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1. BEVEZETŐ 

1.1. A tanulói teljesítmény általános tudásszabványai 

 

A tudásszabványok fogalma  

     Oktatási rendszerünkben az Oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (2009) 

rendelkezéseinek értelmében több szabványcsoportot kell definiálni, ezek közé tartoznak a tanulók, illetve 

hallgatók teljesítményének tudásszabványai is. 

 

A szabványok kidolgozásának folyamata 

       A szabványokat külön munkacsoportok dolgozták ki. A munkacsoportokat úgy állították össze, hogy 

tagjaik között legyen meghatározott tantárgyat tanító tanár, egyetemi tanár, pedagógus, pszichológus és 

szakember az Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézetből és az Oktatás-és Nevelésfejlesztési 

Intézetből. Az általános iskolai oktatás szabványai olyan kompetenciákon alapulnak, amelyeknek lehetővé 

kell tenniük a tanulóknak, hogy sikerrel megfelelhessenek különféle élethelyzetek különböző életkihívásaira 

(oktatási, társadalmi, művelődési, interperszonális, gyakorlati stb.). Ahhoz, hogy kompetensen és sikerrel 

megfelelhessenek az ilyen kihívásoknak, a tanulóknak el kell sajátítaniuk, és tudniuk kell alkalmazni az 

ismeretek, képességek és attitűdök különböző formáit, azaz ki kell fejleszteniük a tudáson alapuló 

kompetenciákat. A szabványoknak tehát azt kell leírniuk, mit tudnak és képesek megtenni a tanulók a 

kompetenciafejlesztés különböző szintjein, azaz a szabványok szerint történik az általános iskolai oktatás 

első ciklusának végén elért kompetencia meghatározott szintjének a mérése.  

          Három szabványt (teljesítményszintet) definiáltunk minden kompetenciára–alapszint, középszint és 

haladó szint. Minden szabvány (szint) definiálja azokat az ismereteket, képességeket és attitűdöket, 

amelyeket a tanulóknak el kell sajátítaniuk, és azt is, hogy milyen kihívásoknak kell megfelelni ahhoz, hogy 

teljesítsék ezt a szabványt (szintet). A három szabvány (szint) kumulatív és egymásba épül, úgyhogy a 

haladó szinten levő tanulók megfelelnek mind a három szint követelményeinek.  

        A szabvány alapszintje definiálja a meghatározott kompetenciákban a teljesítmény szintjét (ismeretek, 

képességek és attitűd), amelyet a tanulónak el kell sajátítania ahhoz, hogy aktívan és produktívan részt 

vehessen az élet különböző területein zajló (társadalmi, gazdasági, oktatási, családi és személyes 

vonatkozású stb.) tevékenységekben.  

      A szabvány középszintje definiálja a meghatározott kompetenciákban a teljesítmény szintjét (ismeretek, 

képességek és attitűd), amelyet a tanulónak el kell sajátítania ahhoz, hogy sikerrel folytathassa általános 

iskolai tanulmányait felső tagozaton és különböző területeken.  

       A szabvány haladó szintje definiálja a meghatározott kompetenciákban a teljesítmény szintjét 

(ismeretek, képességek és attitűd), amelyet a tanulónak el kell sajátítania ahhoz, hogy sikerrel folytathassa az 
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általános iskola felső tagozatos és később középiskolai tanulmányait azon a területen, amelyen ezek a 

kompetenciák különösen fontos előfeltételt jelentenek. 

 

1.2.  Kulcsfogalmak – a szabvány felépítése 

 

A kompetenciaszabványok leíró módon definiálják, mely fokozatos összetettségű különleges kihívásoknak 

tudnak a tanulók megfelelni a kompetencia meghatározott szintjén (alapszint, középszint és haladó szint).  

Az általános és tantárgyközi kompetenciák azoknak a kompetenciáknak a narratív leírását képezik, amelyek 

különböző ismeretek és képességek integrációján alapulnak és különböző tantárgyak keretében és a tanterv 

alapján fejlődnek ki.  

Az általános tantárgyi kompetencia annak a narratív leírását képezi, hogy a tanulók mit tudnak és képesek 

megtenni az egyes tantárgyak keretében kapott képzés alapján. Az általános tantárgyi kompetencia az adott 

tantárgy tanulásának végső célját írja le.  

A specifikus tantárgyi kompetenciák a tanuló specifikus képességeinek narratív leírását képezik, amelyek 

lehetővé teszik számára, hogy kifejlessze az általános tantárgyi kompetenciát.  

A szabványok a tanuló teljesítményének felmérésére szolgálnak a meghatározott kompetenciák fejlesztése 

terén. A szabványok definiálják, milyen elvárások vannak a tanuló teljesítményének tekintetében a 

kompetenciafejlesztés különböző szintjein. A szabványok egyben a felmérés kritériumai is.  

• A csupán az általános szintű szabványoknak eleget tevő tanuló meg tudja érteni a közismert témákra 

vonatkozó tájékoztató jellegű szövegeket. 

• A haladó szintű szabványoknak eleget tevő tanuló kritikai szemléletet alkalmaz az ismeretlen körülmények 

között jelentkező új probléma megoldásakor.  

A tudásszabványok leírása definiálja a konkrét ismereteket, képességeket vagy attitűdöt, amelyet a 

tanulóknak el kell sajátítaniuk a tanítás meghatározott területén/tárgykörében (domain), a szabvány 

meghatározott szintjén.  

A kimenetek definiálják a tanulás várt eredményét, mindazt, ami az oktatási folyamatban megvalósul. A 

kimeneteket minden évre az általános és a tantárgyközi kompetenciák és a tudásszabványok alapján 

definiálják.  

 

1.3. A szabványok és a tanterv viszonya 

 

     Oktatási rendszerünkben a tanítási-tanulási programok még a hagyományos koncepcióval készülnek, és a 

tanítás céljait, feladatait és tartalmának áttekintését tartalmazzák. A szabványok mérőeszközök, amelyek 

segítségével megállapítható, mit és mennyire sikerült fejleszteni és teljesíteni. Emiatt fontos, hogy a tanár 

már a munka tervezésekor tiszteletben tartsa a szabványokat, amelyekben az egyes tudományos területek 

által kínált kritikai ismeretek és képességek vannak leírva, s amelyekre a tanulóknak szükségük van nemcsak 
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formatív értelemben, hanem azért is, hogy jobban megértsék az őket körülvevő világot, s abban a saját 

viselkedésüket, saját szerepüket és helyzetüket. A tanárt a munkájában elsősorban az általános tantárgyi és a 

specifikus tantárgyi kompetenciáknak kell vezérelniük, amelyek valójában arra a kérdésre adnak választ, 

hogy: Miért van szüksége a tanulónak erre a tantárgyra? Mit lesz képes abból, amit e tantárgy keretében 

tanult, alkalmazni az életében, az oktatási intézményen kívül vagy a továbbtanulás során, méghozzá sikerrel? 

Hogy emlékeztessünk, a kompetenciák a tanítási folyamatban kezdenek kifejlődni, de az a lényeg, hogy 

majd akkor jussanak kifejezésre, amikor a tanuló kikerült a tanítási folyamatból. A tudásszabványok 

kimutatása ad választ a kérdésre: Mely szintig, alap-vagy haladó szintig kell érniük a tanuló elsajátított 

ismereteinek, kialakított képességeinek és attitűdjének, hogy az iskolai oktatás keretében sikerrel 

befejezhesse a tanítási folyamatot? És végezetül, mivel minden tanulónak ki kell fejlesztenie az általános és 

tantárgyközi kompetenciákat, és ehhez minden tantárgynak hozzá kell járulnia, minden tanárnak fel kell 

ismernie a maga tantárgyában, hogy mi az, amivel hozzájárul e kompetenciák fejlesztéséhez, és tervezéskor 

figyelembe kell vennie ezt a tényt. A szabványok általi megméretéshez tartoznak a kimenetek és a 

kompetenciák is. A szabványok alkalmazása egyike azon módoknak, amelyek lehetővé teszik, hogy ne csak 

feltételezzük, mit értünk el valójában a tanítási folyamatban, hanem le is mérjük azt. A szabványokon 

alapuló mérés számos visszajelzést ad az oktatási rendszer minőségéről és fejlesztési szükségleteiről, s 

létrejön egy összkép, amely minden egyes iskola, minden tanár és minden tanuló munkáját és eredményeit 

összefoglalja.1 

 

 

2. A KOMPETENCIA FOGALMA 

 

     A kompetenciák és a tudásszabványok azt az elvárt ismeretet/tudást írják le, amelyet a tanuló az általános 

iskolai oktatás első ciklusának végén az anyanyelvi képzés során szerez. 

A kompetencia a Magyar nyelv tantárgy tanulásának lényege és értelme, ezzel az egyénnek rendelkeznie 

kell a feladatteljesítéshez, a fejlődéshez, a szocializációhoz és továbbtanuláshoz. A kulcskompetenciákat az 

oktatási rendszernek a kötelező iskoláztatás végére mindenkiben ki kell alakítania, mivel ez az alapja a 

sikeres feladat-és problémamegoldó tevékenységnek, a megfelelő munkateljesítménynek, a társadalomba 

való integrációnak és a további, élethosszig tartó tanulásnak. 

 

 

 

 

                                                           
1 Horváth Futó Hargita-Katona Edit: Az általános középiskolai és szakközépiskolai oktatás végén elvárt tanulói 
teljesítmény általános tudásszabványai az általános tantárgyakból. www.ceo.edu.rs (A letöltés dátuma: 2020.07.17.) 
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3.  ÁLTALÁNOS TANTÁRGYI KOMPETENCIÁK 

 

Elvárható, hogy az általános iskolai oktatás első ciklusának végén ‒ egyéni képességeivel és igyekezetével 

összhangban ‒ minden tanuló kialakítsa az alábbi általános tantárgyi kompetenciákat:  

A tanuló alkalmazza a magyar nyelvi ismereteket és az irodalmi művek értelmezésének alapelveit; 

tiszteletben tartja az igényes nyelvhasználat szabályait, és a nyelvet kreatív módon alkalmazza a szóbeli és 

írásbeli kommunikáció során. Képes logikusan tagolt szóbeli és írásbeli szöveget alkotni; elsajátítja, hogyan 

kell olvasni, értelmezni, összevetni és értékelni a nemzeti és nemzetközi kulturális örökség tárházából 

válogatott olyan szépirodalmi és nem szépirodalmi jellegű szövegeket, amelyek életkorának megfelelnek; 

felfedezi az irodalmi művek és más művészeti alkotások kapcsolatát, képes az irodalmi műveket 

intermediális kontextusba helyezni; képessé válik irodalmi ízlése szerint kiválasztani olvasmányait, valamint 

megtanulja őrizni, ápolni és szeretni a magyar nyelvet. 

Az általános tantárgyi kompetenciák meghatározzák a Magyar nyelv tantárgy legfontosabb oktatási, 

nevelési és funkcionális céljait. 

     A tantárgyi kompetenciák, ahogyan a tudásszabványok is, három eredményszintre (tudásszintre) 

oszlanak. Az oktatási követelményszintek összetettségüket tekintve különböző nehézségűek és az ismeretek 

mennyiségére vonatkozó kritériumok is növekszenek, az egyszerű követelményektől haladnak az 

összetettekig. Minden következő szint értelemszerűen feltételezi, hogy a tanuló már elsajátította az előző 

szintnek megfelelő tudást és készséget. 

 

3.1. Alapszint 

Értelmesen beszél, tiszteletben tartja az igényes nyelvhasználat szabályait. Megbecsüli 

beszédpartnerét, és odafigyel rá. Egyszerű szóbeli vagy írásbeli szövegeket tud alkotni. Ismeri és 

készségszinten használja a kibővített magyar ábécé nyomtatott és írott betűit, valamint az írásjeleket, 

egyszerűbb példákban alkalmazni tudja a helyesírási alapelveket. Érthetően és folyékonyan olvas. 

Különböző céllal képes rövidebb, egyszerűbb szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegeket olvasni és 

értelmezni. A nem szépirodalmi szövegből képes kikeresni és értékelni az alapinformációkat. 

Felismeri a gyűlöletbeszédet, mint negatív társadalmi jelenséget. Helyesen használja a mindennapi 

kommunikációban előforduló szavakat és kifejezéseket.  

Ismeri az iskolai tanterv által kötelezően előirányzott irodalmi művek szerzőit. Különbséget tesz a 

szerzői alkotású irodalmi művek és a népköltészet között. Az iskolai olvasmányokban felismeri az epikai, 

lírai és drámai művek tematikai alapelemeit.  
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3.2. Középszint 

Élőszóban szabatosan fogalmazza meg a véleményét. Közepesen hosszú terjedelmű, de nem 

bonyolult szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek alapgondolatait és szerkezeti elemeit képes logikusan 

és kreatívan megalkotott, egyszerűbb szóbeli, illetve írásbeli szövegben értelmezni. Különböző céllal képes 

szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegeket olvasni, értelmezni. Világosan fejti ki az olvasott szövegről 

alkotott álláspontját.  

Megkülönbözteti a magyar hangrendszer hangjait, a magyar nyelvrendszer néhány szófaját (ige, 

főnév, melléknév, számnév, névelő, személyes névmás, igekötő, névutó), szóelemeit (szótő, toldalék) és 

mondatfajtáit, s beszédben és írásban alkalmazni tudja a tanterv által előírt nyelvtani szabályokat. Helyesen 

használja szókincsét, az általános iskolai képzés szintjének megfelelően.  

Értelmezi az irodalmi szöveg szerkezetének kulcsfontosságú tényezőit, valamint annak tematikai, 

nyelvi és kompozíciós tulajdonságait. A tantervvel előirányzott irodalmi művek értelmezésekor alkalmazza 

az alapvető irodalmi szakkifejezéseket. Elemzi az irodalmi műben a kiragadott problémát, s az alapszöveg 

alapján képes érvekkel alátámasztani véleményét és álláspontját. Önállóan válogatja olvasmányait a 

gyermekirodalom és a korosztályának megfelelő irodalom köréből.  

3.3. Haladó szint  

Egyszerűbb szóbeli és írásbeli érvelő szöveget tud alkotni. Képes közepesen bonyolult szépirodalmi 

és nem szépirodalmi szövegeket olvasni és kritikailag átgondolni.  

A tanult mondatrészeket felismeri az egyszerű mondatban, és ágrajzot is készít. A nyelvet a 

kifejezési lehetőségek táraként használja. 

Kritikai hozzáállással olvassa, értelmezi és értékeli az iskolai tanterv által kötelezően előirányzott, 

illetve választható irodalmi műveket. Az irodalmi műben képes önállóan meglátni a problémákat. 

Összefüggésében értelmezi az irodalom és más művészetek kapcsolatát. Megérti a művek közötti 

intermediális kapcsolatokat. Olvassa és értelmezi az egyszerűbb nem lineáris szövegeket. 

4. SPECIÁLIS TANTÁRGYI KOMPETENCIÁK 
 

4.1. Magyar nyelv és kommunikációs kultúra 

Alapszint 

Érti, mi a nyelv, becsüli saját anyanyelvét, és tiszteletben tartja a többi nyelvet is. Felismeri a 

gyűlöletbeszédet mint negatív társadalmi jelenséget. A hangok, szóelemek és mondatfajták létrehozásakor 

alkalmazza a nyelvi normát. Helyesen használja a mindennapi kommunikációban előforduló szavakat és 
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kifejezéseket. Érthetően, szabatosan beszél, és figyelmesen, tisztelettel hallgatja beszédpartnerét. Egyszerű 

szóbeli vagy írásbeli szöveget tud alkotni valamely irodalmi mű keltette élményéről, illetve a mindennapi 

életből merített témákról. Ismeri és használja a kibővített magyar ábécé nyomtatott és írott betűit, valamint a 

tanult írásjeleket. Egyszerűbb példákban alkalmazni tudja a helyesírási alapelveket.  

