katalin II. sétahajó vezetője Demeter István, aki színes történeteivel, humorával, érdekes találós kérdéseivel dobja fel a hangulatot. "Aki helyesen felel képeslapot is nyerhet" A legkisebbektől a 

legidősebb korosztályig mindenkit le tud kötni. Az osztálykiránduló csoportok, családok belecsöppenhetnek picit ebbe a csodálatos vízi életbe. A hajóút során megismerkedhetnek a történelmi Magyarország közepét jelző szélmalommal, a mocsárciprusok legszebb magyarországi 

csoportjával, a festői látványt nyújtó Vízi Színházzal és még mocsári teknősöket is láthatnak. Aki járt már a Szarvasi Arborétumban és sétahajózott velünk, megtapasztalhatta, hogy a természet minden évszakban más arcát mutatja. Aki még nem járt, hajóra fel!  

   

 

 

 

 

   

         

 

 

 

 

                                                                         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 KÓDLAP 3. forduló  

iskola neve, címe:______________________________________________________________________________________ 

versenyző neve, osztálya:____________________________________________       ______./_________osztály 

A FELADATOK MEGOLDÁSAI 

 

tantárgy: MAGYAR NYELVTAN 

 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. FONTOS! Fekete filccel vagy kék tollal jelöld a 

megoldásaidat a megfelelő helyre x-et téve!  A 
kereten kívülre ne lógjon át vonal! A tépett, gyűrött, 
firkált, hajtogatott, maszatos kódlapot nem tudjuk 
értékelni. feladási határidő: 2020. április 20. A 

FELADÁSI HATÁRIDŐT NE LÉPD TÚL! 

levelezési cím: KÖRÖSÖK MENTI 

LEVELEZŐS VERSENY 5502 Gyomaendrőd, 

Pf. 34. e-mail: OKMMV@freemail.hu  
„… egy verseny, ahol nem csak a dicsőségnek 

lehet örülni…”Kódlapot e-mail-ben is 
elfogadunk. 

A  

 

           

B  

 

           

C  

 

           

D  

 

           

E             

      Kérjük, hogy a májusi döntő miatt adják meg az alábbi e-mail címeket:  

versenyző diák:_________________________________tanító/tanár:__________________________________________ 

iskola:_________________________________________szülő(k):______________________________________________            

Köszönjük! 

Az április 10 – ig jelentkezett diákoknak az I., II. és a III. forduló beérkezési határideje: április 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://freemail.hu/static/frontend/
http://www.kemenesvulkanpark.hu/


8. osztály                  3. forduló                               KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY ( magyar nyelvtan ) 

1. Hány mondatközi és mondatvégi írásjel hiányzik? 

Senki sem értette a tegnapi leckét 

Gábor édesapja mint kísérő vett részt a gyalogtúránkon 

Hirtelen jó nagy jégeső támadt 

Ez meg rosszabb mint az előző de nekem már az sem tetszett 

A: négy   B: öt   C: hat   D: hét   E: nyolc 

2. Melyik állítás igaz? 

A: A kérdő névmásokkal csak főnevekre, melléknevekre kérdezhetünk. 

B: A j-s toldalék j hangja is teljesen hasonulhat. 

C: A birtokos névmásnak több birtok esetén mindig csak egy alakja van (minden számban és személyben). 

D: A „meg” szó csak igekötő lehet. 

E: Minden összetett szót 6 szótagig írunk egybe. 

3. Egészítsd ki a hiányzó betűkkel a szólásokat, közmondásokat! 

Az egyik jelentését megadtuk. Hányadik mondatra gondoltunk? 

 

1. M_g_t_tt_    _     _ap_s      g_t_    a    _é_z_ _r_á_á_.                                         

2.Gy_m_a    f_j      _      _e_e_n_k,   s    f_ _á_      _ú_ _a.                                      

3._a_á_ _a_   d_sz_ó   s_m    _í_i_.                                                                      

4._obb    _z    e_ _ő    _o_a_ra    fe_k_p_sz_o_n_,    _i_t    a_    _t_l_ó_ó_     _e_a_a_n_.                                                                                                                   

5._uty_    _s    _ü_e_    _sz_k,    _i_o_    b_ _e_.                                                

 

Az egyik jelentése.:  Nincs sok pénze. 

 

A: 2.      B: 3.      C: 1.      D: 5.      E: 2. 

4. A következő alárendelő összetett mondatok között hány állítmányi, alanyi, tárgyi, határozói és jelzői alárendelést 

találsz? 

