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Kérdések és feladatok 

 

1. Hány fiú és hány leány van Tekla osztályában? Írd le mindkét 

számot számjegyekkel és betűkkel is! 

Fiúk száma: _______________________________________ 

Leányok száma: ____________________________________ 

 

2. Írd be betűkkel a szövegben üresen hagyott helyekre (piros 

vonalakra) az oda illő számot! 

 

3. Keresd meg a költ igét tartalmazó mondatokat, és másold le az 

alábbi táblázatba a szó jelentésének megfelelően! 

 

verset költ  

 

pénzt költ  

 

tojást költ  

 

alvó gyermeket költ  

 

 

4. A táblázatban melyek azok a mondatok, amelyekben a költ ige 

helyettesíthető az e hanggal ejtett, írt változatával? Írd be a bal 

oldali oszlopba a kelt szót a költ mellé!  
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5. Olvasd el a Nyelvművelő oldalon a Ki és mit költ? című írást. Az 

olvasottak alapján egészítsd ki a következő mondatokat! 

 

A lányok attól félnek, hogy a fiúk rossz hírüket _________, ha nem 

tudnak szép húsvéti tojásokat festeni. 

 

A kislányban vidámságot _________ a tojásból kikelő kis pipe.  

 

6.  Írd be a táblázatba a szó ellenétét (ellentéteit)! Segítségül 

választhatsz az alábbiak közül: óvatlan, megszokott, meggondolat-

lan, lassan, széttört, régen várt, szószátyár, meghívott, beszédes, 

szokványos, elővigyázatlan, fecsegő 

 

hívatlan  

szótalan  

szokatlan  

óvatos  

hirtelen  

érintetlen  

 

7. Olvasd el figyelmesen, hogy mit használt Tekla a tojások díszí-

téséhez. Írd le a felsorolásból az összetett szavakat! 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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8. Az alábbi szövegrészletben húzz vízszintes vonalat az össze-

tett szavak tagjai közé! 
…virágvasárnap – amikor az egész család falura látogat és ebéd 

után a szülők a nagyszülőkkel beszélgetnek –, felfedező útra indul: 

benéz mindenüvé, a tyúkólba, a libák és pulykák közé, a galambdúc-

ba, feltúrja az istállóban a szénahalmot, és még a gazdáit váró fecske-

fészekbe is bekukkant, maradt-e ott tavaly őszről ki nem költött tojás. 

 

9. Válassz ki hármat a megtalált összetett szavak közül, és a sza-

vak előtagjával írj öt más összetett szót!  
Például így: nagy|szülők – nagyhét –nagytakarítás – nagyokos – 

nagyvonalú – Nagyvárad  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

10. Építs a példákhoz hasonlóan! Az alapszavakhoz rendre tegyél 
egy-egy toldalékot! Úgy építs, hogy legalább 4 téglából álljon az 
építmény!  
 
Például: négy – negyed – negyedik – negyedikes 
tan – tanul – tanuló – tanulónak 
füzet – füzete – füzetei – füzeteiben 

 
öt ___________________________________________ 
 
tojás _________________________________________ 
 
fest __________________________________________ 



 8

 

kel ___________________________________________ 

 

út ____________________________________________ 