Középszint 

Megkülönbözteti a magyar hangrendszer hangjait, a magyar nyelvrendszer néhány szófaját (ige, 

főnév, melléknév, számnév, névelő, személyes névmás, igekötő, névutó), szóelemeit (szótő, toldalék) és 

mondatfajtáit, s beszédben és írásban alkalmazni tudja a tanult nyelvtani szabályokat. Helyesen használja 

szókincsét életkorának megfelelően. Használni tudja a szótárakat, kézikönyveket és enciklopédiákat. Képes 

tájékozódni a különböző dokumentumtípusokban (hagyományos és elektronikus ismerethordozók), 

tömegkommunikációs és hálózaton elérhető forrásokban. Érthetően megfogalmazza a véleményét. 

Szövegértelmezése során logikus és jól szerkesztett, közepesen összetett szóbeli vagy írásbeli szöveget 

képes létrehozni.  

Haladó szint 

A különféle közlési helyzetekben felismeri a kódváltás jelenségét, s maga is képessé válik e 

kommunikációs magatartás tudatos stratégiáinak kialakítására. A magyar nyelv hangállományáról, a 

szófajokról és alkategóriáikról, a szóelemekről, valamint a mondatfajtákról tanultakat beszédben és írásban 

egyaránt alkalmazni tudja. Kialakul az igénye a szókincs folyamatos bővítése iránt. Egyszerűbb érvelő 

szöveget tud alkotni. Következetesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat és alapelveket. 

Szövegalkotáskor alkalmazza az e-dokumentumok előállításának alapvető szabályait.  

 

4.2. Irodalom 

Alapszint 

Érthetően és folyékonyan olvas. Különböző céllal képes a tanterv által előirányzott rövidebb, 

egyszerűbb szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegeket olvasni, megérteni és saját szavaival elmondani. 

Képes röviden leírni valamely irodalmi mű által kiváltott olvasmányélményét, és a nem szépirodalmi 

szövegekből kiemelni a kért információkat. Ismeri a tantervben előirányzott irodalmi művek szerzőit. 

Megkülönbözteti a szóbeli és a szerzői irodalmat. Az iskolai olvasmányokban felismeri az epikai, lírai és 

drámai művek tematikai alapelemeit. Benyomásait és következtetéseit a szépirodalmi vagy nem 

szépirodalmi szövegből vett egyszerűbb példákkal támasztja alá.  
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Középszint 

Képes a tanterv által kötelezően előirányzott közepesen hosszú terjedelmű, de nem bonyolult 

szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegeket értelmezni. Ismeri a tanult irodalmi szakkifejezéseket, és 

helyesen alkalmazza őket. Önállóan elemzi az irodalmi szövegben a kiválasztott problémát, és érvekkel 

tudja alátámasztani véleményét. Ismeri az alapvető olvasási stratégiákat, és a tipikus olvasási helyzetekben 

alkalmazza is őket. Egyértelműen állást foglal az olvasott szöveg kapcsán. Önállóan válogatja olvasmányait 

a gyermekirodalom és a korosztályának megfelelő irodalom köréből. Olvasói és nézői érdeklődést tanúsít 

(pl. szívesen jár könyvtárba, színházba, moziba, él a világháló nyújtotta multimediális lehetőségekkel stb.). 

Haladó szint  

Élményszerűen és kritikai szemléletmóddal olvas, értelmez és értékel közepesen összetett irodalmi és 

nem szépirodalmi szövegeket, az előirányzott tantervi követelményekkel összhangban. Önállóan fedezi fel 

és elemzi az irodalmi szövegekben található problémákat. Az értelmezett irodalmi mű kiválasztott tematikai 

jellemzőit összeveti más művek megfelelő jegyeivel. Összefüggésében értelmezi az irodalom és más 

művészetek kapcsolatát. Megérti a művek közötti intermediális kapcsolatokat. Az irodalmi szöveggel 

kapcsolatos megítélését érvekkel támasztja alá. Az olvasási feladatnak megfelelő olvasási stratégiákat 

alkalmazza. Tud ajánlani irodalmi művet, s meg is tudja indokolni választását. Szeretetet és megbecsülést 

tanúsít a nemzeti kultúra, irodalom és egyéb értékek, valamint más népek kultúrája iránt. 

 

5. A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KIMENETSZINTJEI 

1. osztály kimenet 
 

2. osztály kimenet 
 

3. osztály kimenet 
 

 IRODALOM - részterület 
 

 
 

̶ Felismeri a verset, a mesét és a 

drámai szöveget, 

̶ meghatározza a szöveg 

cselekményét, annak helyét és 

idejét (Betartja a cselekmény 

időrendi sorrendjét.) 

̶ felismeri a szereplőket, és meg 

tudja különböztetni őket a pozitív 

és a negatív tulajdonságaik alapján 

̶ kifejti a szépirodalmi szövegről 

̶ Ismeri és felismeri a szöveg és a 

könyv részeit, szerkezeti egységeit 

̶  megérti a szöveg szó szerinti 

jelentését, 

̶ elkülöníti a lényeges és kevésbé 

lényeges információkat 

̶  meghatározza a szöveg témáját 

̶ képes a szöveg alapján 

következtetések levonására 

̶ önálló véleményt formál a 

̶ Ismeri és felismeri a szöveg és a 

könyv részeit, szerkezeti egységeit 

̶ elkülöníti a lényeges és kevésbé 

lényeges információkat, 

̶  felismeri a szöveg átvitt értelmét 

̶ elismeri a szövegben a 

cselekménymozzanatok össze-

függéseit és az 

eseménymozzanatok időrendjét 

̶ meghatározza a szépirodalmi 
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és a szereplők viselkedéséről 

alkotott véleményét 

̶ felismeri a találós kérdést, és 

megérti annak jelentését 

̶ felismeri a tanmesét, és megérti 

annak jelentését 

̶ érti az elolvasottakat, tud 

válaszolni a feltett kérdésekre 

̶  biztosan tájékozódik a szövegben 

 

 

 

szövegről és a hősök 

magatartásformájáról 

̶  meghatározza a számára kevésbé 

érthető szövegrészeket 

̶ megkülönbözteti a prózát és a 

verset 

- meghatározza a következő népi-

kisepikai műfajokat mondóka, 

közmondás, találós kérdés, 

szöveges népi gyermekjátékok 

̶ felismeri a verssort, a versszakot 

és a rímet 

̶ meghatározza a szépirodalmi 

szövegek szereplőinek jellemét, 

rendszerét, egymáshoz való 

viszonyát 

̶ felismeri a szövegben a 

cselekménymozzanatok össze- 

függését és az esemény-

mozzanatok időrendjét 

szövegek szereplőinek jellemét, 

rendszerét, egymáshoz való 

viszonyát 

̶  képes a szereplők tetteinek és 

magatartásformáinak 

értelmezésére az adott szövegre 

hivatkozva 

̶  felismeri a szövegen belüli  

ok-okozati összefüggéseket, 

előzményeket és 

következményeket 

 
̶ véleményezi a szöveghez 

kapcsolódó illusztráció-válogatást 

̶ különbséget tesz a leíró és 

elbeszélő közlésmód között, 

felismeri a párbeszédet 

̶ megkülönbözteti a prózát és a 

verset 

̶  felismeri a verssort, a versszakot 

és a rímet 

̶   megérti a szépirodalmi 

szövegekben az alakzatok szerepét 

(hasonlat, megszemélyesítés) 

̶ képes a különböző jelrendszerek 

segítségével megjelenített 

információk befogadására (pl. 

szöveg, táblázat, grafikon stb.) 

̶ meghatározza a következő népi-

kisepikai műfajokat: mondóka, 

közmondás, találós kérdés, 

szöveges népi gyermekjáték 
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NYELVI ISMERETEK (Nyelvtan, helyesírás és nyelvhelyesség) 

KEZDŐ ÍRÁS TANÍTÁSA 

− megkülönbözteti a hangot és a 

betűt; a kimondott és leírt 

szavakat és mondatokat 

− elsajátítja az olvasás és az írás 

alapvető technikáit 

− megérti az elolvasottakat 

− aktívan figyelemmel kíséri és 

megérti a szépirodalmi 

szöveget felolvasás közben 

- ismeri az alapvető nyelvtani 

fogalmakat (mondat, szó, hang, 

betű, magánhangzó, 

mássalhangzó) 

- ismeri a közlő és kérdő 

mondatokat 

- tudja a magyar ábécét 

- tudja a mondatkezdő nagybetűt, 

a mondatvégi írásjeleket, jelöli a 

hosszú és rövid hangokat 

 

 

̶ felismeri a hang, a szó és a 

mondat fogalmát 

̶ felismeri, használja az ellentétes 

jelentésű és a rokon értelmű 

szavakat 

̶ felismeri a szótövet és a 

toldalékot 

- helyesen leválasztja a szótagot 

- helyesen ejti és írja a kiejtéstől 

eltérő helyesírású szavakat 

̶ megkülönbözteti az alapvető 

szófajokat egymástól 

̶ felismeri a hang és a betű 

egymáshoz való viszonyát 

̶ ismeri az ábécét, betűrendbe 

sorolja a szavakat 

- megfigyeli a hangok időtartamát: 

helyesírása tükrözi a hangok 

hosszúságát 

̶ felismeri a mondatfajták 

modalitását 

̶ A szövegben megjelenő felkiáltó, 

felszólító és óhajtó mondatokban 

felismeri a beszélő szándékát 

̶  Helyesen használja a rokon 

értelmű szavakat, a többjelentésű, 

azonos alakú szavakat és az 

ellentétes jelentésű szavakat 

̶ Megkülönbözteti a különféle 

időben végbemenő cselekvéseket 

és történéseket 

- Az igeidőket helyesen használja 

beszédben és írásban 

̶ Az igekötőket szerepük és 

írásmódjuk tekintetében 

megfigyeli, és helyesen, tudatosan 

alkalmazza őket 

̶ A főnév fajtáit csoportosítja, 

megnevezi. Többes számú 

főneveket alkot. 

̶ A tulajdonnevek csoportjait 

egymástól megkülönbözteti: 

személyneveket, állatneveket, 

földrajzi neveket, intézmények 

nevét, márkaneveket, címeket. 

Helyesírásukat elsajátítja 

− A melléknév szerepét felismeri 

a nyelvhasználatban 

− A névmásokat (személyes, 

mutató, kérdő) alkalmazza a 

beszédben, megérti a szövegben 

− A mondatvégi írásjeleket 

helyesen használja az egyszerű 

mondatok végén 

− A helyesírási szabályokat 
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alkalmazza különböző 

írástevékenységekben: különböző 

igeidők, ragos és kiejtéstől eltérő 

írásmódú igék esetében; 

felszólítást kifejező igealakok 

esetében; igekötős igék esetében; 

tulajdonnevek, fokozott 

melléknevek és számnevek 

esetében; ragos névszók esetében; 

névutós szerkezetek esetében; 

betűvel írt számnevek, a keltezés 

többféle formájának esetében 

− A hosszú hangokat jelöli a 

melléknevek végén 

− Megkülönbözteti a főnév -t 

toldalékát (ragját) és a múlt idő 

jelét. 

− A j hangot pontosan jelöli a 

tanult szófajok körében. 

NYELV-ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA 

Beszéd 

− illedelmesen vesz részt az 

irányított és a szabadon 

folytatott beszélgetésben 

− szóbeli üzenetet fogalmaz meg, 

megfelelő szavakkal 

− történetet mond el kép/képsor 

és saját élménye alapján 

− szóbeli leírást ad a közvetlen 

környezetében található 

tárgyakról 

− megfelelő szavakat használ a 

beszédében; az új szavakat 

megfelelő módon építi be 

szókincsébe 

Beszéd 

̶ a mondatokat helyesen 

hangsúlyozza 

̶ a beszédszüneteket betartva, 

megfelelő hangerővel és tempóval 

beszél 

̶  történetet mond el kép/képsor és 

saját élménye alapján, betartva az 

időrendi sorrendet 

̶ egyszerűen és érthetően tudja 

kifejezni gondolatait, ötleteit, 

érzelmeit és állásfoglalását a 

számára ismert eseményről, 

témáról 

̶  szóbeli, 4-5 mondatos leírást ad a 

Beszéd 

− A mondanivalóját logikusan 

fejti ki 

− képes a szóbeli szövegalkotásra, 

az alap-, valamint a járulékos 

információk elkülönítésére 

− képes korának megfelelően 

rövid, tömör szöveg elmondására 

− beszédmódját a kommunikációs 

szituációnak megfelelően 

alkalmazza 

− ügyel a szövegszerkesztésre, a 

szerkezeti egységekre 

− történetet mond el kép/képsor és 

saját élménye alapján, betartva az 
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− kívülről/fejből mond rövid 

szépirodalmi szöveget 

− részt vesz a színpadi 

előadásban 

Figyelmes hallgatás 

− figyelmesen hallgatja 

beszédpartnerét, és 

illedelmesen kapcsolódik be a 

beszélgetésbe 

− meghallgatja, megérti és 

értelmezi az üzenetet 

− figyelemmel kíséri az irodalmi 

szöveget a bemutató olvasás 

során, megérti és átéli azt 

Írás 

− alkalmazza az alapvető 

helyesírási szabályokat  

− olvashatóan és pontosan ír; 

írása tiszta 

− írásban válaszol a feltett 

kérdésekre 

− kisebb egységet alkot 

összefüggő mondatok 

összekapcsolásával 

− tollbamondást ír, alkalmazva a 

tanult helyesírási szabályokat 

Olvasás 

− alkalmazza a néma és a hangos 

olvasás technikáját nyomtatott 

és írott betűs szövegen 

− megérti az elolvasott irodalmi 

és ismeretterjesztő szöveget  

megtalálja a szövegben explicit 

módon kifejezett információkat. 

 

közvetlen környezetében található 

tárgyakról, növényekről, 

állatokról, 

̶ képes közös terv alapján adott 

témáról, tárgyról rövid szóbeli 

közlésre 

- kerüli a szóismétlést 

̶  az új szavakat, a rokon értelmű 

és ellentétes jelentésű szavakat 

megfelelő módon építi be 

szókincsébe 

̶ kívülről/fejből mond rövid 

szépirodalmi szöveget 

̶   rövid jelenetekben szerepel 

̶  alkalmazni tudja a 

kommunikáció nyelvi fordulatait a 

szerep-játékokban és a 

mindennapi élethelyzetekben 

Befogadás 

̶ figyelmesen hallgatja 

beszédpartnerét, és nem szakítja 

félbe 

̶ meghallgatja, megérti és 

értelmezi az üzenetet 

̶ megérti a felolvasott 

ismeretterjesztő szöveget 

̶ átéli az irodalmi szöveget a 

bemutató olvasás során 

Írás 

̶ eszközhasználat szintjén tud 

nyomtatott és írott betűkkel írni 

̶ képes a mondatok helyes 

megszerkesztésére és a tartalmilag 

összetartozó mondatok 

összekapcsolására 

időrendi sorrendet 

− képes az önálló szóbeli 

szövegalkotásra vázlat alapján 

(tömörítve vagy részletezve), vagy 

vázlat nélkül 

− egyszerűen és érthetően tudja 

kifejezni gondolatait, önálló 

ötleteit, érzelmeit és 

állásfoglalását a számára ismert 

eseményről, témáról 

− képes közös terv alapján adott 

témáról, tárgyról, az olvasmányok 

(narratív és informatív) 

tartalmáról rövid szóbeli közlésre; 

− képes szóbeli leírást adni a 

közvetlen környezetében található 

tárgyakról, növényekről, állatokról 

− közlését képes egyéni módon 

kezdeni és befejezni; 

− kerüli a szóismétlést; 

− az új szavakat, a rokon értelmű 

és ellentétes jelentésű szavakat 

megfelelő módon építi be 

szókincsébe 

− kívülről/fejből mond rövid 

szépirodalmi szöveget 

− rövid jelenetekben szerepel. 

