
Keresztnév:

Vezetéknév:

Kedves Tanulók!

A magyar nyelv és irodalom feladatlapot kaptátok kézhez.

·A feladatlap 30 feladatot és 3 kiinduló szöveget tartalmaz. 

·Az 01–21. feladatok a kiinduló szövegekhez kapcsolódnak.

·A 22–30. feladatok nem kapcsolódnak a kiinduló szövegekhez.

·A feladatlap tartalmaz:

– 20 feladatot, amelyekben az A, B, C, D válaszok közül csak egy a helyes, amelyet ki kell 

választanotok,

– 10 feladatot, amelyekhez rövid választ kell alkotnotok.

·A válaszokat először a feladatlapba írjátok be! Ha valamelyik feladatot nem tudjátok megoldani, 

folytassátok a következő feladat megoldásával! A válaszadó lapba csakis akkor írjátok be a helyes 

válaszokat, ha meg vagytok győződve arról, hogy már nem fogtok rajtuk változtatni!

Olvashatóan írjatok!

·Csak a válaszadó lapba helyesen beírt válaszokat értékeljük. Minden helyes választ 

1 ponttal értékelünk.

·A válaszok beírásához kék színnel író tollat használjatok!

·Összpontosítsatok a munkára, és minden feladatot figyelmesen olvassatok el!

·A feladatok kidolgozására 60 percetek van.

Sok sikert kívánunk!
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01. A kiinduló szöveg alapján milyen módon közlekednek a krokodilok a szárazföldön?

gyorsan, a hasukon csúszva

gyorsan, a lábukon csúszva

esetlenül, a hasukon csúszva

esetlenül, a lábukon csúszva

B

C

D

A

Az 1. kiinduló szöveghez az 01–07. feladat tartozik.

1. kiinduló szöveg             

Krokodilok az emberek szemével

   

   Európán kívül minden földrészen előfordulnak krokodilok. A legtöbb faj a nagy folyók partközeli 

vidékein él, azaz édesvizekben. Köztük találjuk meg a ma élő legnagyobb hüllőket. A nílusi krokodil 

és a mocsári krokodil 7 m hosszúra vagy akár nagyobbra is megnőhet, manapság azonban alig 

lehet már ilyen óriásokat látni. 

   Fogságban a krokodilok elérték már az 50-60 éves kort is, de szabadon valószínűleg még 100 

évesnél is idősebbek lehetnek, ha nem vadásszák le őket.

   Amilyen nehézkesnek és esetlennek tűnnek a hasukon csúszó vagy a lábukon kacsázó 

krokodilok a szárazföldön, olyan hihetetlenül gyorsak, fürgék és erősek a vízben. Félelmetes 

vadászó technikával rendelkeznek. Teljesen nyugodtan fekszenek a vízben, áldozatukat hirtelen, 

a másodperc töredéke alatt támadják meg.

   Sok ősi kultúra szent állatokként tisztelte a krokodilokat. 

Egyiptomban áldozatot mutattak be nekik, és bebalzsamozott 

tetemeiket múmiákként megőrizték. A föld egyes területein 

viszont azt tapasztalták, hogy a krokodilok több embert öltek 

meg, mint az összes többi ragadozó és kígyó együttvéve.

  

Forrás

Állatvilág – a puhatestűektől a madarakig. Debrecen: AQUILA könyvkiadó, 2004, feldolgozás.

02. A kiinduló szöveg aláhúzott mondatából írd ki azt a szót, amely hosszú kétjegyű 

mássalhangzót tartalmaz!
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03.

05.

04.

06.

Az alábbiak közül melyik a kiinduló szöveg utolsó bekezdésének témája?

A kiinduló szöveg alapján melyik földrészen nem élnek krokodilok?

Az alábbi szavak közül melyik a kakukktojás? 

Az alábbiak közül melyik a köznév?

A krokodilok életkora.

A krokodilok élőhelye.

A krokodilok étkezési szokásai.

A krokodilok és az emberek kapcsolata.

Ázsiában

Európában

Ausztráliában

Afrikában

megőrizték

tapasztalták

krokodilok

előfordultak

EURÓPA

NÍLUS

KROKODIL

EGYIPTOM

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból

A hüllők fogságban élnek hosszabb ideig.

07. A kiinduló szöveg alapján döntsd el és írd le, hogy igaz-e vagy hamis az alábbi mondat állítása!
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08. A kiinduló szöveg meghívó egy

délelőtti, vidám gyermekprogramra.

egész napos gyermekprogramra.

délutáni, vidám kutyás programra.

egész napos kutyás programra.

B

C

D

A

A 2. kiinduló szöveghez a 08–14. feladat tartozik.

2. kiinduló szöveg

                             
 

Meghívó

   

Töltsd velünk a szombat délelőttöt

2013. szeptember 7-én

a Kincskereső Gyermekkönyvtár
új épületbe költözésének első évfordulóján!

9 -12 óráig  Ugrálóvár és kézműves foglalkozás vár benneteket.

9:30       Vidám barangolás, 

          játék és dalolás

          Jankóval a mesék

          és népdalok földjén. 

10:30      Sünizene – Játékos, mókás, zenés foglalkozás

          kicsiknek 0−3 éves korig Cseke Klárival

10:30      Kutyás játszóház a Csiga-Biga Alapítvány

          közreműködésével

Helyszín:

Kincskereső Gyermekkönyvtár

Paks, Dózsa György út 20.

(Bejárat a Piac tér felől, az udvarban.)

 

Forrás

130905pakolizt_gyermekkonyvtar_szuletesnap_plakat_rw_624
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11.

12.

10.

13.

