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41. Írd le az alábbi keresztnevek párját! 
  férfinév    női név 

  Marcell    _____________ 

  _____________   Kamilla 

  Valér     _____________ 

  _____________   Henrietta 

  Dániel     _____________ 

  _____________   Gabriella 

  Erik     _____________ 

  _____________   Karolina 

  Kornél     _____________ 

  _____________   Josefina 

  Sándor (Alexander)   _____________ 

  _____________   Györgyi 

42. Találd ki, melyik keresztnévről van szó! Írd le helyesen, és foglald mondatba! 
a) Jelentése: liliom. A héber Sosanna névből származik. Névnapját február 19-én ünnepli. 
b) A Judit francia megfelelője, az Yvette névből magyarosult. Névnapja május 6-án van. 
c) A latin Ursula női név magyaros változata. Ezt a névnapot október 21-én ünneplik. 
d) A Gábriel név latinos nőiesítése. Névnapját december 12-én tartja. 
e) A latin Camillus név női párja. December 28-án van a névnapja. 

43. Az alábbi főnevek közül melyik elé tehetünk határozott névelőt, és melyiket használjuk 
névelő nélkül?  

 Tisza (folyónév), Tisza (kutyanév), tiszavirág; 
 Duna, Dunakanyar, Dunántúl, Dunaszerdahely, Duna (tengeri hajó) 

 Alkoss mondatokat a szavakkal! 

44. Egészítsd ki Petőfi Sándor verseinek címét a megfelelő névelővel! 
 _______ telem, Debrecenben 
 _______ tintásüveg 
 _______ vén zászlótartó 
 _______ gondolat bánt engemet 
 _______ Alföld 
 _______ puszta, télen 
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 _______ estém otthon 
 _______ XIX. század költői 

45. Hogyan írjuk a tulajdonneveket? A helyesen írt tulajdonnevek betűjelzését keretezd be, 
és írd le vesszőkkel elválasztva egymás mellé! 

  Középeurópa (ő)   Közép Európa (a) 
  Kolozs megye (b)   Kolozs-megye (v) 
  Kossuth Lajos utca (c)  Kosut Lajos utca (m) 
  Velencei tó (ny)   Velencei-tó (cs) 
  Földközi-tenger (d)   Földközi tenger (r) 
  Nemzeti múzeum (ü)   Nemzeti Múzeum (e) 

  Egri Csillagok (zs)   Egri csillagok (é) 

46. Hány olyan tulajdonnevet tudsz felsorolni – hibátlan helyesírással –, amely a megadott 
tulajdonnévvel valamilyen módon összefügg? 

 Például: Arany János – Nagyszalonta, Magyar Tudományos Akadémia, Őszikék 

 Petőfi Sándor – ____________________________________________________ 

 Komárom – ____________________________________________________ 

 Debrecen – ____________________________________________________ 

 

47. Kiről állítjuk az alábbiakat? 
a) Latin nyelvű gesztájában a honfoglalás befejezéséig beszéli el a magyarok  történetét. 
 (A geszta 1200 körül keletkezett.) 

 ______________________________________________________________ 

 b) A legnagyobb magyar humanista költő volt. (1434–1472) 
 ______________________________________________________________ 

 c) Zólyom várában született 1554-ben; életének nagy részét a végvári vitézek között 
töltötte. __________________________________________________ 

 d) A magyar nyelvújítás vezéralakja (1759–1831) _______________________ 

 e) 1823. január 22-én megírta a Himnusz, a Magyar nép zivataros századaiból című 
költeményét. _____________________________________________ 

 f) A Szózat költője (1800-1855) ___________________________________ 

 g) Nagy palóc író, Szklabonyán született 1847-ben.
 _______________________________________________________________ 

 h) Az ember tragédiája című drámai költemény írója. Alsósztregován született 1823-ban. 
_____________________________________________ 
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48. Egy nagy magyar költő nevét rejtettük el az ábrában. Írd le helyesen a költő nevét! 
     VI 
    KO  HÁLY 
   MI    NA 
    I  TÉZ 
     CSO 

49. Ha az ábra betűit a megfelelő betűből kiindulva a sakkjáték futólépésének szabályai 
szerint helyes útvonalon olvasod össze, egy magyar író nevét kapod megfejtésül. Írd le 
az író nevét, és sorold fel legalább két művét! 