----------------------------------- 

Befogadás 

- Figyelmesen hallgatja 

beszédpartnerét, és nem szakítja 

félbe 

− meghallgatja, megérti és 

értelmezi az üzenetet 

− megérti a felolvasott 
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 ̶   tud rövid üzenetet írni 

̶  ügyel a szórendre, a különböző 

mondatfajták helyes használatára 

̶  le tudja írni a szöveg tartalmát 

kérdések segítségével vagy azok 

nélkül 

̶  összefüggő mondatokat ír, és 

betartja az időrendi sorrendet 

̶  4-6 mondatos történetet ír közös 

vagy egyéni élmény alapján 

- közös terv alapján adott témáról, 

tárgyról, növényről, állatról 

írásban összefüggő mondatokat 

alkot 

̶   kerüli a szóismétlést 

̶  az új szavakat, a rokon értelmű 

és ellentétes jelentésű szavakat 

megfelelő módon építi be 

szókincsébe 

̶  képes saját szövegének javítására 

ismeretterjesztő szöveget 

− átéli az irodalmi szöveget a 

bemutató olvasás során és néma 

olvasáskor. 

-------------------------------------- 

Írás 

− Nehézség nélkül használja az 

írott betűket 

− képes vázlatot írni, és a vázlat 

alapján gondolatait rendezni 

− címet tud adni megadott 

témához 

− tudja, hogy írásának a címről 

kell szólnia, és a mondanivalót 

időrendben kell közölnie 

- fogalmazásának 

(gondolatsorának) minden 

lényeges elemet kell tartalmaznia 

− képes üdvözletek, meghívók, 

képeslapok megírására 

− képes önálló szövegek precíz 

tagolására (bevezetés, tárgyalás, 

befejezés), az új bekezdések 

alkalmazására 

− képes egy adott téma kifejtésére, 

ügyel a logikus 

szövegszerkesztésre és a részletek 

kellő kidolgozására 

− korának megfelelő szókinccsel 

rendelkezik, kerüli a szóismétlést, 

használja a rokon értelmű 

szavakat 

− képes saját szövegeinek 
javítására (kijavítja a nyelvi és 
helyesírási hibákat, kritikus 
szemléletmóddal közelít írásához). 
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6. A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TUDÁSSZINTJEI-STANDARDOK ALKALMAZÁSA A 

TANÍTÁSI FOLYAMATBAN 

      A tudásszabványok kidolgozásával megalapozottá vált, hogy minden tanuló, a lakhelyétől és az 

iskolájától függetlenül azonos előtudással rendelkezzen, amikor a felső tagozaton megkezdi tanulmányait. A 

közös tudásszabványok egy egységes szerbiai oktatási folyamatot biztosítanak, minden tanulónak egyforma 

oktatási feladatokat jelölnek ki, és minden tanárnak feladatul adják: eljuttatni a diákot a tudásszabványokban 

foglaltak megvalósításáig. 

A tudásszabványok nem írják elő, hogyan tanítson a tanár (a munkaformákat és módszereket; az irodalmi 

mű elemzésének módszertanát stb.), hanem részletesen megfogalmazzák az elvárt ismereteket és 

képességeket, amelyeket a tanulóknak ki kell alakítaniuk egy meghatározott részterületen és 

eredményszinten. 

Emiatt úgy véljük, a tudásszabványok kreativitásra ösztönzik a tanárokat, akik előtt kirajzolódik egy 

magas szintű szakmai feladat: kiválasztani a legmegfelelőbb oktatási módszereket, megtervezni az oktatási 

folyamatot, a tevékenységrendszert, kiválasztani a tankönyveket, taneszközöket, a tanítási óra munkaformáit 

és a különféle eljárásokat. 

     A tudásszabványoknak köszönhetően a tanároknak és az iskoláknak több lehetősége van a 

tapasztalatcserére, a gyakorlatban felmerült jó ötletek, új megoldások átadására, a tanári kompetenciák 

fejlesztésére, mindezek eredménye pedig a mindenki számára elérhető minőségi oktatás, valamint a 

felkészült és a diákok érdekeit szem előtt tartó tanár. 

     Az éves tervezéssel kapcsolatban ‒ a nyelvhasználatban válnak legelőször érzékelhetővé az egyéni 

különbségek ‒ a tanulók beszédkészsége különbözik. Érdemes figyelembe venni a tanuló adottságait és 

érdeklődését, mert ha figyelmet fordítunk a diák egyéni sajátosságai iránt, s a neki megfelelő nevelésben, 

oktatásban részesítjük, ezzel segítjük, hogy teljesítőképessége maximumát érje el. A tervezés a tanulást 

szolgálja. A Magyar nyelv tantárgy tudásszabványai ún. fejlesztő szabványok, mert a tanulói teljesítmény 

idővel alakul ki a befektetett munka által. Az oktatási-nevelési ciklus végén várhatjuk csak el, hogy a tanuló 

teljesítse a tudásszabványokban előírtakat. 

    Nagy a száma azoknak a tudásszabványoknak, amelyeket az anyanyelvi órán fejlesztünk. Az anyanyelv, 

az irodalom és a kommunikáció elválaszthatatlan egységet alkot. Az integráció a kulcsszó, vagyis a 

tanításban ne szigetelődjenek el a különféle részterületek. A nyelvtantanításban fontos például az állandó 

szöveghez kapcsolt gyakorlás. Az irodalommal és nyelvtannal együtt vizsgáljuk a szöveget. A nyelvtant a 

szövegértő olvasás szolgálatába állítjuk.  

     A tudásszabványok mérésével kapcsolatban elmondhatjuk, hogy azok indikátorokra oszlanak, ezek 

különféle módon mérhetők: írásbeli teszttel, kérdőívvel, interjúval, portfólióval stb. A tudásszabvány tehát 

néhány összefüggő, integrált (tudáson alapuló) képességből áll, amelyeket indikátoroknak nevezünk. 
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A tudásszabványokban előlátottakat a diákok akkor tudják sikeresen megvalósítani, fejleszteni, ha az 

általános iskola első ciklusában azok többször aktivizálódnak.  

    A tudásszabványokat alkalmazhatjuk a diákokkal szemben táplált elvárások kritériumaiként arra 

vonatkozóan: mit kérdezzünk, mit értékeljünk, mit tudjon és mire legyen képes a tanuló stb., a formatív 

(fejlesztő) és szummatív (összegző) értékelés legkülönfélébb formáiban – az új anyagot feldolgozó és 

gyakorló órán, a beszédgyakorlatok alkalmával, a felmérőkön, írásbeli feladatoknál stb.  

A tanári kézikönyv példaanyaga mindhárom részterületen különféle feladattípusokat (zárt és nyitott) 

tartalmaz.   

    A kötelező oktatás első ciklusának végén elvárt tanulói teljesítmény általános szabványai magyar 

nyelvből következő képzési területek teljesítményszabványait ölelik fel: nyelvi ismeretek, irodalmi 

ismeretek, nyelv- és kommunikációs kultúra. Mindhárom területen belül három tudásszint követelményei 

találhatók. 

A Kézikönyv az általános iskolai oktatás első ciklusának végén elvárt tanulói teljesítmény általános 

tudásszabványait –képzési standardjait tartalmazza. 

6.1. Nyelvi ismeretek 

Alapszint 

A NYELVI ISMERETEK részterületein a tanuló: 

1MNY.1.1.1. Érti, mi a nyelv; becsüli, ápolja, szereti saját anyanyelvét, és tiszteletben tartja a többi nyelvet. 

Felismeri a gyűlöletbeszédet mint negatív társadalmi jelenséget, tudatában van a nyelvi tolerancia 

fontosságának. Ismeri az ábécét, fel tudja sorolni a magán- és mássalhangzókat. Ismeri a betűrendbe sorolás, 

a szótagolás és az elválasztás szabályait. Alkalmazza a mondatkezdő nagybetűt és a mondatvégi írásjeleket 

(pont, kérdőjel és felkiáltójel), valamint felsorolásnál a vesszőt. 

1MNY.1.1.2. Felismeri az egyszerű és az összetett szavakat. A szófajok közül felismeri és megnevezi az 

igét, főnevet, melléknevet, számnevet, a névelőt, a személyes névmást, az igekötőt és a névutót. Képes a 

következő tulajdonnevek helyes írásmódjára: személynév, állatnév, helységnév, az iskola neve. Ismeri az 

igeidőket, felismeri az ige személyét és számát, képes a főnevek egyes és többes számának 

megkülönböztetésére. Felismeri és megnevezi a szóelemeket (szótő, toldalék).  

1MNY.1.1.3. Felismeri és megnevezi a mondatfajtákat a beszélő szándéka szerint (kijelentő, kérdő, 

felkiáltó, felszólító, óhajtó). Mondatelemzéskor felismeri a következő mondatrészeket: állítmány, alany, 

tárgy.  

1MNY.1.1.4. Jelentéstani szempontból felismeri az egyjelentésű és többjelentésű szavakat. Ismeri és 

helyesen használja az olvasmányaiban fellelhető és a mindennapi kommunikációs helyzetekben előforduló 
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(életkorának megfelelő) szavakat és kifejezéseket. A (hivatalos vagy kötetlen) közlési szándéknak megfelelő 

szókincset használja. 

Középszint 

A NYELVI ISMERETEK részterületein a tanuló: 

1MNY.2.1.1. Csoportosítani tudja a magánhangzókat a kiejtés időtartama alapján, törekszik a helyes 

hangképzésre. Ismeri és alkalmazza a betűrendbe sorolás, a szótagolás és elválasztás szabályait. Fel tudja 

osztani a mássalhangzókat a kiejtés időtartama szerint. Helyesen írja és használja az -e kérdőszót. 

1MNY.2.1.2. Felismeri és megnevezi az egyszerű szavakat és az összetett szavakat. A szófajok közül 

felismeri és megnevezi az ige, főnév (köznév és tulajdonnév), melléknév, számnév (tő-, sorszám- és 

törtszámnév), (határozott) névelők, a személyes névmás, az igekötő és névutó általános jellemzőit. Felismeri 

a cselekvést és történést jelentő igéket, az igemódokat, a helyes igeragozást. Le tudja választani a 

toldalékokat a szótőről.  

1MNY.2.1.3. Felismeri és megnevezi a mondatfajtákat a beszélő szándéka és logikai minőségük szerint. 

Alkalmazza a mondattanhoz kapcsolódó helyesírási tudnivalókat: a megszólítás írásmódját, a halmozott 

mondatrészek helyesírását, az írásjelek helyes használatát a mondatban. Képes egyszerűbb mondatok 

elemzésére. Mondatelemzéskor felismeri a következő mondatrészeket: állítmány, alany, tárgy, határozó 

(hely-, idő- és módhatározó). 

1MNY.2.1.4. Jelentéstani szempontból felismeri az egyjelentésű, a többjelentésű és a rokon értelmű 

szavakat. Ismeri és helyesen használja a szépirodalmi művekben, tömegkommunikációs eszközökben 

előforduló (életkorának megfelelő) szavakat és kifejezéseket. Ismeri a leggyakrabban alkalmazott idegen 

szavak magyar megfelelőjét.  

Haladó szint 

A NYELVI ISMERETEK részterületein a tanuló: 

1MNY.3.1.1. Ismeri a nyelv alapvető kommunikációs szerepeit. Képes hallott szövegből kulcsszavakat, 

kulcsmondatokat kiemelni és értelmezni a szöveg egészét. Vázlat alapján vagy vázlat nélkül összefoglalja a 

hallott szöveget. Érti a következő fogalmakat: egynyelvűség, többnyelvűség. Bizonyos helyzetekben képes 

alkalmazni a kódváltás műveletét. 

1MNY.3.1.2. Alkalmazza a vesszőt és az idézőjelet. Különbséget tesz az ly és a j használata között. 

Felismeri és alkalmazza a szóelemző írásmóddal kapcsolatos helyesírási szabályokat a szavakban: 

hangváltozások, igeidők (időjelek, módjelek). Képes az igéről és igekötőről tanult ismeretek használatára 

(személy, szám, idő, mód, ragozás).  
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1MNY.3.1.3. Felismeri és megnevezi az összes tanult szófaji kategóriát és alkategóriát, ismeri általános 

jellemzőiket. Alkalmazza a főnévvel kapcsolatos ismereteket (ragos főnevek, pl. kit? mit? kivel? mivel? hol? 

hová? honnan? kije? mije? kérdésekre válaszoló főnévi alakok). Használja a nagybetűt a következő 

esetekben: országnevek, folyók, tavak és tengerek nevei, valamint az ezek -i melléknévképzős alakjainak 

helyesírására. Ismeri a fokozott melléknevek helyesírását. Alkalmazza a szótani ismeretekhez kötődő 

helyesírási szabályokat (az igekötős igék és a névszó ragozott alakjainak helyesírása; az egy és kételemű 

tulajdonnévből képzett melléknevek helyesírása; a tőszámnevek, a sorszámnevek és törtszámnevek 

helyesírása betűkkel; a számok toldalékolása betűkkel; a keltezés helyes írásmódjai). 

1MNY.3.1.4. Felismeri, megnevezi és beszédszituációban alkalmazza a mondatfajtákat a beszélő szándéka, 

a logikai minőség és szerkezetük szerint. Mondatelemzéskor felismeri a következő mondatrészeket: 

állítmány, alany, tárgy, határozó (hely-, idő- és módhatározó), jelző (minőség- és mennyiségjelző). Felismeri 

a halmozott mondatrészeket. Jártas a mondatelemzésben. Fel tudja vázolni a mondatok szerkezeti ábráját.  

1MNY.3.1.5. Jelentéstani szempontból felismeri az egyjelentésű, a többjelentésű, a rokon értelmű és 

ellentétes jelentésű szavakat. Ismeri és helyesen használja a szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegekben 

előforduló (életkorának megfelelő) szavakat, kifejezéseket, frazémákat. Ismeri és helyesen használja az 

olvasmányaiban és a mindennapi kommunikációs helyzetekben előforduló állandósult szókapcsolatokat, 

szólásokat, közmondásokat. A munkafüzeteiben, tankönyveiben levő új, ismeretlen szavakat, kifejezéseket 

önállóan tudja értelmezni a szövegkörnyezet alapján. 