Érthetetlen az, miért ízletesebb a halászlé Szegeden és környékén. Amelyik kutya ugat, az nem harap. Annyian 

voltak az esküvőn, hogy szinte elfogyott a levegő. Úgy látszik, hogy igazad volt. Két gyermek úgy kiszökött 

óvodájukból, hogy senki sem látta. Sokan vannak, akik  értik a szófajtant. Nem tetszik nekem az a mód, ahogy a 

testvéreidről beszélsz. A sikeres felvételi eredményt annak köszönhetem, hogy tanultam.  Március  az az idő, 

amikor kertészkedni kell. Nem azé a csokoládé, aki egyest kapott. Azt olvassuk a naptárban, hogy nemsokára 

elérkezik a tavaszi szünet. Elronthattam, nem tagadom. Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. 

A: 2 állítmányi, 4 alanyi, 2 tárgyas, 3 határozós, 2 jelzős     B: 3 állítmányi, 3 alanyi, 2 tárgyas, 4 határozós, 1 jelzős 

C: 2 állítmányi, 2 alanyi, 2 tárgyas, 5 határozós, 2 jelzős     D: 1 állítmányi, 3 alanyi, 2 tárgyas, 5 határozós, 2 jelzős 

E: 1 állítmányi, 4 alanyi, 1 tárgyas, 5 határozós, 2 jelzős 

5. A következő idézetek nagyon szép példái az összetett mondatoknak. Melyik írótól, költőtől szerepel két 

következtető mellérendelő összetett mondat? 

„Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz.”  

„Légy egy fűszálon a pici él 

s nagyobb leszel a világ tengelyénél.”  

„Máskor se volt itt élni jó dolog,  de viharok sűrűbben jöttek.”  

„Vagy törünk, csinálunk,  vagy nem lesz itt semmi.”  

„Minden reggel hideg vízben fürdetem gondolataimat, így lesznek frissek és épek”. 

„Tél lesz, ragyog a fagy s az éhhalál.” 

„Szép volt a bánat, és jó volt a harc.”  

„Rossz útra tévedtem, világ csúfja lettem.”  

„Gyűlöltek a nagy istenek, s e pályát adták végzetemhez.”  

„Ülj egy sarokba, vagy állj félre.”  

„Jancsi gazdája bőg, mint aki megbőszült”  

„Fölnevelem szegényt, hisz úgy sincs gyermekem.”  

A: Juhász Gyula   B: Petőfi Sándor   C: Ady Endre   D: József Attila   E: Egyiktől sincs ilyen idézet. 

 

 

 

https://sites.google.com/site/katonaagnestanari/mondattan/mellerendelo-oesszetett-mondatok/magyarz-mondatok


6.Melyik csoportban van mindegyik tulajdonnév hibásan írva? 

személynevek állatnevek intézménynevek kitüntetések, 

díjak 

földrajzi nevek címek csillagnevek 

Apáczai Csere 

János 

Villám Magyar Tudományos 

Akadémia 

Kiváló Dolgozó Óperenciás tenger Zalai hírlap Fiastyúk 

Bojai Farkas bodri Erzsébet Szálloda Magyar 
köztársasági 

Érdemérem 

Új - dél - Wales  Élet és 
Tudomány 

Vénusz 

Gárdonyy Géza Bogáncs Pilvax kávéház Állami - díj   Kelet - Kínai - 

Tenger  

A kőszivű 

ember fiai 

Plutó 

Madách Imre Vuk Petőfi Csarnok Erkel Ferenc - díj  Nagy - Britania  Pest Megyei 

Hírlap 

Arkturus 

Móricz 

Zsigmond 

bagira Otthon áruház Kossuth - díj  Cserhát Hegység Kincskereső Rák 

Csillagkép 

Horti Miklós Cirmi Kerepesi Temető József Attila - díj  Szörényi Bánság Magyar Nemzet Uránusz 

Naggyörgy 

Mátyás 

Csákó Bartók rádió Eötwös Loránd - 

emlékérem  

Bécsi medence Tanulmányok 

Petőfi Sándor 

Költészetéről 

Kuiper - öv 

 

Tóthnékovács 

Anna 

Cirmos Magyar - Orosz 

Baráti Társaság 

Akadémiai 

aranyérem 

Budai  - Hegység Esti Hírlap Európa 

Kőrösi Csoma 

Sándor 

foltos 

 

 

Magyar nemzeti 

Múzeum 

Akadémiai 

Emlékérem 

Somogy - Tolnai 

dombvidék 

Nők Lapja Io 

Szabó Lajosné Szerényke Petőfi - Iskola  Nobel - díj  Duna - mente  tappancs Szaturnusz 

A: kitüntetések, díjak   B: földrajzi nevek   C: címek   D: csillagnevek  E: személynevek 

7. Melyikre nem találsz példát? 

nehézé, nehezítsen, nehezülnek, nehezét, nehézségekben  

A: szótő+jel   B: szótő+ képző+rag  C: szótő+jel+rag   D: szótő+képző+jel+ rag   E: szótő+rag+képző 

8. Milyen határozók fordulnak elő a következő mondatokban? 

Vasárnap Zoltán betért egy étterembe ebédelni.                   

