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Leíró magyar nyelvtan feladatsor 

(2.feladatlap) 

 

 

1. Alkoss a ház (a), a szem (b) és a háló (c) szavakkal 3-3 

összetett szót úgy, hogy előbb utótag, majd előtag 

szerepben legyenek! 

 

Pl. faház 

      házőrző 

 

a)       HÁZ             b)        SZEM         c) HÁLÓ 
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2. Alkoss szólást, majd írj egy-egy olyan mondatot vele, 

hogy fény derüljön a jelentésére! 

a) Megmossa a lábát  /  fejét  /  haját. 

A szólás: Megmossa a  

A mondat:  

b) Elcsapja a hasát  /  legyet  /  járókelőt. 

A szólás: Elcsapja a  

A mondat:  

c) Felhúzza a(z) órát  /  testvérét  /  orrát. 

A szólás: Felhúzza 

A mondat:  

d) Piszkálja a(z) orrát  /  csőrét  /körmét. 

A szólás: Piszkálja  

A mondat:  
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3.  

a) Válaszd el függőleges vonallal a szótagokat! 

 

        rendőrség                                feladatírás 

 

b) Bontsd elemeire az alábbi szavakat, majd nevezd 

meg a szóelemeket! 

 

írásokat                                                         hallgató 

 

 

c) Húzd alá a helyesen írt igealakot! 

 

eddzen  /  edzdzen  /  edzen 

 

nőjjön  /  nőjön  /  nőljön 

 

d) Húzd alá a többjelentésű szavakat! 

zebra         tűz           fog       levél 

e) Húzd alá az igéket! 

   vennem     veszi    venni     vett 
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4. Olvasd el az alábbi szópárokat, majd a róluk szóló 

megállapításokat! Írd az előttük álló vonalra, hogy 

igazak-e (I) vagy hamisak (H)! 

 

A szópárok: nyelvel – nyelvvel     hasal—hassal       

sarkal – sarkall 

 

A megállapítások: 

 

Mind a három szópár írásmódja helyes. 

Mind a három szópár töve főnév. 

Mindegyik szópár első tagja ige. 

Van három szó, amelyikben írásban jelölt teljes 

hasonulás van. 

Mindegyik szó ragozott formában található. 

Mindegyik szópár első és második tagja az abc szerint 

követik egymást. 

Mindegyik szó magas hangrendű. 

Egyik szó sem vegyes hangrendű. 

Mind a három szópárban van hosszú mássalhangzó. 
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5. Határozd meg az alábbi szavak szófaját! 

 

a szó szófaj 

cikáznak  

roppantul  

dörögve  

 

 

6. Milyen mássalhangzótörvény van a szálljon szóban? 

Húzd alá a megfelelőt!  

írásban jelölt teljes hasonulás 

összeolvadás  

zöngésség szerinti részleges hasonulás 

írásban jelöletlen teljes hasonulás  
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7. Melyik írásmód helyes?  Írj középre 1-est, ha az első, 

2-est, ha a második, x-et, ha mindkét alak helyes!  

a) hagyjuk  haggyuk 

b) edzünk  eddzünk 

c) játszad  játsszad 

d) higyjen  higgyen 

e) folyjon  follyon 

f) borítsátok  borítjátok 

 

8. Húzd alá a helyesírási hibákat az alábbi mondatokban, 

majd a hibás szavakat kijavítva írd le! 

Bár már szédelgett a fáradságtól, de még mindig fáradtságot 

nem kímélve dolgozott. Óvatossan hajts, ne rohandd, ne 

száguldd végig az utat! Ne lőjj tul a célon, meg ne lőd a 

vadászokat! Bocsájtsd meg neki, ne áruld el, mond meg a 

szüleinek! Megjötta kedve ahoz, hogy aféle papirállatkákat 

hajtogasson. Eképp intette: idejében kezd el és fejezd be a 

munkát! 
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9. A megadott betűkből hozz létre két olyan hárombetűs 

szópárt, amelynek a tagjai oda-vissza értelmesek! A 

megadott példát nem írhatod! 

 pl. : kár – rák               A        Á        Ö        K        R        T  

1. szópár:    

2. szópár:  

 

10. Egészítsd ki a hiányzó mássalhangzókkal az alábbi 

mondatokat! Írd a megfelelő számot a hiányzó betű 

helyére!  

     1 = rövid mássalhangzó  2 = hosszú mássalhangzó  

a) Ha rövid a kardod, tol (d)  meg egy lépéssel!  

b) Már zölde   nek (l) a fák! 

c) Bátran sző   etek (j) merész terveket!  

d) A fiú arca hirtelen sápad    á(t) vált.  

e) Hosszasan próbálgatta a vi     hangot (sz).  

f) Az kapja a koronát, aki a királyt ját     a (sz). 

 

 