 

A tudásszabványok alkalmazása a tanítási folyamatban 

NYELVI ISMERETEK  
 
1MNY.1.1.1. Alapszint 

 
1. feladat  

a) Pótold a hiányzó betűket! 
a, á, b,__, cs, d, dz, dzs, e,__,__,g, gy, h, i, í,__,k, l,__,m,___, 

ny, o,__,ö, ő,__,r,__,__,t, ty, u, ú,__,ű, v,__,zs 
 
b) Egészítsd ki a mondatot! 
A betűk rendje a magyar nyelvben az ___________ 
 
c) Csoportosítsd a betűket! 

magánhangzók  
mássalhangzók  

 

 

Megoldás 
a) Pótold a hiányzó betűket! 
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a,á,b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j ,k ,l, ly,m, n, 
ny, o, ó, ö, ő, p, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, z, zs 

b) Egészítsd ki a mondatot! 
A betűk rendje a magyar nyelvben az: ábécé 
c) Csoportosítsd a betűket! 

magánhangzók a,á e, é, i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű 
mássalhangzók b, c, cs, d, dz, dzs, f, g, gy, h, j ,k ,l, ly,m, n, ny, p, r, s, sz, 

t, ty, v, z, zs 
 

 

1MNY.1.1.1. Alapszint 
 

2. feladat  

A gyümölcsneveket Peti betűrendbe akarta írni, de megtévedt. Húzd alá azokat a 
gyümölcsöket, amelyeket nem jó helyre írt! Segíts neki a betűrendnek megfelelően 
felsorolni a gyümölcsöket! 
 alma, áfonya, banán, citrom, cseresznye, füge, eper, dinnye, körte, málna, narancs, szilva 
 

1 2 3 4 5 6 
      

7 8 9 10 11 12 
      

 

 

Megoldás 
1. alma 2. áfonya 3. banán 4. citrom 5. cseresznye 6. dinnye 
7. eper 8. füge 9. körte 10. má na 11. narancs 12. szilva 

 

 

 

 

1MNY.1.1.1. Alapszint 

3. feladat  

a) Szabályosan szótagold a szavakat! 

fiú, sebes, asztal, macska, kertben, olló, cammog, ősszel 

______________________________________________________________________ 

b) A királykisasszony szót kell szótagolni. Melyik a helyes szótagolás? Húzd alá!  

ki-rály-ki-sassz-ony                   ki-rály-kis-a-sszony 

ki-rály-kis-asz-szony                kir-ály-kis-asz-szony 

 

Megoldás 

a) fi-ú, se-bes, asz-tal, macs-ka, kert-ben, ol-ló, cam-mog, ősz-szel 

b) ki-rály-kis-asz-szony                 
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1MNY.1.1.1. Alapszint 

4. feladat  

Egészítsd ki a mondatokat mondatvégi írásjelekkel! 

Mikor tartod a születésnapod__ 

Holnap tartom__ 

Bárcsak mindenki eljönne__ 

Hű, micsoda ajándékot fogok kapni a szüleimtől__ 

Én is szép ajándékkal készülök__ 

Jaj, de várom már a holnapot__ 

Ne legyél ilyen türelmetlen__ 

 

Megoldás 

Mikor tartod a születésnapod? 

Holnap tartom. 

Bárcsak mindenki eljönne! 

Hű, micsoda ajándékot fogok kapni a szüleimtől! 

Én is szép ajándékkal készülök. 

Jaj, de várom már a holnapot! 

Ne légy türelmetlen! 

 

 

1MNY.1.1.1. Alapszint 

5. feladat  

a) A kisegér megrágta a lapot, és eltűnt néhány „e” betű és az összes mondatvégi írásjel. 

Pótold a betűket, valamint a mondatvégi írásjeleket is! Ügyelj a kisbetűk és nagybetűk 

írására! 

__gysz__r egy sz__gény emb__r kiballagott a m__zőre__ 

Meglátott  __gy nyulat. 

H_j, ezt egy__nesen a jó sz__rencse küldte__ 

Vajon m__nnyi pénzt kaphatnék a nyúlért__ 

Bárcsak vehetnék érte négy malacot__ 

__j, m__nnyi dolgom lesz  __zután__ 

A szegény  __mber sokáig ábrándozott az új életéről__ 

D__ jó l__nne, ha teljesülnén__k a kívánságaim__ 

__kkor elrikkantotta magát örömében, mir__ a nyúl megijedt és elszaladt__ 
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b) Ha nagy kincset találnál, mit vennél rajta? Sorold fel! 

_____________________________________________ 

Megoldás 

Egyszer egy szegény ember kiballagott a mezőre. 

Meglátott egy nyulat. 

Hej, ezt egyenesen a jó szerencse küldte! 

Vajon mennyi pénzt kaphatnék a nyúlért? 

Bárcsak vehetnék érte négy malacot! 

Ej, mennyi dolgom lesz ezután! 

A szegény ember sokáig ábrándozott az új életéről. 

De jó lenne, ha teljesülnének a kívánságaim! 

Ekkor elrikkantotta magát örömében, mire a nyúl megijedt és elszaladt. 

b) Több jó válasz is elfogadható, arra kell figyelni, hogy felsorolásnál használja a vesszőt. 

 

 

1MNY.1.1.2. Alapszint 

6. feladat  

A felsorolt szavakat válogasd szét a következő szempontok alapján: 

egyszerű szavak összetett szavak 

  

  

  

virág, nadrágtartó, nap, cipő, teherautó, napsugár, 

 

Megoldás 

egyszerű szavak összetett szava 

virág teherautó 

nap napsugár 

cipő nadrágtartó 
 

 

 

1MNY.1.1.2. Alapszint 

7. feladat  

Alkoss összetett szavakat az egyszerű szavak összekapcsolásával! 

fog-       -lyuk     -kefe     -pirító     nap- 

kulcs-      kenyér-      -ernyő 

 

Megoldás 

fogkefe, kulcslyuk, kenyérpirító, napernyő 
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1MNY.1.1.2. Alapszint 

8. feladat  

a) Színezd ki azokat a téglalapokat, amelyekben múlt idejű igealak van! 

sikerült kiönt kiállít 

kifest kattint adott volna 

koccant elront mozdult 

 

b) Ragozd a következő igét – mozdul 

E/1  

E/2  

E/3  

T/1  

T/2  

T/3  

 

c) Írd le a sikerült igét! 

jelen időben                     jövő időben 

__________                    ___________ 

 

Megoldás 

sikerült kiönt kiállít 

kifest kattint adott volna 

koccant elront mozdult 

 

E/1  mozdulok 

E/2  mozdulsz 

E/3  mozdul 

T/1  mozdulunk 

T/2  mozdultok 

T/3  mozdulnak 

Jelen idő                         jövő idő 

sikerül                            sikerülni fog/majd sikerül 
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1MNY.1.1.2. Alapszint 

9. feladat  

Olvasd el soronként a szavakat! Alkoss belőlük értelmes mondatot. A szóhoz kapcsolt 

toldalékot írd piros színnel. 

A, mókus, makk, keres, a fű. ______________________ 

A, makk, a, fa, a, föld, pottyan. _______________________ 

A, fű, sok, lehull, makk, lehet, talál. ___________________ 

 

Megoldás 

A mókus makkot keres/gél/ett a fűben. 

A makk a fáról a földre pottyant. 

A fűben sok lehullott makkot lehet találni. 

 

 

1MNY.1.1.2. Alapszint 

10. feladat  

a) Olvasd el Tamkó Sirató Károly Dombon című versét! 

 

Dombon törik a diót, 

hegyormon meg a mogyorót. 

– zajuk ide csattog! 

völgyön meg a makkot. 

 

Három diót feltörtem, 

négy mogyorót megettem, 

leltem egy zsák makkot, 

-ebből ti is kaptok! 

 

b) Keresd meg a versben a következő szavak toldalékos alakját! Írd le őket! 

dió ______              mogyoró________ 

domb ___________       völgy _____________ 

makk _______________       kap ____________ 

 

c) A tör ige két toldalékos alakja szerepel a versben 

diót törtem, törik a diót. Mit pontosít a toldalék? Húzd alá a helyes választ! 

- azt, hogy ki végzi a dió törését 

- azt, hogy mikor végzik a dió törését 
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- azt, hogy hol végzik a dió törését 

- azt, hogy mit törnek 

 

Megoldás 

b)  

diót             mogyorót 

dombon       völgyön 

makkot      kaptok 

c) 

- azt, hogy ki végzi a dió törését 

 

 

 

1MNY.1.1.2. Alapszint 

11. feladat  

Jelöld függőleges vonallal azt a helyet, ahol megtoldottuk a kiemelt szavakat! 

Az asztalra kiflit, szalámit és kakaót tettem. 

Az ablakokban gyönyörű virágok pompáznak. 

Az erdőből vidám madárfüttyöt visz a szél. 

 

Megoldás 

Az asztal/ra kiflit, szalámit és kakaó/t tettem. 

Az ablak/ok/ban gyönyörű virág/ok pompáznak. 

Az erdő/ből vidám madárfütty/öt visz a szél. 

 

 

1MNY.1.1.2. Alapszint 

12. feladat  

a) Minden sorban van egy olyan szó, amely nem illik a sorba. Húzd alá a kakukktojást!  

- kézzel, Ádámmal, cseréppel, tárgyal, labdával 

- fába, tóba, kőbe, szoba, tűbe 

- vihart, csoport, doktort, bútort, pásztort 

b) Indokold a választásodat! 

Azért ezeket a szavakat húztam alá, mert ____________ 

 

Megoldás  

a) tárgyal, szoba, csoport 

b) Azért húztam alá ezeket a szavakat, mert nem toldalékos szavak 
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1MNY.1.1.2. Alapszint 

13. feladat  

Melyik szótőhöz melyik toldalék illik? Kösd össze! 

szoba                      - ban 

szék                         - ben 

anya                        - val                           

szekrény                 - ra 

asztal                       - re 

 

 

Megoldás 

szobában, székre, anyával, szekrényben, asztalra 

 

 

1MNY.1.1.2. Alapszint 

14. feladat  

A következő szavak toldalékjait válaszd le a példa szerint! 

kiflit           kifli – szótő, t – toldalék 

erdőben 

mezőn 

párnák 

szobába 

újságok 

ceruzával 

dobozon 

 

Megoldás  

kifli – szótő, t – toldalék, mező + n, szoba+ba, 

 erdő + ben, párna+k, újság+ok, ceruza+val, doboz+on 

 

 

1MNY.1.1.2. Alapszint 

15. feladat  

A táblázatban felsorolt szavakat nevezd meg a szófajuk alapján! 

   

pék süt illatos 

kifli dagaszt ropogós 

kenyér nyújt sós 
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Megoldás 

főnév ige melléknév 

pék süt illatos 

kifli dagaszt ropogós 

kenyér nyújt sós 
 

 

1MNY.1.1.2. Alapszint 

16. feladat  

Keress minél több szót a szókígyóban! Írd le a szavakat, melléjük a szófajokat! 

KÖNYVTÁRÁGNESIELÓGYORSÓCSKALAPÁL 
 

 

Megoldás 

- KÖNYV- főnév 

- KÖNYVTÁR-főnév 

- TÁR-ige           

- ÁR-főnév         

- RÁG-ige 

- ÁG-főnév 

- ÁGNES-főnév 

- SIEL-ige 

- LÓ-főnév 

- LÓG-ige            

- GYORS-melléknév 

- ORSÓ-főnév 

- SÓ-főnév 

- ÓCSKA-melléknév 

- KALAP-főnév 

- KALAPÁL-ige 

- PÁL-főnév 

 

 

1MNY.1.1.2. Alapszint 

17. feladat  

a) Válaszd ki az igekötős igéket a következő szavak közül! Húzd alá őket! 

ás, felás, öntöz, megöntöz, szór, elszór  

b) Írd ki az igekötőket!______________________________________ 
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Megoldás  

a) felás, megöntöz, elszór 

b) fel, meg, el 

 

 

1MNY.1.1.2. Alapszint 

18. feladat  

a) Olvasd el a mondatokat! 

Gábor negyedik osztályba jár. 

Ő kitűnő tanuló. 

Zsolt a legjobb barátja. 

Ők padtársak is. 

A harmadik padban ülnek. 

Hazafelé is együtt mennek. 

Az órák után, harminc percet beszélgetni szoktak. 

 

b) Nevezd meg a kiemelt szavak szófaját! 

negyedik, harmadik, harminc __________ 

ő, ők ___________ 

a, az ___________ 

 

Megoldás  

negyedik, harmadik, harminc -  számnév 

ő, ők - névmás 

a, az  - névelő 

 

 

1MNY.1.1.2. Alapszint 

19. feladat  

Írd a kiemelt szavakat a megfelelő oszlopba! 

 

A hétvégén az erdőbe kirándultunk. Befutottam a fák közé a labdámért. Begurult egy 

bokor alá. Az ágak között megpillantottam egy harkályt. 

névelő                                névutó 

__________________                  _________________ 

__________________                  _________________ 

__________________                  _________________ 
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Megoldás   

 

névelő                                névutó 

a, az, egy                      közé, alá, között 

 

1MNY.1.1.2. Alapszint 

20. feladat  

A felsorolt szavak közül húzd alá a többes számú főnevet! 

hálók, szék, rák, mák, kutyák, erdők, ablak, családok, labdák, diák 

 

Megoldás  

kutyák, erdők, hálók, családok, labdák 

 

 

1MNY.1.1.2. Alapszint 

21. feladat  

Kapcsold a megfelelő szavakat a megfelelő meghatározáshoz! 

folyó                                                        pék 

asszonyok            egyes számú főnév                   kutyák 

barack                                                          Évi 

házak                    többes számú főnév                  lepkék   

dió                                                        könyv 

tehenek                                                       játékok 

 

Megoldás  

egyes számú főnév: pék, barack, Évi, dió, folyó, könyv 

többes számú főnév: játékok, kutyák, házak, lepkék, tehenek, asszonyok                                                                         

 

 

1MNY.1.1.2. Alapszint 

22. feladat  

Írd le a főneveket a helyesírási szabályok szerint! 

VÁROS, ISTVÁN, BUKSI, CIRMI, ANYA, RENÁTA, SZABADKA, ISKOLA, FIÚ, 

ZENTA, APA, KUTYA, CICA, FALU, LUDAS, LÁNY 

köznevek:  

tulajdonnevek: 

 

Megoldás                                                                   

köznevek: iskola, anya, lány, fiú, apa, kutya, cica, falu, város 

tulajdonnevek: István, Buksi, Cirmi Zenta, Renáta, Szabadka, Ludas 
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1MNY.1.1.3. Alapszint 

23. feladat  

Olvasd el a mondatokat! Írd a beszélő szándékát a mondat elé.  

________________           a) Peti új telefont kapott. 

________________           b) Ó, de nagy a kijelzője! 

________________           c) Hol vettétek? 

________________           d) Bárcsak én is kapnék egy új telefont! 

________________           e) Vigyázz rá, Péter! 

 

 

Megoldás 

megállapítás/kijelentő         a) Peti új telefont kapott. 

meglepődés/felkiáltó           b) Ó, de nagy a kijelzője! 

érdeklődés/kérdő                 c) Hol vettétek? 

óhaj-kívánság/óhajtó           d) Bárcsak én is kapnék egy új telefont! 

figyelmeztetés /felszólító    e) Vigyázz rá, Péter! 

 

 

1MNY.1.1.3. Alapszint 

24. feladat  

Nevezd meg a következő mondatok fajtáját a beszélő szándéka alapján! 

Új labdák érkeztek az iskolába.   ________________ 

Vajon mikor labdázunk majd velük? ________________ 

De szeretnék új labdával kézilabdázni! _______________ 

Gyere Peti, adogassunk! _____________________ 

De nagyot pattant! ___________________ 

 

Megoldás 

Új labdák érkeztek az iskolába.   kijelentő 

Vajon mikor labdázunk majd velük? kérdő 

De szeretnék új labdával kézilabdázni! óhajtó 

Gyere Peti, adogassunk! felszólító 

De nagyot pattant! felkiáltó 
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1MNY.1.1.3. Alapszint 

25. feladat  

Párosítsd a mondatokat a mondatok fajtája szerint és aszerint, hogy mit fejeztünk ki a 

mondattal! 

 

kijelentő mondat 

 

felkiáltó mondat 

 

óhajtó mondat  

 

felszólító mondat 

 

kérdő mondat 

De, félelmetes ez a tigris! 