Az vezető titkára társaságában Szegedre utazott.                      

 A kertjével szemben éjszakánként egy vidám társaság szórakozik.       

Az erdőn innen kirándulók zaja verte fel a reggel csendjét.     

A szülő szeretetből figyelmezteti a gyermekét.    

A: időhatározó, helyhatározó, okhatározó, társhatározó, módhatározó  

B: helyhatározó, időhatározó, okhatározó, célhatározó, társhatározó 

C: helyhatározó, időhatározó, állapothatározó, célhatározó, társhatározó 

D: helyhatározó, időhatározó, eredethatározó, célhatározó, társhatározó 

E: helyhatározó, időhatározó, állandó határozó, célhatározó, társhatározó 

9. Melyik írásmódban vétettünk legtöbbet? 

 „Hanem ez a szégyen teljes és tökéletes volt.  

S mikor végül a futók után megeresztette a császári vezér a kongrév-röppentyűket; mikor ez ismeretlen, ijesztő 

tűzkígyók utánaindultak a szétriadt tábornak, kerepelő süstörgésel, sziporkát okádva hoszú kanyarulatokban, s 

nagyot pukkanva dobbantak le közéjük, ilyesztő tűzesőt szórva maguk körül, akkor tejjes lett a zűrzavar; lovaság, 

tüzérség, szekerészet, gyalognép, újonc, nemzetőr összekeveredve, vezényszót nem is ismerve, egy zilált gomojjá 

váltan terelte egymást előre, s akadályozta egyúttal a menekülésben. Az ellenségnek csak egy lovas osztályt kellett 

utánaküldeni, s a röppentyűtelepét előretolni, hogy minden ágyúlyát elvegye a futó seregnek, s százával fogdosa el 

csapattyait. 

 Egy ilyen elátkozott pillanatban van azután nagy ára egy helyén levő szivnek!  

Baradlai Ödön nem volt katona, nem volt hadvezéri talentom, de bírt azzal az adományal, ami nélkül nagy ember 

nem lehet senki - hidegvérel. 

 Szeme közé nézni annak a rémnek, ami elől más tízezer riadva fut, és viszariasztani azt. 

 Ödön nyerges lovára kapott, amint a harc balvégzetes kimenetelét látta, s mikor már mindenki elveszette a fejét, ő 

kereste az eszközt, amivel megmencse valamenyit.  

Neki még csak fegyvere sem volt, egy lovagostor volt mindössze is a kezében.  

Az újonc ezredeket nem lehetett megállítani az ilyesztő röpentyűk előtt, s az országúton jött már robogva egy 

lovascsapat az ellenségtöl, mejre könnyű munka várt.” ( Jókai Mór: A kőszívű ember fiai – részlet – ) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Arcturus
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k_csillagk%C3%A9p
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k_csillagk%C3%A9p


A: hagyományos írásmd   B: kiejtés szerinti írásmód   C: szóelemző írásmód    D: egyiknek sem                                 

E: egyszerűsítő írásmód    

10. Melyik négy szót írhatom a megkezdett sor folytatásaként? 

mászik, kakas, sudár, rengeteg…gördít, targonca, alacsony, nyolc 

A: gördít, tehén, nárcisztikus, sok    B: gőzöl, lángol, lejjebb, biztos   C: gázol, lakos, selymes, sír   D: gondol, lyuk, 

kivág, görbe   E: gázol, ló, óriási, itt 

11. Melyik két mondat nem illik a szövegbe? 

Milyen szófajú szó nincs ezen mondatokban? 

Őseinket, akik barlangokban laktak, ősembereknek hívjuk. Vadásztak, halásztak, diót, magvakat és bogyókat 

gyűjtöttek. Minden, amit megeszünk, hatással van a szervezetünkre. Egyes csoportok vadászat közben messzire 

vándoroltak a barlangoktól. Eközben sátrakban laktak. Nyáron szívesen sátorozunk. A sátrak állatbőrből készültek, 

lapos gödrök és alacsony kőfalak fölé feszítették ki őket. 

