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21. Helytelenül használtuk az igealakokat. Javítsd ki! 
a) Hetek óta húzza-halassza a választ. 
b) Ön is láthassa az eredményeket. 
c) Szívesen adnák neked, de nekem sincs. 

 

22. Mi a különbség? Írj példamondatot! 
dél előtt:  ____________________________________________________ 
délelőtt: ____________________________________________________ 

 
23. Melyik szóra vonatkozik a kiemelt névelő? Írd ki a névelőt a közvetlenül hozzá tartozó 

főnévvel együtt! 
a) A kutatónő és munkacsoportja emberi szövetsejtekből kísérelt meg kimutatni egy nem 

enzim természetű, hőre nem érzékeny fehérjét. _____________________________________ 

b) Két hét elég volt ahhoz, hogy a szívembe férkőzzenek ezek a barátságos, vidám és kissé 
slampos emberek.  _____________________________________________ 

c) A most következő történet egy a fővárostól 30 kilométerre fekvő településről szól. 

____________________________________________________ 

24. Javítsd ki a hibás mondatokat! 
a) Ítéljétek meg, hogy helyesen-e használtuk az -e kérdőszót a gyakorlat mondataiban! 

b) Nem mondtad meg, hogy el-e mégy a találkozóra. 

c) Üzend meg, nem-e kell neked is egy ilyen felszerelés! 

25. a) Melyik köznevet fedezed fel a következő – régi helyesírással írt – családnevekben? 
  Eördögh ________________ Beél ________________ 
  Tholvay ________________ Zakál ________________ 
  Wass ________________  Forgách ________________ 

 b) Válaszolj a kivel? mivel? kérdésre az a) pontban leírt családnevekkel és köznevekkel is! 

 c) Könyv-e, vagy folyóirat? Írd mellé! 
 

Magyar Nyelvőr _____________________ 

Nyelvünk világa _____________________ 

A szép magyar nyelv _____________________ 

Az állatok világa _____________________ 
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Nyelv és élet  _____________________ 

Élet és Tudomány _____________________ 

Édes Anyanyelvünk _____________________ 

Édes anyanyelvünk _____________________ 

Természet Világa  _____________________ 

A természet világa _____________________ 

 
26. Melyik a helyes? 

a)  Én is mondanék valamit.  

b) Én is mondanák valamit. 

c)  Jöjetek közelebb! 

d) Jöjjetek közelebb! 

e)  Higyjétek el, amit mondok! 

f)  Higgyétek el, amit mondok! 
 
27. Melyik a párja? A felsorolt szavaknak az a szó a párja, amelyik ugyanazokra a betűkre 

végződik, és a szófaja is azonos. A párokat a keretbe írt szavak közül válogasd ki, és írd a 
szópárok mellé a szófaj megnevezését! 

 

árva, borsó, énekelve, (levest) főzött, kérdezünk, 
köszöni, köszönni, sétáló, töltött (paprika), teve 

   

a szó, a párja és a szófaj 

medve   

korsó   

gyáva   

üzeni   

(húst) sütött   

üzenni   

beszélünk   

táncoló   

rakott (káposzta)   

nevetve   
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28. Hogyan folytatódik a mondat? 

Amikor nekem el kell mennem, akkor neked is __________________________ . 

Ha nekünk nem szabad felkészülnünk, akkor nekik sem szabad _____________ . 
 

29. Milyen szófaj? A szövegben kiemelt (dőlt) szavakat írd be a szófajok megfelelő rovatába! 
 A legtöbb ember szeret utazni, különösen a fiatalok. Az utazás azt jelenti, hogy kilépünk 

ismert környezetünkből, és új élményekkel gazdagodunk. A hosszabb  utazásra induló turisták kö-
rültekintően felkészülnek az útra. Térképeket nézegetve, útikönyveket tanulmányozva ismerkednek 
azzal az országgal, vidékkel, várossal, ahová el akarnak jutni. Az élményeket megörökítő fényképe-
zőgép jó útitárs. A tájakról, épületekről, emberekről készített fotók vagy diaképek utazásaink 
maradandó emlékei. A gyakorlott utazók beszámolóiból azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy utazni is 
meg kell tanulnunk. Ezt a „tananyagot” – valószínűleg – mindenki szívesen tanulja. 