Az állatkertben melyik 

állat a legnagyobb? 

Az elefánt a kezemből ette 

meg az almát. 

Nini, előbújt a kis majom! 

Ne menj olyan közel a 

kerítéshez! 

Bárcsak jól sikerülne a 

fénykép a tevéről! 

Gyere, állj ide mellém! 

megállapítás 

 

felkiáltás 

 

kívánság 

 

meglepődés 

 

érdeklődés 

 

tiltás 

 
 

 

Megoldás 

felkiáltó mondat felkiáltás De, félelmetes ez a tigris! 

kérdő mondat 

 

érdeklődés 

 

Az állatkertben melyik állat 

a legnagyobb? 

kijelentő mondat megállapítás Az elefánt a kezemből ette 

meg az almát. 

felkiáltó mondat meglepődés Nini, előbújt a kis majom! 

felszólító mondat tiltás Ne menj olyan közel a 

kerítéshez! 

óhajtó mondat 

 

kívánság 

 

Bárcsak jól sikerülne a 

fénykép a tevéről! 
 

 

 

1MNY.1.1.3. Alapszint 

26. feladat  

Húzd alá az alanyt és az állítmányt! 

Kölcsönkenyér visszajár. 

A nap melegít. 

A virágok illatoznak. 

A lepkék szálldogálnak. 
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Megoldás 

 Húzd alá az alanyt és az állítmányt! 

 Kölcsönkenyér                     visszajár. 

 

A nap           melegít. 

    

A virágok        illatoznak. 

    

 

A lepkék                    szálldogálnak. 

  

 

 

1MNY.1.1.3. Alapszint 

27. feladat  

A tanult módon húzd alá az alanyt, az állítmányt és a tárgyat! 

Egy fecske nem csinál nyarat. 

A kisfiú elkészíti a házi feladatot. 

Én főztem meg a vacsorát. 

A mi csillagunk a Nap. 

 

Megoldás 

Egy fecske              nem csinál             nyarat. 

    

A kisfiú              elkészíti                     a  házi feladatot. 

    

Én               főztem meg           a vacsorát. 

 

A mi  csillagunk     a Nap. 

    

 

 

1MNY.1.1.4. Alapszint 

28. feladat  

a) Válogasd szét a szavakat a megadott szempontok alapján! 

zebra, kedd, egér könyv, körte, számítógép, levél 

egyjelentésű szavak            többjelentésű szavak 
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b) Az egyik többjelentésű szó mindkét jelentésével írj mondatot!  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Megoldás 

a) egyjelentésű szavak: kedd, könyv, számítógép 

többjelentésű szavak: zebra, körte, levél, egér 

b) több lehetőség 

 

 

1MNY.1.1.4. Alapszint 

29. feladat  

Írd le a megadott szavak jelentését saját szavaiddal! 

odvas - ____________ 

hetyke - _________ 

kupaktanács - __________ 

 

Megoldás 

odvas – korhadt, üreges  

hetyke – lenéző, nagyképű 

kupaktanács – tanácskozás, gyűlés 

 

 

1MNY.2.1.1. Középszint 

30. feladat  

Csoportosítsd a magánhangzókat a kiejtés időtartama alapján! 

a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű 

rövid magánhangzók  

hosszú magánhangzók  
 

 

Megoldás 

rövid magánhangzók a, e, i,  o, ö, u,  ü 

hosszú magánhangzók á, é, í, ó, ő, ú, ű 
 

 

 

1MNY.2.1.1. Középszint 

31. feladat  

Íme az állatkert néhány lakója: 

orrszarvú, elefánt, oroszlán, tigris, vércse, holló, hattyú, kakukk, gólya, kígyó, gekkó, 

pillangó, sáska, pók, teve, zebra 
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Válogasd szét az állatok nevét a következő szempontok alapján: 

a) csak olyan mássalhangzót tartalmaz, amelyet röviden ejtünk 

_________________________________________________________________________ 

b) van benne olyan mássalhangzó is, amelyet hosszan ejtünk 

_________________________________________________________________________ 

 

Megoldás 

Válogasd szét az állatok nevét a következő szempontok alapján: 

a) csak olyan mássalhangzót tartalmaz, amelyet röviden ejtünk: 

elefánt, oroszlán, tigris, vércse, gólya, kígyó, sáska, pók, teve, zebra  

 

b) van benne olyan mássalhangzó is, amit hosszan ejtünk: 

orrszarvú, holló, hattyú, kakukk, gekkó, pillangó  

 

 

 

1MNY.2.1.1. Középszint 

32. feladat  

Peti leírta kedvenc gyümölcsei nevét. Milyen szabály szerint sorolta fel őket? Válaszolj a 

kérdésre! 

alma, áfonya, banán, citrom, cseresznye, dinnye, eper, füge, körte, málna, narancs, szilva 

Peti a _____________________________________________szabályai szerint sorolta fel 

kedvenc gyümölcseit. 

 

Megoldás 

Peti a betűrendbe sorolás szabályai szerint sorolta fel kedvenc gyümölcseit. 

 

 

1MNY.2.1.1. Középszint 

33. feladat  

Egészítsd ki a felsorolást a betűrendnek megfelelően gyümölcsnevekkel! 

 ananász, körte, füge, narancs, citrom, dinnye, banán, barack, szeder, áfonya, meggy 

alma, _______,    ______,  ______, ______, ______, cseresznye, ____________, eper, 

____________, _____________, málna, ____________, ____________, _______ 

 

 

Megoldás  

alma, áfonya, ananász, banán, barack, citrom, cseresznye, dinnye, eper, füge, körte, málna, 

meggy, narancs, szeder 
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1MNY.2.1.1. Középszint 

34. feladat  

a) Keresd meg a szavak helyét a táblázatban! Elválasztva írd le őket a megfelelő oszlopba! 

piac, nyuszi, cipő, siet, meggyes, Máté, cukrász, csúszda, falu, lombos, Kornél, reccsen, 

Bea, nulla, Csilla, dió 

pi-ac nyu-szi cuk-rász Csil-la, 

    

    

    

b) Három szót alakíts át úgy akár toldalékolással, hogy háromtagú szó legyen belőle. 

PL.: cukrászat (cuk-rá-szat), piacról (pi-ac-ról) 

_______________________________________________________________________ 

 

Megoldás 

pi-ac nyu-szi cuk-rász Csil-la, 

dió fa-lu csúsz-da recs-csen 

Be-a ci-pő lom-bos nul-la 

si-et Má-té Kor-nél megy-gyes 

b) Több jó válasz lehetséges, íme néhány példa: Be-á-val, di-ó-ból, si-et-ve, fa-lu-ról, Má-

té-tól, csúsz-dá-zás, lom-bos-ság, Kor-nél-nál, Csil-lá-nak, recs-cse-nés, nul-lá-tól, megy-

gye-sen 

 

 

 

 

 

 

 

 

1MNY.2.1.1. Középszint 

35. feladat  

Válaszd el valamennyi lehetséges helyen a következő szavakat! 

- fiatal:  

- ügyesség:  

- nyaralásról:  

- barátommal:  

 

Megoldás  

fi-atal, fi-a-tal, fia-tal, ü-gyesség, ügyes-ség, nya-ralásról, nyara-lásról, nyaralás-ról, ba-

rátommal, bará-tommal, barátom-mal 
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1MNY.2.1.1. Középszint 

36. feladat  

Írd le helyes sorrendben a mondat összekeveredett szavait! 

- e elefántot  már  Láttál ? _______________________________________________ 

- e Voltál az  tengeren idén a ? ___________________________________________ 

 

Megoldás 

Láttál-e már elefántot? 

Voltál-e a tengeren az idén? 

 

 

1MNY.2.1.1. Középszint 

37. feladat  

Melyik mondatot írtam helyesen? Húzd alá! 

El-e megyünk vendégségbe? 

Elmegyünk-e vendégségbe? 

Meg-e etted az ebédet? 

Megetted-e az ebédet? 

 

Megoldás 

Elmegyünk-e vendégségbe? 

Megetted-e az ebédet? 

 

 

 

1MNY.2.1.2. Középszint 

38. feladat  

Ugye, felismered az összetett szavakat? Jelöld soronként a kakukktojást, melyik nem 

összetett szó! 

- vízcsepp, esőcsepp, cseppfertőzés, cseppfolyós, csepegtető 

 - papírlap, papírsárkány, újságpapír, papírtekercs, tekercselő 

 

Megoldás  

csepegtető  

tekercselő 

 

 

1MNY.2.1.2. Középszint 

39. feladat  

A két különböző jelentésű szó összetételével alkotott szavakat összetett szavaknak 

nevezzük. Két oszlopban felsoroltuk a szavakat. Nevezd meg a két oszlopot aszerint, hogy 
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egyszerű vagy összetett szavak szerepelnek benne! 

  

jég jégeső 

eső napsugár 

nap esőkabát 

sugár napernyő 
 

Megoldás  

EGYSZERŰ SZAVAK ÖSSZETETT SZAVAK 

jég jégeső 

eső napsugár 

nap esőkabát 

sugár napernyő 
 

 

 

1MNY.2.1.2. Középszint 

40. feladat  

a) Olvasd el a versrészletet!  

Kányádi Sándor: Hallgat az erdő - részlet 

 

Hallgat az erdő, 

kajtat a farkas; 

kérődzik csendben 

s fülel a szarvas. 

 

Hopp, most az ordas 

orrát lenyomja, 

s fölkapja menten: 

rálelt a nyomra! 

 

Szökken a farkas, 

megnyúlik teste, 

szökken, de éppen 

ez lett a veszte. 

 

Roppan a hó, s a 

száraz ág reccsen, 
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ágyúlövésként 

hallszik a csendben. 

 

b) Másolj át a versből két cselekvést és két történést jelentő szót! 

- cselekvést jelentő: ____________________________________ 

- történést jelentő: _____________________________________ 

 

c) A jelen idejű: - történést jelentő igéket alakítsd át jövő idejűvé! 

_______________________________________________________________________ 

                            - cselekvést jelentő igéket múlt idejűvé 

______________________________________________________________________ 

 

d) A reszket igét ragozd! 

én                        te                                   ő 

_________         _____________          ________________ 

 

mi                         ti                                  ők 

_________         _____________         _________________ 

Megoldás 

b) 

cselekvést jelentő pl.: kajtat, fülel, lenyomja, fölkapja (több lehetőség, de ez egyértelmű) 

történést jelentő pl.: kérődzik, roppan, reccsen, megnyúlik 

 

c) A jelen idejű: - történést jelentő igéket alakítsd át jövő idejűvé 

roppanni fog/majd roppan, reccsenni fog/majd reccsen, kérődzeni fog/majd kérődzik 

                            - cselekvést jelentő igéket múlt idejűvé 

kajtatott, fülelt, lenyomta, fölkapta 

d) Ragozd a fülel igét! 

én                           te                                   ő 

fülelek                    fülelsz                         fülel 

 

mi                         ti                                  ők 

                                             fülelünk             füleltek                   fülelnek 
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1MNY.2.1.2. Középszint 

41. feladat  

Válaszd le a szótőről a toldalékot! Jelöld piros színnel a toldalékot! 

Peti könyveket kapott apától. 

 

Az ablakokban színes virágok pompáznak. 

 

A kismókus diót keresett a fán. 

 

Megoldás 

szótő-könyv, toldalék-ok/ot-      

ablak/ok/ban           virág/ok        dió/t     keres/ett          fá/n     kap/ott      apá/tól 

 

 

1MNY.2.1.2. Középszint 

42. feladat  

Toldalékold a szavakat a kérdéseknek megfelelően! 

néni   kit?           _____              

fa       miből?      _____              

Ági     kiről?        _____              

sor     hová?       _____               

legyező   mivel?    _______      

 

Megoldás 

nénit, fából, Ágiról, sorba, legyezővel 

 

 

1MNY.2.1.2. Középszint 

43. feladat  

A következő szavakat csoportosítsd a meghatározások alapján! 

ennyi, barát, író, magas, ekkora, gólya, falevél, ház, ország, okos, rengeteg, furfangos, 

talpraesett, hozzájuk, éhes, fáradt, három, ötödik, kétharmad, titeket, mi, amannyi, olyan, 

dió 

a) valakinek vagy valaminek a neve: ________________________ 

b) tulajdonságot fejez ki: _________________________________ 

c) mennyiséget, számot, valaminek a sorban elfoglalt helyét fejezi ki: _______________ 

d) főnevet, melléknevet, számnevet helyettesít: ______________________________ 

 

Megoldás  

a) valakinek vagy valaminek a neve: barát, író, dió, gólya, falevél, ház, ország 
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b) tulajdonságot fejez ki: furfangos, talpraesett, éhes, fáradt, magas, okos 

c) mennyiséget, számot, valaminek a sorban elfoglalt helyét fejezi ki: három, ötödik, 

kétharmad  

d) főnevet, melléknevet, számnevet helyettesít: titeket, mi, hozzájuk, olyan, ekkora, 

rengeteg, amannyi, ennyi 

 

1MNY.2.1.2. Középszint 

44. feladat  

Áprily Lajos Az őz című írásából olvashatsz egy részletet.  

      Egy nap korán reggel indultam utamra. A család még aludt. Táguló tüdővel szívtam a 

hajnali folyópart párás levegőjét. A nap már a szomszédos hegy magasságában állt, s 

fényességével szemkápráztatásig elöntötte a csendesen lüktető vizet. A parton indultam el, 

ahol ösvény volt a falu és a tanya kukoricatáblája között. Magas volt a partnak az a 

szakasza, melyet vadrucafigyelő szándékkal elértem. A folyó sodra ott, lejtőt érve, 

morzsoló erővel vágott neki az agyagnak; majd harminc-negyven méterrel alább ívben 

visszakanyarodott a túlsó part felé. Aki az ösvényen állt, nem láthatta ezen a részen, mit 

hoz a folyó, mert az erős lüktetésű víz homorúra marta-mélyítette a magas partot. 

 

a) Írj ki a szövegből egy-egy példát a következő szófajokra: 

- főnév: ____________ 

- melléknév: _____________ 

- ige: _____________ 

- határozatlan névelő: ______________    - határozott névelő: ___________ 

- személyes névmás: _____________ 

- számnév: _____________ 

- névutó: _________________ 

 

b) Helyettesítsd a következő közneveket tulajdonnévvel! 

- a hegy ______________________ 

- a folyó ______________________ 

 

c) Válaszd le az igekötőt! 

visszakanyarodott 
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d) Karikázd be a helyes választ! 

A harminc  - sorszám 

                    - tőszámnév 

                    - törtszámnév 

 

Megoldás 

a)  

- főnév (több lehetőség, pl.: család, tüdővel, levegőjét, nap, vizet stb.) 

- melléknév (több lehetőség, pl.: hajnali, párás, lüktető, magas stb.) 

- ige (több lehetőség, pl: táguló, szívtam, vágott stb. ) 

- határozatlan névelő (egy) - határozott névelő (a) 

- személyes névmás (aki, az) 

- számnév (harminc, negyven) 

- névutó (között, felé) 

 

b)  

- a hegy -Tara (több lehetőség) 

- a folyó-Tisza (több lehetőség)  

c) vissza/kanyarodott  

d) A harminc-tőszámnév 

 

 

1MNY.2.1.3. Középszint 

45. feladat  

a) Milyen szándékot fejeznek ki az alábbi állító mondatok? Pótold a mondatvégi 

írásjeleket, és nevezd meg a mondatfajtákat! Alakítsd át tagadó mondatokká! 