A: vonatkozó névmás                   B: általános névmás            C: határozatlan névmás               D: határozott névelő                     

E: igekötős ige  

12. Melyik versszak található még a versben? 

 

  

 

 

 

    A:                                                                                                                          B:                                                  

 

 

 

 

        C:                                                                                                                       D: 

 

 

 

 

          E:  
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Élménybirtok Bikal, Rákóczi u. 22. 7346 tel.:+36-72/459-547 www.elmenybirtok.hu www.puchner.hu ÉVINDÍTÓ SZUPERAKCIÓK: Indítsa a 2020-as évet kihagyhatatlan akcióinkkal: hétvégére és hétköznapra is a legjobb ajánlatokkal várjuk! Korlátlan italfogyasztást 

biztosítunk a vacsora ideje alatt, 3 wellness részlegünk gondoskodik a felfrissülésről és az országban egyedülálló programok keretében szerezhet életre szóló élményeket! részletek: https://puchner.hu/akciok, Kerekerdő Élménypark cím: 4002 Debrecen, Olimpia fasor 23. e-

mail: info@kerekerdoelmenypark.hu facebook.com/kerekerdo.elmenypark,  Katalin II. Sétahajó Szolgáltató Bt. Szarvas, Üdülő sétány 126. 5540 web: www.katalin2.hu tel.: 06202304890 A Dél-Alföld szívében - Szarvason - ,  ahol a Holt-Körös kanyarog 1 

órás feledhetetlen hajóútban lehet része az idelátogatónak. A 35. éve üzemelő Katalin II. sétahajó vezetője Demeter István, aki színes történeteivel, humorával, érdekes találós kérdéseivel dobja fel a hangulatot. "Aki helyesen felel képeslapot is nyerhet" A legkisebbektől a 

legidősebb korosztályig mindenkit le tud kötni. Az osztálykiránduló csoportok, családok belecsöppenhetnek picit ebbe a csodálatos vízi életbe. A hajóút során megismerkedhetnek a történelmi Magyarország közepét jelző szélmalommal, a mocsárciprusok legszebb magyarországi 

csoportjával, a festői látványt nyújtó Vízi Színházzal és még mocsári teknősöket is láthatnak. Aki járt már a Szarvasi Arborétumban és sétahajózott velünk, megtapasztalhatta, hogy a természet minden évszakban más arcát mutatja. Aki még nem járt, hajóra fel!  

   

 

 

 

 

   

         

 

 

 

 

                                                                         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 KÓDLAP 3. forduló  

iskola neve, címe:______________________________________________________________________________________ 

versenyző neve, osztálya:____________________________________________       ______./_________osztály 

A FELADATOK MEGOLDÁSAI 

 

tantárgy: MAGYAR NYELVTAN 

 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. FONTOS! Fekete filccel vagy kék tollal jelöld a 

megoldásaidat a megfelelő helyre x-et téve!  A 
kereten kívülre ne lógjon át vonal! A tépett, gyűrött, 
firkált, hajtogatott, maszatos kódlapot nem tudjuk 
értékelni. feladási határidő: 2020. április 20. A 

FELADÁSI HATÁRIDŐT NE LÉPD TÚL! 

levelezési cím: KÖRÖSÖK MENTI 

LEVELEZŐS VERSENY 5502 Gyomaendrőd, 

Pf. 34. e-mail: OKMMV@freemail.hu  
„… egy verseny, ahol nem csak a dicsőségnek 

lehet örülni…”Kódlapot e-mail-ben is 

elfogadunk. 
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      Kérjük, hogy a májusi döntő miatt adják meg az alábbi e-mail címeket:  

versenyző diák:_________________________________tanító/tanár:__________________________________________ 

iskola:_________________________________________szülő(k):______________________________________________            

Köszönjük! 

Az április 10 – ig jelentkezett diákoknak az I., II. és a III. forduló beérkezési határideje: április 30. 

 

https://freemail.hu/static/frontend/
http://www.kemenesvulkanpark.hu/

	11. Melyik két mondat nem illik a szövegbe?
	Milyen szófajú szó nincs ezen mondatokban?
	Őseinket, akik barlangokban laktak, ősembereknek hívjuk. Vadásztak, halásztak, diót, magvakat és bogyókat gyűjtöttek. Minden, amit megeszünk, hatással van a szervezetünkre. Egyes csoportok vadászat közben messzire vándoroltak a barlangoktól. E...

