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Az 01–21. feladatok a kiinduló szövegekhez kapcsolódnak.
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  1. kiinduló szöveg

Micimackó

  Malacka a hátán feküdt, a boldogok álmát aludta. Zsebibaba arcát és mancsát mosta 
a patakban, Kanga büszkén dicsekedett a többieknek, hogy ez az első eset, és hogy íme, már 
magától mosakszik. Bagoly egy Érdekes Történetet mesélt Kangának. Ilyen hosszú szavak 
voltak benne, mint Enciklopédia meg Rododendron, amikre Kanga még csak nem is figyelt.
  – Nem vagyok én barátja ennek a sok mosakodásnak – dörmögött Füles. Nem gondolod, 
Micimackó?
  Soha nem derült ki, mit gondolt, mert Zsebibaba 
felvisított, aztán loccsanást lehetett hallani és Kanga 
hangos jajveszékelését.
  – Ez a vége a nagy mosakodásnak – jegyezte 
meg Füles.
  – Zsebibaba a vízbe bukott! – kiabált Nyuszi,  
s Róbert Gidával egyetemben rohantak a segítségére.
  – Nézzétek, hogy úszom! – visított Zsebibaba, 
miközben a vízesés elragadta, és bukfencezve 
zuhant a patak alsó folyásába.

Forrás
MILNE, A. A.: Micimackó. http://www.mek.iif.hu/

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

 01. A felsoroltak közül ki hiányzik a kiinduló szövegből?

  A  Malacka

  B  Zsebibaba

  C  Kanga

  D  Tigris

 02. Milyen mondatfajták vannak a kiinduló szöveg aláhúzott mondataiban?

  A  kijelentő, felszólító

  B  kérdő, felszólító

  C  kijelentő, kérdő

  D  kérdő, felkiáltó
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 03. Írd ki a kiinduló szöveg aláhúzott mondataiból a határozatlan számnevet!

                       

 04. Kik szaladtak Zsebibaba megsegítésére?

                       

 05. Miért nem derült ki a szövegből, hogy mit gondolt Micimackó?

  A  Mert Zsebibaba éppen felvisított.

  B  Mert Micimackó éppen mézet evett.

  C  Mert Füles nem szeret mosakodni.

  D  Mert Nyuszi beleesett a vízbe.

 06. Miért esett kétségbe Kanga?

  A  Mert Zsebibaba jajveszékelt.

  B  Mert Zsebibaba mosakodott.

  C  Mert Zsebibaba vízbe pottyant.

  D  Mert Zsebibaba lassan úszott.

 07. A kiinduló szöveg alapján miért volt büszke Zsebibabára Kanga a felsoroltak közül?

  A  Mert nagyon jól tud úszni.

  B  Mert nem fél a vízeséstől.

  C  Mert hangosan tud visítani.

  D  Mert már egyedül mosakszik.
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  2. kiinduló szöveg

Altató

Aludni kéne már most,
mert lebontják a várost.

Manócskák szedik széjjel,
hogy ne zavarjon éjjel.

A ricsajt zsákba rakják,
az utcát összehajtják,

s míg csillagfényt szitálnak,
csöndeskén citeráznak,

hogy álmotokban szépen
táncoljatok a réten.

Forrás
ZS. NAGY Lajos: Altató. http://www.kabocalap.com/

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

 08. Keresd meg és írd ki a szövegből a széjjel szó rímpárját!

                       

 09. Hogyan fejezi ki a költő a versben, hogy csönd lesz?

  A  az utcát összehajtják

  B  csillagfényt szitálnak

  C  lebontják a várost

  D  a ricsajt zsákba rakják
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 10. Az alábbiak közül melyik a helyes sorrend a szöveg alapján?

