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5. osztály 

Kárpát-medencei döntő  

 

Kódszám:      Összes pont: 60/ 

 

 

1. Mutasd meg, hányféleképpen írhatjuk azokat a szavakat, amelyeket a zárójelben 

megadott módon ejtünk! 

 

[készben] ________________________________________________________________________ 

[fette] __________________________________________________________________________ 

[lábból] _________________________________________________________________________ 

[gombjuk] _______________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 8/ 

 

2. Írd le a mondókákban, dalokban kiemelt szavakat úgy, hogy válaszd el őket minden 

lehetséges helyen! 

 

Hüvelykujjam almafa, _________________________________________ 

Mutatóujjam megrázta, 

Középső ujjam felszedte, 

Gyűrűs ujjam hazavitte, _________________________________________ 

Kicsi ujjam mind megette, _________________________________________ 

megfájdult a hasa tőle. 

 

Kossuth Lajos azt üzente, ________________________________________ 

Elfogyott a regimentje. ________________________________________ 

Ha még egyszer azt üzeni, 

Mindnyájunknak el kell menni. ________________________________________ 

Éljen a magyar szabadság! 

Éljen a haza! 

 

         Pontszám: 6/ 
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3. Egészítsd ki a szólásokat, közmondásokat a megadott magánhangzók és mássalhangzók 

rövid vagy hosszú alakjával! 

 

Addig volt a k___nálgatás, hogy az étel elhű___t. (i, l) 

Ha meg___ntad, kez___ újra! (u, d) 

Kényes dolog puszta hírek után ___téletet mondani. (i) 

Elharapó___ott a gyan___sítgatás. (dz, u) 

Nem fér oda a vály___hoz. (u) 

Ütött az ut___lsó órád. (o) 

Az egyik t__zenkilenc, a másik egy hí___án húsz. (i, j) 

Nem fű___ik hozzá a foga. (l) 

Te___nek a napok, mú___ik az esztendő. (l) 

A hülyeség folyik ki belő___e. (l) 

Ha elment, ha___ menjen! (d) 

Ledő___t, mint a dálnoki ker___tés. (l, i) 

 

         Pontszám: 18/ 

 

4. Oldd meg a következő szóegyenleteket! Írd le az eredményül kapott kifejezéseket 

helyesen! 

 

játsz(ik) + -ják = __________________________________________________________________ 

Ivett + -vel = _____________________________________________________________________ 

toalett + tükör = __________________________________________________________________ 

Vass + -val = _____________________________________________________________________ 

Kováts + -val = ___________________________________________________________________ 

Félix + -vel = ____________________________________________________________________ 

seriff + -vé = ____________________________________________________________________ 

kincs + -vel = ____________________________________________________________________ 

dísz + szerű = ____________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 9/ 
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5. Másold le a mondatokat kijavítva! A pontszám nem a hibák számát mutatja. 

 

A kastélyparkban bánatát magába folytva és magába mélyedve sóhajtozott az elbocsátott lakáj. 

Egy sikojt hallott, amelyet éles robaj, majd kedéjes kacaj követett. 

A bivajerős újonc nem feszéjezte magát, és legyűrte vetélytársát. 

A színész áhitattal mondta a regősénekeket és a turúlmadárról szóló históriát a kiváncsi 

közönségnek. 

Karamellel és nefelejccsokorral lepte meg a menyasszonyát. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 15/ 

 

6. Írd le, hogy igazak vagy hamisak a következő állítások! Javítsd ki a hamis állításokat! 

 

 Igaz vagy 

hamis? 

a) A keltezésben a napot jelölő számjegyekhez a toldalékot kötőjellel kapcsoljuk, és 

a szám után elhagyjuk a pontot. 

 

b) A megye szót a földrajzi nevekben kötőjellel írjuk.  

c) Ha ugyanannak a magánhangzónak a rövid és a hosszú alakjával kezdődnek a 

szavak, akkor betűrendbe soroláskor mindig a rövid magánhangzós szó áll előbb. 

 

d) A magyar családnevekben a hagyományos írásmódú, kétjegyű magánhangzókat 

elemeikre tagoljuk elválasztáskor. 

 

 

Javítás: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 4/ 

 