 

 R  G  

D  Á  A 

 O  Z  

N  I  É 

 Y  G  

50. Válaszd el a következő személyneveket, ahol csak lehet! 
 

  Rousseau   Móriczot 
  Kossuthé   Shakespeare 
  Goethe   Gaál 
  Weöres   Mikszáthék 
  Paálért    Madáchért 
  Kazinczyt   Karinthynak 

 
51. Szótagold az összes lehetséges helyen a következő szavakat! 

  rendőrségért   felemelkedésig 
  meggyel   hattagú 
  nyelvtanóra   szabadesés 
  rézsút    egyesülés 
  megemleget   házsor 
  áradat    átadat 

52. Hányféleképpen szótagolhatod a következő szavakat? Foglald mondatba őket! 
  fölül    babázás 
  megint    közének 
  legelőre   gépelem 
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53. Melyik a helyesen leírt határozószó? Tippelj 1, 2 vagy X jellel! 
     1       2      X        tipp 
 mesze   messze   meszze  _________ 
 éppen   épen   épenn   _________ 
 mindjárt  mingyárt  minnyárt  _________ 
 kevézsbé  kevésbbé  kevésbé  _________ 
 mindenüvé  minden üvé  mindennüvé  _________ 
 ugyan ott  ugyanott  ugyanot  _________ 
 othon   othonn  otthon   _________ 
 ide kinn  idekinn  idekin   _________ 

54. Egészítsd ki a határozószókat! 
  itt   itthon   innen   ugyanitt 

 o _____________ _____________ _____________ _____________ 
  lenn   lent   lejjebb   alul 

 fe ____________ _____________ _____________ _____________ 
  semerre  semmikor  sehova  sehonnan 

 vala __________ _____________ _____________ _____________ 

55. Ahány határozószó, annyi hiba! Javítsd ki mind! 
rögvesst,   tüsstént,  röktön,  azonal,   

csak hamar,  asztán,  rövidessen,  egyúttal,   

különben;  ugyan akkor;  nemsokárra 

 

56. Egy kis matematika. Oldd meg az alábbi feladatokat! 
 személyes névmás +  névutó  = a személyes névmás névutós alakja 

Például: én  + után  = énutánam  → utánam 

  _________ + előtt  = teelőtted  → _________ 

  _________ + mögött = őmögötte  → _________ 

  mi  + mellett  = ________  → mellettünk 

  ti  + fölött  = ________  → _________ 

  ők  + alatt  = ________    → _________ 

  _________ + ________ = énfelőlem  → felőlem 

  _________ + _________ = ________  → miattad 

  _________ + _________ = miirántunk   → _________ 

  _________ + _________ = ________  → közöttük 
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57. Az alábbiakban névutós főneveket sorolunk föl. A főnevekben a magánhangzót, a 
névutóban pedig a mássalhangzót pótold! 

 
a ker____tés me____e____ ;  

a mez____  fölö____;  

átalak____tás mia____;   

jav____tás vége____;  

a barátn___m he___e___;  

az ép___letek   kö____ö____  

58. Írd le tollbamondás után a következő mondatokat! Keresd meg, és csoportosítsd a tanult 
igeneveket! 

 Védett és hasznos madarainkat elpusztítani, fészküket megrongálni nem szabad. Sok 
kárt okoznak a természetnek a parittyázó, légpuskázó emberek. A héjapár rendetlenül rakott 
fészkében neveli pelyhes fiókáit. 

 A kopoltyú az a légzőszerv, amely képes a vízben oldott oxigént fölvenni, és a vérbe 
juttatni. Sokan csemegének tartják a főtt rákot. 

 A vasárnap lejátszandó mérkőzésen feltétlen győznünk kell, másképp kiesünk az első 
osztályból. 
 Az előbb még nem volt nyitva az ajtó, azért kellett becsöngetnem! 

 

59. A zárójelben levő igékből képezz a mondatba illő igenevet, és írd a kijelölt helyre! 
 A taplógombát először forrásban (van) _____________ hamulúggal (kever) 

_____________ vízben puhítják, majd (fölakaszt) _____________ szárítják. 

 Az udvar sarkában vannak a holnap (megmunkál) _____________ fagerendák. 
 A hevítéssel (meglágyít) _____________ fémeket hideg vízbe (tesz) ___________ 

edzették meg. 

A (megélesít) _____________ késekkel könnyebben lehet (dolgozik) 
___________ . 

 Az egyetemre (jelentkezik) _____________ diákoknak felvételi vizsgát kell (tesz) 
_____________ . 

 Neked (tud) _____________ kellene, ki fogja (játszik) _____________ az esti 
előadáson a főszerepet. 

 Az erdészek az ősszel (kivág) _____________ fákat festékkel előre megjelölték. 
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60. Igekötő vagy határozószó? Jelöld A-val azokat a mondatokat, amelyekben a kiemelt 
szavak igekötők, és B-vel azokat, amelyekben határozószók. 