  A  lebontják a várost, csöndeskén citeráznak, az utcát összehajtják

  B  lebontják a várost, az utcát összehajtják, a ricsajt zsákba rakják

  C  lebontják a várost, a ricsajt zsákba rakják, az utcát összehajtják

  D  lebontják a várost, csöndeskén citeráznak, a ricsajt zsákba rakják

 11. Melyik napszakról szól a vers?

  A  hajnal

  B  délután

  C  éjszaka

  D  reggel

 12. Melyik a csöndeskén szó ellentéte a felsoroltak közül?

  A  halkan

  B  ricsajosan

  C  suttogva

  D  neszezve

 13. A kiinduló szöveg

  A  kiszámoló

  B  dal

  C  mondóka

  D  vers

 14. A felsoroltak közül melyik állítás igaz a szitálnak igére?

  A  jelen idő, többes szám 3. személy

  B  múlt idő, többes szám 2. személy

  C  múlt idő, többes szám 1. személy

  D  jelen idő, egyes szám 3. személy
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  3. kiinduló szöveg

  A Föld egyik legfontosabb jellemvonása a felszínén folyékony formában jelen levő nagy 
mennyiségű víz, ami miatt bolygónkat „Kék Bolygóként” is szokás emlegetni. Ezen vizeket 
összefoglalóan hidroszférának nevezzük, amelyek összességében a felszín legnagyobb 
részét, összesen 70,8%-át borítják.
  A felszíni vizek többféle formában vannak 
jelen, kisebb-nagyobb méretű folyóvizek (erek, 
patakok, folyók, folyamok) és különböző méretű 
állóvizek (tavak, tengerek, óceánok) formájában. 
Ezek a vizek két fő csoportba oszthatók: sós vizek 
és édesvizek. Ezek közül az előbbiek vannak 
túlsúlyban, a hidroszféra 97,5%-a sós víz, míg a 
maradék 2,5% édesvíz, amelynek viszont 68,7%-a 
jég formájában található meg a sarki jégsapkában.
  Az egész hidroszféra legmeghatározóbb 
felszíni formái az óceánok. A három, meghatározó 
méretű világóceán: a Csendes-óceán, az Atlanti- 
-óceán és az Indiai-óceán.

Forrás
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C%B6ld

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

 15. A felszíni vizek mely két csoportját ismerjük?

                       

 16. Földünk hány százalékát borítja víz?

  A  97,5%

  B  70,8%

  C  2,5%

  D  68,7%
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 17. Miért nevezzük a Földet Kék Bolygónak a szöveg alapján?

  A  A kisebb-nagyobb méretű folyóvizek miatt.

  B  A felszínen lévő nagy mennyiségű víz miatt.

  C  A különböző méretű állóvizek miatt.

  D  A felszínen található sarki jégsapkák miatt.

 18. A felsoroltak közül melyik szó tartalmaz hosszú kétjegyű mássalhangzót?

  A  összesen

  B  legfontosabb

  C  felszíni

  D  előbbiek

 19. Milyen típusú víz a folyam, a patak és az ér?

                       

 20. Melyek a hidroszféra meghatározó formái?

                       

 21. A kiinduló szövegben található legmeghatározóbb szó

  A  igekötős ige

  B  toldalékos főnév

  C  melléknév

  D  tulajdonnév
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A 22–30. feladat

 22. Döntsd el, hogy az alábbiak közül melyiket kell tartalmaznia egy levélnek!

  A  megszólítást

  B  helyszínt

  C  résztvevőket

  D  rendezőt

 23. Hogyan szótagoljuk helyesen a rendeltetett szót?

                       

 24. Tartalma szerint milyen az alábbi mondat?

      Zsebibaba a vízbe bukott!
                       

 25. Jelöld meg azt a lehetőségsort, amelyik csak igekötős igéket tartalmaz!

  A  elragadta, legszebb

  B  legnagyobb, található meg

  C  derült ki, lebontják

  D  ne zavarjon, megmossa

 26. A felsoroltak közül mi nem jellemző a műmesére?

  A  mindig az igazság győz

  B  van valóságalapja

  C  csodás elemeket tartalmaz

  D  ismert a szerzője
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 27. Keresd ki a felsorolt szavak közül a -t ragos főnevet!

  A  feküdt

  B  figyelt

  C  álmát

  D  gondolt

 28. Keresd meg, és írd le a következő szó szótövét!

      világosság
                       

 29. Alakítsd át a következő igét a megadott szempontok alapján!

      elmosolyodtok
      E/3. személy, múlt idő:                  

 30. Mit jelent az alábbi közmondás? Sok lúd disznót győz.

  A  Többen többre megyünk.

  B  Ne cselekedj elhamarkodottan.

  C  Gondolkodj, mielőtt cselekszel.

  D  Mindig az erősebb győz.

VÉGE A FELADATLAPNAK.