A kiinduló szöveg alapján hányadik évfordulója van a Kincskereső Gyermekkönyvtár 

új épületbe költözésének?

Ha ábécé sorrendben követnék egymást a következő programok, melyik lenne közülük 

a kezdő műsorszám?

A kiinduló szöveg alapján kinek szól a meghívó?

Az alábbi sms

4.

2.

3.

1.

csak iskolásoknak

csak óvodásoknak

gyerekeknek

szülőknek

sünizene

ugrálóvár

kutyás játszóház

kézműves foglalkozás

meghívó.

üdvözlet.

üzenet.

hír.

B D

A C

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

14. A kiinduló szöveg alapján írd le, melyik műsor szól a 3 évnél fiatalabb gyermekeknek? 

A kiinduló szöveg alapján írd le, a hét melyik napjára esett az ünnepség 2013. szeptember 

7-én? 

09.
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A 3. kiinduló szöveghez a 15–21. feladat tartozik.

15. A kiinduló szöveg alapján mikor gyűjtjük a gyermekláncfű szárát?

a virágzás előtt

a virágzás idején

bármikor lehet

a virágzás után

B

C

D

A

3. kiinduló szöveg             

Forrás

http://gyogyteacentrum.uw.hu/gyermeklancfu.html

A gyermekláncfű

Közismert magyar neve: pongyola pitypang, régi nevei: barátfej, barátfű, kákics, tejesfűvirág. 

A pongyola pitypangot, amely gyepterületeken nő, a pázsitokban kellemetlen gyomnak tekintik, 

pedig a beteg emberek számára felettébb értékes gyógynövény. Szára, levele keserű ízű, fehér 

tejnedvet ereszt. Áprilisban, májusban virágzik. Füves területen, réten és mezsgyén található. 

Sárga virágszőnyeget alkot. A túl nedves területeket elkerüli. Két kiemelkedő tulajdonságával 

tűnik ki a gyógynövények közül: segít az epebántalmak és a májbetegségek gyógyításában. 

Virágzás előtt gyűjtjük a levelét, ősszel vagy tavasszal a gyökerét, a virágzás idején a szárát. 

Az egész növény gyógyító hatású, teakészítésre is alkalmas. 

Cukorbetegek naponta fogyasszanak legalább tízet a virág 

szárából, amíg a pongyola pitypang virágzik. A friss szárak 

fájdalommentesen oldják az epekövet, szabályozzák a máj és az 

epe működését. Ez az értékes gyógynövény jelentős helyet foglal el 

a népi gyógyászatban. Sajnos a lakosság túlnyomó többsége 

haszontalan gyomnak tekinti.
 
 

16. A kiinduló szöveg alapján mit készíthetünk a gyermekláncfűből?
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17.

19.

18.

20.

A kiinduló szöveg alapján a gyermekláncfű melyik része ereszt fehér tejnedvet?

Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik tartalmaz melléknév+főnév szókapcsolatot?

A kiinduló szöveg alapján milyen területeket nem kedvel a gyermekláncfű?

Helyesírási szempontból melyik mondat van hibátlanul írva?

a szára és a gyökere

a szára és a levele

a levele és a gyökere

a levele és a virága

tűnik ki

helyet foglal

két tulajdonság

értékes gyógynövény

túl nedves területeket

pázsitokat és réteket

füves területeket

gyepterületeket

Az egésznövény gyógyíttó hatásu.

Az egész növény gyógyító hatású.

Az egész növény gyógyító hatásu.

Az egésznövény gyógyító hatású.

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

Ez a gyógynövény jelentős helyet foglal el a népgyógyászatban.

21. Az alábbi mondatból írd ki a melléknevet!
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22.

23.

A nevet és a mosolyog szavak ellentéte

A felsoroltak közül melyik állítás jellemző a népmesékre?

a kacag.

a vihog.

a zokog.

a kuncog.

Csak valós szereplőkről mesélnek.

A hősnek csodás lények segítenek.

Igaz, valós történetekről mesélnek.

Megtörtént eseményekről szólnak.

B

C

D

A

B

C

D

A

A 22–30. feladat

A túl nedves területeket elkerüli, és kiemelkedő tulajdonságával tűnik ki.

24. Mennyi igekötős ige található az alábbi mondatban? Írd le számmal a helyes választ! 

25. Alakítsd át az indult igét a következő meghatározás szerint: E/1., jelen idő!

26. Mely sorban találhatók helyesírási szempontból hibátlan szavak?

tej, valy, tojás, mélyedés

tej, vaj, tolyás, méjedés

tej, vaj, tojás, mélyedés

tej, valy, tojás, méjedés

B

C

D

A
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VÉGE A FELADATLAPNAK.

Mit visz a hajó?

Kiválasztunk valakit kérdezőnek, aki szembeáll velünk. Rámutat egyikünkre, és 
megkérdezi:
− Mit visz a hajó b-vel?
Ez után háromig számol. Akire rámutat, annak mondania kell valamit, ami b-vel 
kezdődik. Ha háromig nem tud ilyen szót mondani, zálogot ad.

27. Válaszd ki a lehetőségek közül, hogy az alábbi szöveg minek a leírása!

© Illusztrációk: Mgr. Alica Záhorská

B

C

D

A népi mondóka

gyermekjáték

találós kérdés

népdal

28. Szótagold a következő kifejezést: fogyasszanak.

A konzervek elkezdtek táncolni a nagy középső polcon.

29. Írd ki az alábbi mondatból azokat a szavakat, amelyekkel azt fejezzük ki, hogy a konzervek 

megmozdultak !

30. Az alábbi mondat:

felszólító.

kijelentő.

felkiáltó.

óhajtó.

B

C

D

A

Töltsd velünk a szombat délelőttöt!
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