Itt is van még szabad hely, üljetek ide, ne oda! 
A ruhákat ki fogjuk akasztani, ha a nap elő fog bújni a felhők mögül. 
A postás a szomszéd levelét adta ide, nem a miénket. 
Ehhez a feladathoz nem szólok hozzá. 
A rendőr intett a motorosoknak, hogy haladjanak tovább. 
Ezzel a kérdéssel nem fordulhatok hozzá. 
Esteledik, ma már nem dolgozunk tovább. 

61. Keresd meg, és csoportosítsd a számneveket! 
 Az öreg néninek volt két ügyes leánya. 
 „Tenger virág nyílik tarkán körülötte,...” 
 A gólya a harmadik kéményre szállt. 
 Az üzlet előtt már többen várakoznak. 
 Az első sárkánynak három feje volt. 
 Az osztály negyede hiányzott az iskolából. 
 Abban a ládában van a legtöbb alma. 

62. Írd le tollbamondás után a következő szöveget, majd végezd el a vele kapcsolatos 
feladatokat! 

 Nem kell azon csodálkoznunk, hogy amikor a szakadékok vagy a barlangok mélyén eddig 
soha nem látott óriás csontokat találtak az emberek, nyomban a sárkányok csontjait ismerték fel 
bennük. Híresek is lettek emiatt az 1600-as években a magyarországi sárkánybarlangok, csodájára 
járt akkor Európa tudósvilága. No, nem sokáig bizonygat-hatták a Kárpátok barlangjaiban talált 
csontokkal, hogy a sárkányok valóban éltek. Alig telt el néhány évtized, és a tudósok máris kihirdet-
ték, hogy a barlangokból előásott csontok az ősemberrel egyidős óriási barlangi medvék csontjai 
voltak. 

(Bala László nyomán) 
a) Húzd alá a szövegben piros színnel azokat a szavakat, amelyek valakinek, valaminek a 

nevét jelölik! 
b) Húzd alá kék színnel azokat, amelyek azt fejezik ki, hogy valaki (valami) valamilyen! 
c) Keress a szövegben olyan szavakat, amelyek a mit csinál(nak), mi történik kérdésekre 

válaszolnak! Ezeket a szavakat ceruzával húzd alá! 
d) Keress a szövegben toldalékos szavakat! Írj ki közülük 4–5 példát, először csak a 

szótövet, utána pedig a pedig a toldalékolt vátozatot! 

63. A következő címekben olyan szavak szerepelnek, amelyek két szófaji kategóriába is 
besorolhatók. Húzd alá ezeket a szavakat, és állapítsd meg a szavak szófaji értékét az 
adott mondatban!  

  Cím           Szófaj 

 Berzsényi Dániel: A magyarokhoz   __________________ 
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 Ady Endre: Magyar jakobinus dala    __________________ 

 Veres Péter: Szegények szerelme    __________________ 

 Arany János: A szegény jobbágy    __________________ 

 Harsányi Zsolt: A bolond Árvayné    __________________ 

 Arany János: A falu bolondja    __________________ 

64. Hogyan mondjuk helyesen? Javítsd ki a következő mondatok nyelvhelyességi hibáit! 

a) Ezt a feliratot egy étterem falán olvastuk: 

Kutyákat kertben szabadon engedni nem szabad! 

 b) Egy könyvkiállítás felirata:  

Könyvekhez nyúlni tilos! 

 c) Cédulára írt értesítés egy hentesüzlet lehúzott redőnyén: 

Vágóhídon vagyok. 

 d) Egy pénztáros mondta: 

Kis türelmet kérek! 

 e) Szavalóverseny után hallottuk: 

Hetedikes lett a győztes. 

65. Állapítsd meg, hogy a kiemelt szó számnév-e vagy határozatlan névelő! A hangsúlyozás 
jelzi az egy szó szófaját! 

 – Volna egy kérdésem. 

 – Kevés az időm, de egy kérdésére még szívesen válaszolok. 

 – Láttam egy jó filmet. 

 – Egy jó filmet én is láttam, de – sajnos – csak egyet. 

 – Mi ez a lárma?  Egy táskarádió szól. 

 – Egy táskarádió? Legalább három egyszerre! 

66. Számnévvel is lehet jellemezni! Ezt bizonyítják a következő kérdések és válaszok is!  

a) Ki az a költő, aki 1823. január 1-én született, és rövid életében – 26 éves volt, amikor 
meghalt – több száz verset írt? 

  __________________________ 
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b) Ki volt, és hányadik században élt a magyar történelem azon alakja, akiről minden 
évben augusztus 20-án emlékezünk meg? 

  __________________________ 

c) Hogyan fejezzük ki számnevekkel azt az időpontot, amelyet a most határozószóval 
szoktunk megjelölni? 

  __________________________ 