Állító mondatok Mondatvégi 

írásjel 

Mondatfajta Tagadó mondatok 

Szeretek kerékpározni    

Ki olvasta el a házi 

olvasmányt 

   

Bárcsak a Palicsi-tó mellett 

laknék 

   

Figyelj rám    

Melyiket adhatom    

Ó, ajándékot kaptam     
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b) Nevezd meg a mondatfajtákat a beszélő szándéka és logikai minőségük (állító és 

tagadó) szerint. 

 Beszélő szándéka Logikai minőség 

Nem szeretek kerékpározni.   

Kiolvastad a könyvet?   

Nem szeretnék a Palicsi-tó 

mellett lakni. 

  

Figyelj rám!   

Három gombóc fagyit 

ettem. 

  

Te se szaladgálj!   
 

Megoldás 

Állító mondatok Mondatvégi 

írásjel 

Mondatfajta Tagadó mondatok 

Szeretek kerékpározni. pont kijelentő Nem szeretek 

kerékpározni. 

Ki olvasta el a házi 

olvasmányt? 

kérdőjel kérdő mondat Ki nem olvasta el a házi 

olvasmányt? 

Bárcsak a Palicsi-tó 

mellett laknék! 

felkiáltó jel óhajtó mondat Bárcsak nem a Palicsi-tó 

mellett laknék! 

Figyelj rám! felkiáltó jel felszólító 

mondat 

Ne figyelj rám! 

Melyiket kéred? kérdőjel kérdő mondat Melyiket nem kéred? 

Ó, ajándékot kaptam!  felkiáltó jel felkiáltó 

mondat 

Ó, nem kaptam ajándékot! 

 

 Beszélő szándéka Logikai minőségük 

Nem szeretek kerékpározni. kijelentés/megállapítás tagadó mondat 

Kiolvastad a könyvet? érdeklődés/kérdés állító mondat 

Nem szeretnék a Palicsi-tó 

mellett lakni. 

kijelentés/megállapítás tagadó mondat 

Figyelj rám! felszólítás/parancs állító mondat 

Három gombóc fagyit 

ettem. 

kijelentés/megállapítás állító mondat 
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Te se szaladgálj! érzelem/felkiáltás tiltó mondat 
 

 

1MNY.2.1.3. Középszint 

46. feladat  

Elemezd a mondatokat a tanult módon aláhúzással! 

 

Péter és én a hétvégén sátoroztunk az erdőben.  

Dani a kutyáját a helyére küldte. 

Julika tegnap az udvaron elvesztette a pénztárcáját. 

János hangosan szurkolt tornaórán.  

 

Megoldás 

Péter és én           sátoroztunk    hétvégén          az erdőben.  

                                                           Hidő                     Hhely 

Dani          a helyére           küldte          a kutyáját          

                    Hhely                                            t 

Julika         elvesztette   tegnap az udvaron      a pénztárcáját. 

                                                Hidő        Hhely                 t 

 

János        hangosan      szurkolt         tornaórán.  

                      Hmód                                      Hhely 

 

 

1MNY.2.1.3. Középszint 

47. feladat  

Az ismert elbeszélésből olvashatsz egy mondatot.  

Örkény István, Nápolyi-részlet 

Nézte az én mindent tudó számat, és elkezdte utánozni az ő rózsaszínű, puha, 

szamócalevél nagyságú ajkával e két szót. 

a) Válaszolj a kérdésre! A mondatban melyik azonos mondatrész ismétlődik? 

_________________________ 

b) Egészítsd ki a hiányos mondatot! Ha a halmozott mondatrészek között nincs kötőszó 

(s, és, de, meg, vagy), _________________ választjuk el őket. 

 

Megoldás 

a) MINŐSÉGJELZŐ 

b) (s, és, de, meg, vagy), VESSZŐVEL választjuk el őket. 
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1MNY.2.1.4. Középszint 

48. feladat  

A felsorolt szavak között van egy, amely nem illik a sorba. Keresd meg, húzd alá, majd 

magyarázd meg, hogy miért döntöttél így! 

rohan, szalad, siet, üldögél, fut, iparkodik, száguld, szedi a lábát 

______________________________________________________________________ 

 

Megoldás 

üldögél 

A többi szó a mozgásról szól. 

 

 

1MNY.2.1.4. Középszint 

49. feladat 
 

 

Írd át a mondatokat úgy, hogy a kiemelt szavakat helyettesíted másik, megfelelő szóval. 

Ügyelj arra, hogy a mondat jelentése ne változzon meg! 

 
- Nagymamámnál dunnával/dunyhával szoktunk takaródzni. 

- Nagyapám kucsmát tesz télen a fejére. 

- Panni azért zsörtölődik mert nem sikerült az ellenőrzője. 

- Apa a szerszámos ládájában bogarászik. 

- Peti az iskola udvarán ácsorog. 

 

Megoldás 
- Nagymamámnál tollpaplannal/takaróval/paplannal szoktunk takaródzni. 

- Nagyapám meleg sapkát/szőrme sapkát tesz télen a fejére. 

- Panni azért mérgelődik, mert nem sikerült az ellenőrzője. 

- Apa a szerszámos ládájában keresgél/kutakodik. 

- Peti az iskola udvarán álldogál/ácsingózik/várakozik. 

 

 

1MNY.2.1.4. Középszint 

50. feladat  

Gondolatainkat legtöbbször beszédben vagy írásban közöljük. Mondj példát mindkét 

esetre! 

Kivel szoktunk írásban értekezni? Pl. ___________ 

Kivel szoktunk élő szóban értekezni? Pl. _________ 

 

Megoldás 

Kivel szoktunk írásban értekezni? Több lehetőség van pl. nagyszülőkkel, amikor 
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képeslapot küldünk/hivatalos levelet küldünk,/valakivel, aki távol van. 

Kivel szoktunk élő szóban értekezni? Több lehetőség van pl. barátainkkal/szüleinkkel/aki 

jelen van. 

 

1MNY.2.1.4.  Középszint 

51. feladat  

Ezeket az idegen eredetű szavakat gyakran halljuk. Írd le minél többnek a jelentését! 

csekk (angol) –  

definíció (latin) -  

demonstrálni (latin) – 

error (angol) –  

globális (latin) -  

konfliktus (latin) - 

legális (latin) –  

pendrive (angol) -  

szmog (angol) -  

szimulálás (latin) -  

toleráns (latin) -  

 

Megoldás 

csekk (angol) – átutalási befizetési lap 

definíció (latin) - valamely fogalom vagy tárgy pontos meghatározása 

demonstrálni (latin) - 1. bemutatni, szemléltetni, magyarázni, 2. tüntetni 

error – hiba, tévedés 

globális (latin) - összefoglaló, átfogó, teljes, az egészre vonatkozó, a földre, a 

földkerekségre vonatkozó 

konfliktus (latin) - összeütközés, nézeteltérés, harc, küzdelem 

legális (latin) - törvényes, törvény szerinti, törvényszerű, jogos 

Pendrive - hordozható adattároló számítógépekhez. 

szmog (angol) - ipari szennyező anyagokkal vegyes sűrű köd, elsősorban nagyvárosokban; 

füst, köd,  

szimulálás (latin) – tettetés, színlelés 

toleráns (latin) - elnéző, türelmes 
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1MNY.3.1.2. Haladó szint 

52. feladat  

A következő receptből írd ki a hozzávalókat! 

20 dkg sárgadinnyét, egy fél ananászt, 5 db fügét, 2 db közepes körtét, 1 gránátalmát, 20 

dkg szőlőt, 1 közepes mangót megmosunk, megpucoljuk. Összevágjuk és beletesszük egy 

tálba. Meglocsoljuk frissen facsart narancslével. Kis ideig pihentetjük a hűtőszekrényben. 

Kis tálakba szedjük, majd tejszínhabbal díszítjük. Reszelt csokoládéval még szebben 

mutat. 

A gyümölcssaláta hozzávalói: ___________________________________________ 

 

Megoldás 

A gyümölcssaláta hozzávalói:  

sárgadinnye, ananász, füge, körte, gránátalma, szőlő, mangó, narancs, tejszínhab, 

csokoládé 

A felsorolásnál vesszővel választja el a hozzávalókat. 

 

 

1MNY.3.1.2. Haladó szint 

53. feladat  

Sorold fel az öt kedvenc állatodat! 

Kedvenc állataim: ______________________________________ 

 

Megoldás 

Kedvenc állataim: több megoldás lehetséges, arra figyeljünk, hogy vesszővel választja-e el 

a felsorolást. 

 

 

1MNY.3.1.2. Haladó szint 

54. feladat  

A II. Rákóczi Ferenc ifjúsága című szövegben egyik paptanár szavait idézi a szerző. 

Javítsd ki az idézett szövegre vonatkozó helyesírási hibát! 

 

arca barnáspiros, sötét a haja is, melyet nem rövidre nyírva, hanem hosszú, vállaira omló 

fürtökben visel 

 

 

Megoldás 

„arca barnáspiros, sötét a haja is, melyet nem rövidre nyírva, hanem hosszú, vállaira 

omló fürtökben visel”. 
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1MNY.3.1.2. Haladó szint 

55. feladat  

A következő versből idézd a kedvenc gondolatodat! Ügyelj az idézet helyesírására 

vonatkozó szabály betartására! 

 

Brasnyó István 

NEM SZERETNÉK LAKNI SZÜRKE HÁZBAN 

 

Nem szeretnék lakni szürke házban, 

mert a falon nem látszana árnyam, 

és ülnék benn magam is szürke ruhában. 

Aztán ha szürkén leszállna az alkonyat, 

és a sötétség befedné a bokrokat, 

a tükör szinte félve kifakulna 

csillagfénytől darabokra hullva. 

Meg ha volna redőny az ablakon, 

ujjamat is becsíphetné, ó, nagyon, 

s ezért mindig vigyáznom kellene, 

hogy ne orroljon rám a szürkék szelleme. 

 

Inkább szeretnék ülni bárányfellegen, 

mely narancsszínben lebeg át az estelen; 

és látnám, hol fejik már a tehenet, 

miközben a tej habja, akár a lehelet 

nő magasra, s árad tán az égre, 

ahogy köd telepszik a magas jegenyékre. 

S míg odalenn kigyúlik cirmos macskák szeme, 

parázstól lesz vörös az égbolt pereme, 

meg a tetőket is szinte lángolni látom, 

és lángolva alszik ki minden a világon. 

Lángol a kaszaél, fejemen a szalmakalap, 

lángol az esthajnalcsillag az újhold alatt, 

és rendre dőlnek a kévék vörös sugárból, 

ropogva vetnek lángot egy különös csodától: 

hogy nyugszik a nap, és minden fordul utána, 
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mint a napraforgók félig lehunyt virága. 

 

Idézet a versből: 

_____________________ 

 

Megoldás 

Több megoldás lehetséges 

pl. „inkább szeretnék ülni bárányfellegen, 

mely narancsszínben lebeg át az estelen” 

 

 

1MNY.3.1.2. Haladó szint 

56. feladat  

Írd be a hiányzó „j” vagy „ly” betűt! 

Pétervárad erőd___e a turisták pihenőhe___e. IV. Béla kirá___ ide___én kolostor épült itt.  

A tatár___árás után ú___ fellegvárral bővült. A várban működött fegyvergyártó műhe___ 

és laktanya is. A tiszti pavilon bálak színhe___e volt. A magas lőállás a várfalak fölé 

magasodik, és ma is ___ó kilátást nyú___t. A földalatti katonai fo___osók 16 kilométer 

hosszan húzódnak a vár falaiban. Legnevesebb építménye, az óratorony. Fordított vagy 

részeges órának is hív___ák.  A Dunáról a ha___ósok messziről látják. Legérdekesebb 

építménye a 60 méter mé___ kút.  

 

 

 

 

 

Megoldás  

Pétervárad erődje a turisták pihenőhelye. IV. Béla király idején kolostor épült itt.  A 

tatárjárás után új fellegvárral bővült. A várban működött fegyvergyártó műhely és 

laktanya is. A tiszti pavilon bálak színhelye volt. A magas lőállás a várfalak fölé 

magasodik, és ma is jó kilátást nyújt. A földalatti katonai folyosók 16 kilométer hosszan 

húzódnak a vár falaiban. Legnevesebb építménye, az óratorony. Fordított vagy részeges 

órának is hívják. A Dunáról a hajósok messziről látják. Legérdekesebb építménye a 60 

méter mély kút.  

 

 

 

1MNY.3.1.2. Haladó szint 

57. feladat  

Húzd alá azt a szót, amelyiket helyesen írtam! 
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bagoj       engedéj       hajó       tojás       korcsoja 

bagoly     engedély     halyó     tolyás      korcsolya 

 

Megoldás 

bagoj       engedéj       hajó       tojás       korcsoja 

bagoly     engedély     halyó     tolyás      korcsolya 

 

 

 

1MNY.3.1.2. Haladó szint 

58. feladat  

Mi a szabály? Folytasd a megkezdett módon! 

                      

üvölt                      üvölts                                üvöltsünk 

hallgat                  ______                              _______ 

lohol                     ______                              _______ 

szökken                ______                              _______ 

Mi a szabály? ________________________________________________ 

 

 

Megoldás 

mód/személy/szám: felszólító, E/2             

mód/személy/szám: felszólító, T/1 

 

 

1MNY.3.1.2. Haladó szint 

59. feladat  

a) A következő szavakat bontsd szótőre és toldalékra álló egyenessel! 

 

házból, asztalról, ülnek, felálltak, apának, tanulóktól 

b) A toldalékokat válogasd szét 

- főnév ragja: ________________ 

- ige személyragja: ________________ 

- múlt idő jele: ____________________ 

- többes szám jele: _______________ 

 

c) Melyik szónál történt hangváltozás? 

________________________________________ 

 



49 

 

Megoldás 

a) ház/ból, asztal/ról, ül/nek, feláll/tak, apá/nak, tanuló/k/tól 

b) 

- főnév ragja (ból, ról, nak, tól) 

- ige személyragja (nek, tak) 

- múlt idő jele (t) 

- többes szám jele (k) 

c) - apának  (a-á) hangváltozás 

 

 

1MNY.3.1.2. Haladó szint 

60. feladat  

Válaszd le álló egyenessel a szótövet a toldalékról! Nevezd meg a toldalékokat! 

vadak             _________________ 

nagyobb        _________________ 

hozna             _________________ 

festékek         _________________ 

futottak          _________________ 

legszebb        __________________ 

hozzám          __________________ 

háztetőről      __________________ 

becskereki     __________________ 

kérj                  __________________ 

 

Megoldás 

vad-a-k             (a)k többes szám jele 

nagy-o-bb        bb középfok jele 

hoz-na              na feltételes mód jele 

festék-e-k          k többes szám jele 

futo-tt-a-k           tt múlt idő jele, k többes szám jele 

leg-sze-bb          leg, bb felsőfok jele 

hozzá-m            m személyrag 

háztető-ről       ről rag 

becskerek-i       i képző 

kér-j                     j-felszólító mód jele 

 

 

 



50 

 

1MNY.3.1.3. Haladó szint 

61. feladat  

Fokozd a következő mellékneveket! 

                                          középfok                       felsőfok 

jó                                  ____________            _____________ 

szép                             ____________             _____________ 

hosszú                         ____________            _____________ 

könnyű                       ____________             _____________ 

 

Megoldás 

                                           középfok                    felsőfok 

jó                                        jobb                            legjobb 

szép                                   szebb                          legszebb 

hosszú                               hosszabb                    leghosszabb 

könnyű                              könnyebb                   legkönnyebb 

 

 

1MNY.3.1.3. Haladó szint 

62. feladat  

a) Húzd alá az igekötős igéket! 

beszél, feljön, nem jött el, kiabál, meg kell csinálni, összegyűjti, betegeskedik,  

be fogom hívni, bemegyek, ki fogom javítani, kiált, felszed, beérik, felesel, 

Gyere be! Menj el! 

b) Csoportosítsd helyesírásuk szerint az igekötős igéket!  