 Főnévként használt melléknév (1): ________________________________ 

 Főnévként használt folyamatos melléknévi igenév (2): __________________ 

 ____________________________________________________________ 
 
Igekötő (2): ________________________________________________ 

 Főnévi igenév személyrag nélkül (2): _______________________________ 
 Személyragos főnévi igenév (1): ___________________________________ 
 Folyamatos melléknévi igenév (2): _________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 Befejezett melléknévi igenév (2): ___________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 Beálló melléknévi igenév (1):  ______________________________________ 
 Határozói igenév (2):  ____________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 Főnév (3): __________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 Határozott névelő (1): ___________________________________________ 
 Melléknév (2): _________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 Számnév (1): __________________________________________________

 Főnévi mutató névmás (1): _______________________________________ 
 Általános névmás (1): ____________________________________________ 
 Ige (3): ________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
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30. Hány főnév bújik el a gőzkalapács szóban? Írd le valamennyit! 
 ______________________________________________________________ 

 

31. Milyen nevek bújtak el  a következő szavakban?  
 kábel, opál, mákos, mágnes, kanna 
 ______________________________________________________________ 
 

32. Egészítsd ki! 
 legki___ebben, legfri___ebb, meré____ebb, oko____abb, la____úbb, ro____abb, 

 hango____abb, legho____abb, legpiro____abb, kiadó_____abb, legerő____ebb. 

 

33. Melyek a névmások a következő versrészletben? 
Megmondom a titkát édesem a dalnak: 
önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. 
Mindenik embernek a lelkében dal van, 
és a saját lelkét hallja minden dalban. 
És akinek szép a lelkében az ének, 
az hallja a mások énekét is szépnek. 

   (Babits Mihály: A dal) 
 
34. Mi a különbség a hallgatja és a hallgat ige között? 

35. Válogasd ki a névszókat a következő szövegből: 

 Az embert a munka tette emberré. Bárhová tekintünk, mindenütt a kitartó, szívós mun-
ka eredményét látjuk. Örüljünk a kényelmes lakásnak, a sok szép könyvnek, a rádiónak, a tele-
víziónak és az illatos, puha, friss kenyérnek!  

 a) Írd külön csoportba a névszókat! 

 b) Milyen toldalékok kapcsolódnak a kiírt névszókhoz? 

36. Megváltozik az írásmód, ha a szó elejéről vagy a végéről elveszünk egy betűt. Először 
figyeld meg a megrövidített szót, értelmezd a jelentését, állapítsd meg a szófaját, végül 
írd le helyesen az így kapott szót!  

 Például: jut – j = út (főnév) 
 juttat – j = _____________  bálvány – b = _____________ 
 zúgat – z = _____________  válás – v = _____________ 
 pöröl – p = _____________  málna – m = _____________ 
 vizű – v = _____________  hegedül – l = _____________ 
 lengette – l = _____________  hetyke – h = _____________ 
 másztak – m =_____________  vatta – v = _____________ 
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37. Keresd meg a megadott szavak hasonló hangalakú párját! Határozd meg külön-külön a 
szavak jelentését, szófaját! A szópárokat foglald mondatba! 

 fen – fenn;   megyünk – _____________ 
 kel – _____________ meghalok – _____________ 
 kasza – _____________ épen  – _____________ 
 meny – _____________ tol  – _____________ 
 új – _____________ 

38. Más a jelentése az új és más az ujj szónak. Pótold az odaillő szavakat! 
 öt______ú; leg______abb; fali______ság; ing______; ______atlan; vadonat______; 

sport______ság; ______onnan; gyűrűs______; ______lenyomat; ______szülött; 
______donsült; láb______; két______nyi; ______ítás; ______donság; 

38. Változik a szófaj – változik a hangalak is:  

szál – száll; hal – hall; len – lenn; tol – toll; új – ujj; eset – esett.  

Melyik mondatba illenek a szavak? 

 Régen azt hitték, hogy a _____________ nem _____________, de utóbb kiderült, hogy 
a _____________-nak is van _____________ – ása. A mozdony a szerelvényt nem 
húzza, hanem _____________. A madárnak nem szőre van, hanem _____________ . Az 
utolsó _____________-ig elfogyott a gyufa. Az nem nagy _____________, hogy egész 
nap _____________ az eső. Mind a tíz ____________ megnyalhatja utána. A 
_____________ ipari növény. Bámul, mint borjú az _________ kapura. A patak 
_____________ a völgybe folyik. 

40. Mondd ki a B oszlopban felsorolt igéket abban az alakban, amelyet az A oszlop igealak-
jai mutatnak, és írd le a C oszlopba helyesen! 

 A     B    C 
 megszólalsz    gagyog   gagyogsz 
 nem szóltam    cseveg   _____________ 
 ne meséljük!    híresztel  _____________ 
 mondjunk valamit!   megmagyaráz  _____________ 


