5. osztály

döntő feladatsor

KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (magyar nyelvtan)

1. Melyik vegyes hangrendű szó kerül az 3. helyre a betűrendben?
cédrus, fenyő, juhar, akác, kőris, tuja, eukaliptusz, magnólia, gyertyán, éger
A: cédrus

B: fenyő

C: eukaliptusz

D: gyertyán

E: magnólia

2. Az előző feladat megoldása melyik szócsoportba tartozik?
A: egyjelentésű szó

B: rokon értelmű szó

C: azonos alakú szó

D: többjelentésű szó

E: hasonló alakú szó

3. Melyik állításom igaz a következő mondatra?
Fiúk, szedjétek össze a szemetet és dobjátok a kukába!
A: Négy szó kap valamilyen jelet.
B: A mondatban lévő egyik szóban összeolvadás figyelhető meg.
C: Két szó kap ragot.
D: Ez egy tiltó mondat.
E: A mondatban két főnév van.
4. Hányféle olyan zöngétlen mássalhangzót találsz a következő öt szóban összesen, amelynek van zöngés párja?
(Az ismétlődőt egyszer számold!)
málna, szeder, körte, mandarin, barack
A: 1

B: 3

C: 2

D: 4

E: 5

5. Az alábbi rövid szöveg véletlenül összefolyt. Bontsd szavakra! Hány összetett szót találsz? (Az igekötős ige is
összetett szónak minősül különírt változatában is!)
Akiscicaműanyagtálbólisszaamelegtejet.Petifigyelarra,hogyKormos,anagyobbikmacskamégvéletlenülse
előzzemeg!Mígaprókedvencelefetyel,addigazidősebbetbezárjaaműhelybe.
A: 5

B: 4

C: 3

D: 2

E: 1

6. Milyen csoportba sorolnád az előző feladat 3. mondatának első igéjét?
A: hangutánzó

B: rokon értelmű

C: hangulatfestő

D: többjelentésű

E: ellentétes jelentésű
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1. Melyik a kakukktojás?
A: ugrálna

B: vagdalkozva

C: várakozó

D: haladnom

E: festett

2. Melyik múlt idejű ige a 2. a betűrendben?
A: ásítoztál volna

B: alakváltás

C: alakítanám

D: álltunk

E: akadtunk el

3. Melyik ige nem alanyi ragozású?
A: vetítettetek

B: keresgéljek

C: olvastál volna

D: felöltözteti

E: mosogat

4. Melyiknek nincs párja a szósorban?
magadra, volna, ki, neked, rögtön, bíráló, ugyanolyan, egymástól, egyedül
A: személyes névmás

B: mutató névmás

C: kérdő névmás

D: visszaható névmás

5. Az előző feladatban fel nem használt szavak közül hány magas hangrendű?
A: 1

B: 2

C: 3

D: egy sem

E: mind

6. Melyik állításom igaz?
A: Csak az ige ragozható.
B: Csak a melléknév fokozható.
C: A határozószók állapotot is kifejezhetnek.
D: A birtokos névmás „övéik” alakja helytelen.
E: A melléknévi igenév jelentése a cselekvést jelentő köznévével azonos.

E: birtokos névmás
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1. Melyik mondatban más a tárgy, mint a többiben?
A: Három könyvet olvastam el a nyáron.
B: Szeretem a rozskenyeret.
C. Illedelmesen kinyitottuk az ajtót az idős néninek.
D: Vacsorát készített a nagymama az unokáinak.
E: Vidd ki a szemetet!
2. Hány alanyt számolhatunk meg a mondatokban összesen? (Csak azt számold, amit nem kell pótolnod!)
Ildi, te tudtad, hogy Laci macskája szürke? Néha bemehet a szobába is. Ha nem marad otthon senki, akkor ki kell
engedni.
A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

E: 5

3. Melyik mondatban van magas hangrendű határozó?
A: A kosárba tettem a piros tulipánokat.
B: Sötét kendővel takartam le a ládikát.
C: Anyunak csokival kedveskedtünk a névnapjára.
D: Magányosan sétált esernyőjét szorongatva a jólelkű idegen.
E: Ragaszkodik a céljaihoz a tehetséges alföldi fotós.
4. Melyik a kakukktojás?
A: a függöny színe

B: a törvény szava

C: a kilincs, az ajtóé

D: a pénztárca tartalma

E: testvéremnek mondtam
5. Melyik mondatrészi szerepben nem találkozol igenévvel?
A nyelvtan órán mindent le kell másolni. Így nem tudok beszélgetni Julival. Mindketten mosolyogva bámuljuk a
táblát és a tanárt. Álmodozó osztálytársaink a csengőszóra várnak.
A: minőségjelző

B: alany

C: állítmány

D: tárgy

E: módhatározó

6. Melyik mondat határozója a harmadik a betűrendben?
A: Kenyérért küldött apu.
B: A várat katonákkal védtük.
C: Kincseket találtunk a konyhaszekrényben.
D: A kíváncsi kisfiú beszaladt a házba.
E: Lelkesen kiabáltuk a győztes csapat nevét.
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1. Melyik állításom igaz a következő mondatra?
„Azért, mert hazudtál, nem bízom meg benned.”
A: többszörösen összetett mondat
C: magyarázó mondat

B: tagmondatai között mellérendelő viszony van

D: az utalószó okhatározó

E: mellékmondata 5 szóból áll

2. Milyen írásjel kerüljön a mondat végére? Melyik állítás igaz?
Megkérdezhetem, hogy ezt honnan vetted
Hogy megvedd azt a méregdrága cipőt, azt felejtsd el
Nem tudom, és nem is szeretném megtippelni, hány forintot kereshetsz a nyári eperszedéssel
Figyelek, hiszen nagyon érdekel a téma
Valahol elveszítette, vagy megrongálódott, ezért vett újat
A: Minden mondat végére egyfajta írásjel kerülhet.
C: A legtöbb mondat kijelentő (is lehet).

B: Kérdőjel 3 mondat végére kerülhet.

D: Felkiáltójelet sehová sem tehetek.

E: Mindegyik esetben attól függ, milyen mondatfajta a főmondat, hiszen minden mondat alárendelő.
3. Melyik a kakukktojás?
A: széllelbélelt

B: holdjáró

C: nyakatekert

D: gyorsúszó

E: kézenállás

4. Mely betűkből nem tudsz olyan népnevet kirakni, amely nép nyelvéből van jövevényszavunk?
A: rktöö

B: kszovlá

C: linat

5. MOLARISAIRÁMRAYGAMÓ
A: szórványemlék B: szövegemlék

D: méétn

E: arifcna

Mire gondolok?
C: verses emlék

D: bibliai történet

E: egy nyelvtörténeti kor

6. A „kicsi” szó rokon értelmű párjait keresgélve melyik kezdőbetűvel nem tudok találni?
A: cs

B: f

C: p

D: v

E: h