- az igekötő közvetlenül az ige előtt áll _______________________________________ 

- az igekötő az ige után áll _________________________________________________ 

- az igekötő és az ige között más szó áll _______________________________________ 

 

Megoldás 

a)  

Gyere be!, feljön, nem jött el, meg kell csinálni, összegyűjti, be fogom hívni, bemegyek, 

ki fogom javítani, felszed, beérik, kiált, kiabál, beszél, felesel, betegeskedik, Menj el! 

b)  

- az igekötő közvetlenül az ige előtt áll: feljön, összegyűjti, bemegyek, felszed, beérik 

- az igekötő az ige után áll: Gyere be! Menj el! 

- az igekötő és az ige között más szó áll: nem jött el, meg kell csinálni, be fogom hívni, ki 

fogom javítani 
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1MNY.3.1.3. Haladó szint 

63. feladat  

Az igekötő állhat közvetlenül az ige előtt, az ige után, az ige elé kerülő más szó előtt. 

Írj mindegyikre egy-egy példát! 

az igekötő közvetlenül az ige előtt áll: _________________________________________ 

az igekötő közvetlenül az ige után áll: _________________________________________ 

az ige elé kerülő más szó előtt áll az igekötő: ___________________________________ 

 

Megoldás 

Több megoldás lehetséges, pl.: 

az igekötő közvetlenül az ige előtt áll: elaludt 

az igekötő közvetlenül az ige után áll: Fogd meg! 

az ige elé kerülő más szó előtt áll az igekötő: Fel se hívtál! 

 

 

1MNY.3.1.3. Haladó szint 

64. feladat  

a) Melyik szó a kakukktojás? Húzd alá! 

KÁRPÁT-MEDENCEI, ÁGI, CSENDES-ÓCEÁNI, SZABADKAI, ZENTAI 

b) Másold le a tulajdonnévből képzett mellékneveket, ügyelve a helyesírásukra! 

______________________________________________________________________ 

 

Megoldás 

a) KÁRPÁT-MEDENCEI, CSENDES-ÓCEÁNI, SZABADKAI, ZENTAI, ÁGI 

b) Kárpát-medencei, csendes-óceáni, szabadkai, zentai 

 

 

1MNY.3.1.3. Haladó szint 

65. feladat  

a) Számok toldalékolásával betűkkel válaszolj a kérdésekre! 

Hány éves vagy? ______________________ 

Hányadik osztályba jársz? ______________ 

Hány osztálytársad van? _______________ 

Hányadik padban ülsz? _________________ 

Hányan vannak előtted a tornasorban? ________ 

Hány fiú és hány lány jár az osztályodba? ______ 

Szabadidődből mennyit töltesz játékkal? ______ 

b) Másold át ezeket a válaszokat úgy, hogy a számokat betűkkel írod le!  

10 éves vagyok. _______________________ 
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4. osztályba járok. _____________________ 

20 osztálytársam van. __________________ 

A 3. padban ülök. ______________________ 

9 fiú áll előttem a tornasorban. ____________ 

Az osztály 2/3-át fiúk alkotják. ______________ 

Szabadidőm 1/2-ét játszással töltöm. _________ 

 

c) Írd át a számokat betűkkel a táblázat megfelelő oszlopába! 

tőszámnév sorszámnév törtszámnév 

   

   

   
 

Megoldás 

a) Egész mondattal válaszolj a kérdésekre! 

Hány éves vagy? 9/10 éves vagyok. 

Hányadik osztályba jársz? 3. /4. osztályba járok. 

Hány osztálytársad van? ________osztálytársam van. 

Hányadik padban ülsz?  ____. padban ülök. 

Hányan vannak előtted a tornasorban? ___- en vannak előttem a tornasorban. 

Hány fiú és hány lány jár az osztályodba? ___fiú és ___lány jár az osztályomba. 

Szabadidődből mennyit töltesz játékkal? Szabadidőmből ___ percet töltök 

játékkal./Szabadidőm ¼-ét töltöm játékkal. 

b) Másold át az én válaszaimat úgy, hogy a számokat betűkkel írod le!  

10 éves vagyok. Tíz éves vagyok. 

4. osztályba járok. Negyedik osztályba járok. 

20 osztálytársam van. Húsz osztálytársam van. 

A 3. padban ülök. A harmadik padban ülök. 

9 fiú áll előttem a tornasorban. Kilenc fiú áll előttem a tornasorban. 

Az osztály 2/3-át fiúk alkotják. Az osztály kétharmadát fiúk alkotják. 

Szabadidőm 1/2-ét játszással töltöm. Szabadidőm felét játszással töltöm. 

c) Írd át a számokat betűkkel a táblázat megfelelő oszlopába! 

tőszámnév sorszámnév törtszámnév 

tíz negyedik kétharmad 

húsz harmadik fél 

kilenc   
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1MNY.3.1.3. Haladó szint 

66. feladat  

a) Húzd alá azt a keltezést, amelyik helytelen! 

2020. 07. 28. 

2020. július 28. 

2020. júl. 28. 

2020. VII. 28. 

2020 július 28 

b) Írd le a mai dátumot! 

______________________________________ 

 

c) Írd át számokkal!  

Szeptember elsején kezdődik a tanév. 

Jövőre ötödikbe járok majd. 

A tizedikre költöztünk. 

Március tizenötödike nemzeti ünnepünk. 

A szegény halász hármat kívánhatott a mesében. 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

Megoldás 

a) 2020 július 28 

b) Bármelyik írásmóddal elfogadhatjuk, ha jól írta! 

c) Szeptember 1-én kezdődik a tanév. 

Jövőre 5.-be járok majd. 

A 10.-re költöztünk. 

Március 15-e nemzeti ünnepünk. 

A szegény halász 3-at kívánhatott a mesében. 
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1MNY.3.1.3. Haladó szint 

67. feladat  

Írd a szavak sorszámát a megfelelő csoportba! 

1. gyors 2. felhőről 3. elolvad 4. hosszú 5. környék 6. világos 7. boszorkányok 8. lepkét 9. 

sok 10. tíz 11. reccsen 12. világos 13. futottak 14. megírja 15. kevesebb 16. az 17. hatodik 

18. neki 19. mi 20. színes 

ige: __________                                     főnév: __________ 

melléknév: __________                        számnév: _________ 

névmás: __________                              névelő: _________ 

 

 

Megoldás 

 ige: 1,3, 6, 13, 14      főnév: 2, 5, 7, 8  

melléknév: 4, 9, 11, 12, 20     számnév: 10, 17 

névmás: 15,18, 19,     névelő: 16 

 

 

1MNY.3.1.3. Haladó szint 

68. feladat  

a) Olvasd el a két gyerek élményét. 

Peti gyorsan végigfutott a réten. Gizike kezében egy száraz gally reccsent. Kevés felhő 

volt látható. A környéken már színes virágok pompáztak. A lepkék egyikről a másikra 

szálltak. Néhány virág illata szállt a szélben.  

b) A szövegből írj ki egy-egy példát a következő szófajú szavakra: 

ige: __________                  főnév: __________ 

melléknév: __________     számnév: __________ 

névmás:__________            névelő: __________ 

 

 

Megoldás 

ige: végigfutott, reccsent, pompáztak, szálltak, szállt           

főnév: Peti, Gizike, rét, gally, felhő, virágok, lepkék, virág, szél, illata 

melléknév: gyorsan, száraz, színes      

névmás: kevés, néhány            

névelő: a, egy 

számnév: nincs 
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1MNY.3.1.3. Haladó szint 

69. feladat  

a)  Pótold a szövegben a hiányzó ragokat! 

Kati színház__ készül. Laurá__ is magával hívta. Legszebb ruhájá__ vette ki a 

szekrény__.  A jegyek az asztal__ vannak. Nyaká__ édesanyja nyaklánc__ van. Ádám__ a 

sarkon fognak találkozni. Autóbusz__ fognak utazni. 

b) A ragos főneveket csoportosítsd a kérdések szerint! 

kit? mit? kivel? mivel? hol? hová? honnan? kije? mije?  

 

Megoldás 

Hová? Színházba. Honnan? Szekrényből. Hol? Asztalon, nyakában. 

Kije? Édesanyja. Mije? Nyaklánca. Kit? Laurát. 

Mit? Ruháját. Kivel? Ádámmal. Mivel? Autóbusszal. 

 

 

1MNY.3.1.3. Haladó szint 

70. feladat  

Pótold a következő szövegben a szavak hiányzó kezdőbetűit! 

Hazánk északi részén található __orgos. A __orgosi paprika világhírű. 

A közelben található __ajdújárás. A __ajdújárási gyümölcsök ízletesek. 

 

Megoldás 

Hazánk északi részén található Horgos. A horgosi paprika világhírű. 

A közelben található Hajdújárás. A hajdújárási gyümölcsök ízletesek. 

 

 

1MNY.3.1.3. Haladó szint 

71. feladat  

 Másold át a mondatokat írott betűkkel! 

VAJDASÁG FŐVÁROSA A FRUŠKA GORA LÁBÁNÁL ELTERÜLŐ ÚJVIDÉK. ITT 

KANYAROG EURÓPA LEGHOSSZABB FOLYÓJA A DUNA, AMI A VASKAPU-

SZOROSON ÁT ROMÁNIÁBA TART, MAJD VÉGÜL A FEKETE-TENGERBE 

ÖMLIK. A HEGYSÉG LANKÁIN KÉT NAGYOBB TELEPÜLÉS IS TALÁLHATÓ, 

EZEK PÉTERVÁRAD ÉS KARLÓCA.  

 

Megoldás 

Vajdaság fővárosa a Fruška gora lábánál elterülő Újvidék. Itt kanyarog Európa 

leghosszabb folyója a Duna, ami a Vaskapu-szoroson Romániába tart, majd végül a 

Fekete-tengerbe ömlik. A hegység lankáin két nagyobb település is található, ezek 

Pétervárad és Karlóca. 
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1MNY.3.1.4. Haladó szint 

72. feladat  

A következő mondatok közül melyik mondatokban vannak halmozott mondatrészek? 

Húzd alá a halmozott mondatrészeket tartalmazó mondatokat! 

- Alig vártam a nyári szünidőt. 

- Apa, anya és én a tengerre utaztunk pihenni, szórakozni, kikapcsolódni. 

- Sokat napoztunk, búvárkodtunk, kagylókat gyűjtöttünk. 

- Sajnos gyorsan elröppent a tíz nap. 

 

Megoldás 

- Apa, anya és én a tengerre utaztunk pihenni, szórakozni, kikapcsolódni. 

- Sokat napoztunk, búvárkodtunk, kagylókat gyűjtöttünk. 

 

 

 

1MNY.3.1.4. Haladó szint 

73. feladat  

a) Megadjuk a beszélő szándékát, te pedig írj egy példamondatot, majd írd a mondat mellé 

a mondatfajtát! 

megállapítás: ____________      ____________ 

érdeklődés: _____________       ____________ 

öröm: __________________      ____________ 

kívánság: _______________       ______________ 

parancs: ________________      ______________ 

b) Alakítsd át a felszólító mondatot tiltó mondattá! 

________________________________________ 

 

 

Megoldás 

Több megoldás is elfogadható. 

 

 

1MNY.3.1.4. Haladó szint 

74. feladat                     

a) Elemezd a mondatokat a tanult módon aláhúzással! 

1.  Laura lassan öntött vizet az átlátszó pohárba. 

2.  Egy kék és egy fekete zoknit húztam reggel a lábamra. 

b) Vázold fel a mondat szerkezeti ábráját! 
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Megoldás 

- Laura lassan öntött vizet az átlátszó pohárba. 

a + módh + á+ t + minőségj + helyh 

- Egy kék és egy fekete zoknit húztam reggel a lábamra. (Én) 

mennyiségj + minőségj + mennyiségj + minőségj + t + á + időh + helyh 

1. mondat: 

             A – Á 

 

mód H           T                hely H 

                                 

                                            minJ 

2. mondat:  

                              

                             (A) – Á 

 

                             

                              T               hely H         helyH 

 

                    minJ              minJ 

                                 

 

 

1MNY.3.1.4. Haladó szint 

75. feladat                     

Az őz című elbeszélést már feldolgoztátok. Az elbeszélésből kiemeltünk néhány 

kifejezést. Használd önálló mondatszerkesztéshez!  

Táguló tüdővel, csendesen lüktető víz, a folyó sodra homorúra marta a magas partot, 

kecses lépések, legyőzöm a kísértést 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Megoldás 

Több megoldás lehetséges. Arra kell figyelni, hogy a kifejezés megfelelő jelentését 

használja. 
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1MNY.3.1.4. Haladó szint 

76. feladat  

Folytasd a táblázat kitöltését, fogalmazd meg, hogy mi a szabály! 

drága  bánat  gyenge 

olcsó szép  nappal  

 

Mi a szabály? ____________________________ 

 

 

Megoldás 

drága csúnya bánat éjszaka gyenge 

olcsó szép öröm nappal erős 

 

Mi a szabály? Ellentétes jelentésű szavak. 

 

 

1MNY.3.1.4. Haladó szint 

77. feladat  

a) Egészítsd ki a közmondást! 

Akit egyszer a kígyó megmart, a _________ is fél. 

b) Egészítsd ki a szólást! 

Akkor hiszem, _____ _______. 

 

 

Megoldás 

3. a) Egészítsd ki a közmondást! 

Akit egyszer a kígyó megmart, a gyíktól is fél. 

b) Egészítsd ki a szólást! 

Akkor hiszem, ha látom. 

 

 

1MNY.3.1.4. Haladó szint 

78. feladat  

Milyen emberre mondanád? 

Dologra fekszik, dologra kél. _________________ 

Első és utolsó az asztalnál. __________________ 

Talpra esik, mint a macska. __________________ 

 

Megoldás 

Dologra fekszik, dologra kél. dolgos/szorgalmas 
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Első és utolsó az asztalnál. nagyon szeret enni/nagyétkű 

Talpra esik, mint a macska. ügyes/találékony 

 

 

6..2. Irodalmi ismeretek 

Alapszint 

Az IRODALMI ISMERETEK részterületein a tanuló: 

1MNY.1.2.1. Felismeri a tantervben előírt alapművek címét és szerzőjét; felismeri az irodalmi mű jellemző 

vonásait, meghatározza az irodalmi mű témáját és szereplőit, összefoglalja a cselekményt. Felismeri és 

megkülönbözteti a prózai és verses formákat. Megkülönbözteti a népköltészetet a műköltészettől, a 

szépirodalmi szöveget a nem szépirodalmi szövegektől. Meg tudja különböztetni a fikciót és a valóságot. 

1MNY.1.2.2. Különbséget tesz az elbeszélés, a leírás és a dialógus között. Meg tudja állapítani a 

cselekmény helyét és idejét. Felismeri az idézetet. Felismeri a hasonlatot, megszemélyesítést, ismétlést. 

1MNY.1.2.3. Felismeri és értelmezi a tanterv által kötelezően előirányzott egyszerű szövegek 

konfliktushelyzeteit, a hősök jellemvonásait. 

MNY.1.2.4. A szépirodalmi művek tudatos, igényes olvasója. Szövegösszefüggésben értelmezi a szövegek 

vizuális környezetét (illusztráció, ábra; képolvasás). Tiszteli a nemzeti irodalom és kultúra hagyományait. 

Középszint 

Az IRODALMI ISMERETEK részterületein a tanuló: 

1MNY.2.2.1. Elhelyezi a tantervben előírt kötelező irodalmi műveket az alapvető irodalmi kontextusokban 

(magyar irodalom/világirodalom, szóbeli/szerzői). Képes a következő szépirodalmi szövegelemek 

meghatározására és példákkal való illusztrálására: téma, a cselekmény helye és ideje, főszereplő, 

mellékszereplő stb.  

1MNY.2.2.2. Az iskolai tanterv által kötelezően előirányzott irodalmi művekben a szövegrészletek, a hősök 

és a helyzetek alapján felismeri a műnemet (líra, epika, dráma) és a műfajt. Ismeri és megnevezi a következő 

fogalmakat: mese, állatmese, monda, elbeszélés, dal stb. Felismeri és megnevezi a következő népi-kisepikai 

műfajokat: mondóka, közmondás, szólás, találós kérdés, népi gyermekjáték.  

1MNY.2.2.3. Megkülönbözteti a kronológiai elbeszélésmódot. Ismeri és megnevezi a következő 

fogalmakat: meseelem, meseformula, valószerű és valószerűtlen elemek, konfliktus stb. Felismeri és 

megnevezi a hősök jellemét és a szereplők rendszerét, egymáshoz való viszonyát. Megnevezi a leírás 

formáit: személyleírás, tárgyleírás, tájleírás. Felismeri a humort a szövegekben. Felismeri a refrént, 
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hasonlatot, ellentétet és hangutánzást. Felismeri a verssort, a versszakot és a rímet. Változatos olvasási 

stratégiákat alkalmaz. 

Haladó szint 

Az IRODALMI ISMERETEK részterületein a tanuló: 

1MNY.3.2.1. Önállóan értelmezi a tantervi (kötelező vagy választható), közepesen bonyolult irodalmi 

művek nyelvi és szerkezeti szempontjait; felfedezi, összeköti és elemzi, érvekkel támasztja alá a különböző 

nyelvi-stilisztikai eszközök szerepét. Az irodalmi műveket össze tudja hasonlítani műfajuk/típusuk és 

témájuk alapján. Felfedezi az irodalmi művek és más művészeti alkotások kapcsolatát, képes az irodalmi 

műveket intermediális kontextusba helyezni. 

1MNY.3.2.2. Képes a szereplők tetteinek és magatartásformáinak értelmezésére az adott szövegre 

hivatkozva. Felismeri a szövegen belüli ok-okozati összefüggéseket, előzményeket és következményeket. 

Tud tanterven kívüli irodalmi műveket is ajánlani, és meg tudja indokolni javaslatát. A művészi befogadás 

során felfedezi az irodalom és a társművészetek kapcsolatát, képes azonosságok és különbségek 

megfogalmazására.  

1MNY.3.2.3. A megadott szempontok alapján értékeli a saját és a másik tanulók irodalmi szövegekhez 

kapcsolódó írásbeli feladatait, önállóan kutatja az őt érdeklő témát, és felméri a saját előrehaladását, elemzi, 

értékeli, felülbírálja az irodalmi szövegekről alkotott saját és mások általi véleményt. Könyvtárba jár és 

önállóan választ irodalmi alkotást, képes naplót vezetni olvasmányairól. Ismeri és felismeri a szöveg és a 

könyv részeit, szerkezeti egységeit (cím, fejezet, szerző; tartalom, szómagyarázat). Fejleszti kreativitását és 

alkotási, önkifejezési készségét. 
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A tudásszabványok alkalmazása a tanítási folyamatban 

IRODALMI ISMERETEK  

1MNY.1.2.1. Alapszint 

1. feladat  

Három címhez keressük a szereplőket és a történet cselekményét. Színezd egyformára az 

összetartozó címeket, szereplőket és tartalmat! 

 

Kincs a szőlőben        - két vándor - a tündér teljesítette a 

szegény ember három 

kívánságát, mégis 

szegények maradtak 

Három kívánság         - szegény ember, lusta fiúk     – a vándor megtanulta, 

hogy hitvány ember az, aki 

a veszélyben magára hagyja 

a bar tját 

A két barát    - szegény ember meg a 

felesége 

- a fiúk azt gondolták, hogy 

apjuk egy láda kincset ásott 

el a szőlőben 
 

 

Megoldás 

Kincs a szőlőben - szegény ember, lusta fiúk - a fiúk azt gondolták, hogy apjuk egy láda 

kincset ásott el a szőlőben 

A két barát- két vándor – a vándor megtanulta, hogy hitvány ember az, aki a veszélyben 

magára hagyja a barátját 

Három kívánság - szegény ember meg a felesége - a tündér teljesítette a szegény ember 

három kívánságát, mégis szegények maradtak       

 

 

 

1MNY.1.2.1. Alapszint 

2. feladat   

a) Kösd össze a címet a megfelelő író nevével! 

Janikovszky Éva           - De szeretnék                        

Csukás István               - Már iskolás vagyok                

József Attila                 - Varázskréta              

Zelk Zoltán                   - Süsüt kitagadják         
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b) Színezd a költemények címét zöldre, a prózai szövegek címét kékre! 

Megoldás: 

Janikovszky Éva           - Már iskolás vagyok                

Csukás István               - Süsüt kitagadják         

József Attila                 - De szeretnék                                     

Zelk Zoltán                   - Varázskréta  

 

 

 

1MNY.1.2.1. Alapszint 

3. feladat  

a) Olvasd el ezt a mesét! 

Fehér Klára 

Három kívánság 

      A kempinget nagyon szeretem, mert hajnalban elmehetünk apukával pecázni. Apuka azt 

mondta: 

     - Pszt, maradj nyugodtan, különben nem harap a hal! 

      Sokáig voltam nyugodtan, sokáig, sokáig; már alig bírtam, amikor egyszerre csak 

megmozdult a horog, én meg ügyesen kirántottam. Mit gondolsz, mi volt a végén? Egy 

gyönyörű, icipici halacska. Ezüst a pikkelye, csak úgy villogott, csillogott a napfényben. 

Olyan szép volt, hogy megsajnáltam: szépen, óvatosan visszaengedtem a vízbe. És erre, 

uramfi, mi történt? A kis hal nem úszott el, hanem kiugrott a vízből, hármat bucskázott, 

négyet bokázott, odaugrott elém, megrázta magát, gyönyörű tündérlány lett, és azt mondta: 

      - Barátom, Péter, amiért ilyen jó lelked volt, megjutalmazlak. Teljesítem három 

kívánságodat. 

      - Ez aztán valami! – feleltem örömmel. Mindig is szerettem volna, hogy három 

kívánságom teljesüljön. Az első kívánságom: télen-nyáron legyen mindig vakáció – azért 

persze tudjak olvasni is, számolni is. 

      - Ez már két kívánság – mondta erre a hal-királylány. – Hogy mindig vakáció legyen, ez 

egy; hogy tudjál olvasni meg számolni, tanulás nélkül is, ez kettő. 

      - Most egészen belezavartál. Máskor ne kavarj össze, és ne vágj a szavamba, légy 

szíves. 

      - Jó, ez volt a harmadik kívánság; teljesítem – felelte erre a hal-királykisasszony. 

Megint ugrott, megint perdült, halacskává változott, belevetette magát a vízbe; eltűnt, 

elúszott, azóta se jelentkezett. 

 



63 

 

      Így aztán vége is lett a vakációnak, és mehettem az iskolába olvasást meg számtant 

tanulni. 

 

b) Keresd meg azt a részt a történetben, amely a valóságban megtörtént eseményekhez 

kapcsolódik, húzd alá! 

c) Melyik már ismert mese jut eszedbe erről a történetről? 

_________________________________________________________________________ 

d) Írd ki a meseszerű részt Péter történetéből! 

_________________________________________________________________________ 

 

Megoldás  

b) A kempinget nagyon szeretem, mert hajnalban elmehetünk apukával pecázni. Apuka azt 

mondta: 

     - Pszt, maradj nyugodtan, különben nem harap a hal! 

      Sokáig voltam nyugodtan, sokáig, sokáig; már alig bírtam, amikor egyszerre csak 

megmozdult a horog, én meg ügyesen kirántottam. Mit gondolsz, mi volt a végén? Egy 

gyönyörű, icipici halacska. Ezüst a pikkelye, csak úgy villogott, csillogott a napfényben. 

Olyan szép volt, hogy megsajnáltam: szépen, óvatosan visszaengedtem a vízbe. 

c) Pl.: Három kívánság, A halász és a nagyravágyó felesége 

d) A kis hal nem úszott el, hanem kiugrott a vízből, hármat bucskázott, négyet bokázott, 

odaugrott elém, megrázta magát, gyönyörű tündérlány lett. 

 

 

1MNY.1.2.1.  

1MNY 1.3.1.  

1MNY 1.3.4.  

1MNY 1.3.5.  

Alapszint 

 

4. feladat  

a) Olvasd el a három szöveget! 

Ess, eső, ess… 

Ess, eső, ess! 

Karikára ess! 

Az én hajam olyan legyen, 

mint a csikó-farka, 

még annál is hosszabb, 

mint a Duna hossza! 
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Még annál is hosszabb, 

mint a világ hossza! 

Krumpli bokrosodjék, 

búza szaporodjék, 

ess, eső, ess, 

karikára ess! 

 (Népköltés) 

 

Mester Attila 

A legkisebb eső meséje 

Egyszer a legkisebb eső                                              De azok nem vitték magukkal, 

elhatározta: esni fog,                                                  sürgős dolguk volt, s nem lehet, 

zuhogni fog, meg cseperegni,                                    hogy egy ilyen csöppség miatt 

felváltva, akár a nagyok.                                             felnőttek késlekedjenek. 

 

Csak azt nem kitalálni                                                Végül mégiscsak leesett, 

hamarjában, hogy hova essen,                                éppen mikor a boltba mentünk, 

kérlelni kezdte bátyjait,                                            fél percig tartott talán, 

engedjék, hogy velük mehessen.                           - nem kellett volna kinevetnünk. 

 

Az eső 

      A természetben állandóan párolog a víz. A víz párolog és felemelkedik, mert a vízpára 

légnemű, és könnyebb a levegőnél. A vízpára láthatatlan. Csak akkor lesz látható, amikor a 

magasban lehűl, és összesűrűsödik, és felhő lesz belőle. A felhőket a szél mozgatja. 

      A vízpára nagy magasságban cseppecskékké sűrűsödik, a cseppecskék egyesülve 

cseppekké válnak, és a földre esnek – ez az eső. 

 

b) Állapítsd meg, hogy a három szöveg közül melyik ismeretterjesztő!  

Ismeretterjesztő szöveg címe:  

_________________________________________________________________________ 

c) Határozd meg azt a szöveget, amelyik a népköltészethez tartozik! 

Címe:  

_________________________________________________________________________ 

d) Színezd kékre a vers címét! 
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e) Miről olvastál az ismeretterjesztő szövegben? Mondd el/meséld el! Segítséget nyújtanak 

a kérdések. 

- Miről szólt az ismeretterjesztő szöveg? 

- Mi párolog állandóan a természetben? 

- Miért emelkedik fel a pára? 

- Mikor lesz látható a vízpára? 

- Mi mozgatja a felhőket? 

- Mikor esnek le az esőcseppek? 

Megoldás 

c) A legkisebb eső meséje -szépirodalmi 

Az eső- ismeretterjesztő 

d) Ess, eső, ess… 

e) 

- Az esőről szólt 

- A víz párolog állandóan a természetben 

- A pára azért emelkedik fel, mert könnyebb a levegőnél. 

- A vízpára akkor lesz látható, ha felhő lesz belőle. 

- A felhőket a szél mozgatja. 

- Amikor a cseppecskék egyesülnek és nagyobb cseppekké válnak, akkor esnek le a földre. 

 

Helyes artikulációval olvasott hangosan. Megértette az irodalmi mű lényegét és a nyelvileg 

kifejtett információkat kiszűrte a szövegből. 

 

 

1MNY.1.2.2. Alapszint 

5. feladat  

Ez a három részlet Áprily Lajos Meteorológusok című írásából van. Olvasd el a részleteket, 

majd írd be az oszlopok címét a megfelelő helyre! 

 

 

elbeszélés, leírás, párbeszéd 

 

 

 

  

A havasi út mellett lakó 

Lázárral, a falu leghíresebb 

A bokrok alatt sárgán 

világított a száraz lomb, a 

      - Az idén korán jön a 

tél, s szigorú lesz – 
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székely vadászával és 

pisztránghorg szával jártam 

egyszer a fenyvest. 

bokrok fején az iszalag 

vattafehér, bolyhos 

termése lengedezett. 

mondta egy tapasztalt, 

öreg kisoroszi ember. 

      - Miből gondolja? – 

kérdeztem. 
 

 

 

 

 

 

 

Megoldás 

elbeszélés leírás párbeszéd 

A havasi út mellett lakó 

Lázárral, a falu leghíresebb 

székely vadászával és 

pisztránghorgászával jártam 

egyszer a fenyvest. 

A bokrok alatt sárgán 

világított a száraz lomb, 

a bokrok fején az iszalag 

vattafehér, bolyhos 

termése lengedezett. 

      - Az idén korán jön a 

tél, s szigorú lesz – 

mondta egy tapasztalt, 

öreg kisoroszi ember. 

      - Miből gondolja? – 

kérdeztem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1MNY.1.2.2. Alapszint 

6. feladat  

a) Melyik címhez melyik helyszín és cselekmény tartozik? Színezd egyformára! 

A nagy fehér bohóc – helyszín: a befagyott tó – cselekmény: Marci ügyesen, apró 

részletekben tudatja édesapjával, hogy intőt kapott.  

Adagolás– helyszín: fürdőszoba – cselekmény: Kacori Dani kimenti Csicseri Elemért a 

beszakadt jég fogságából. 

Életmentés – helyszín: apa dolgozószobája – cselekmény: apa borotválkozik és közben 

fiával játszik. 

 

b) Állapítsd meg, hogy melyik történet ismétlődhet akár minden nap! Húzd alá a címét! 

 

Megoldás  

A nagy fehér bohóc – fürdőszoba – apa borotválkozik és közben fiával játszik. 

Adagolás – apa dolgozószobája - Marci ügyesen, apró részletekben tudatja édesapjával, 

hogy intőt kapott. 

Életmentés - a befagyott tó - Kacori Dani kimenti Csicseri Elemért a beszakadt jég 

fogságából. 
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1MNY.1.2.2. Alapszint 

7. feladat  

a) Olvasd el a verset, majd írd a vonalra a helyes szót:  

ismétlés, hasonlat, megszemélyesítés 

Szabó Lőrinc 

Nyitnikék 

(részlet) 

 

Alszik a hóban 

a hegy, a völgy,                               _________________ 

hallgat az erdő, 

hallgat a föld. 

 

Egyszerre mégis 

rezzen a táj:                                   __________________ 

hármat fütyül 

egy kis madár. 

 

Háromszor hármat 

lüktet a dala, 

vígan, szaporán, mint                  

éles fuvola.                                     __________________ 

 

Az a fuvolás 

a Nyitnikék! 

Már kezdi is újra 

az énekét:  

 

Nyitni kék, fütyüli, 

nyitni kék,                                      ___________________ 

szívnek és tavasznak 

nyílni kék! 

 

 

Megoldás  

Szabó Lőrinc 
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Nyitnikék 

(részlet) 

 

Alszik a hóban 

a hegy, a völgy,                               megszemélyesítés 

hallgat az erdő, 

hallgat a föld. 

 

Egyszerre mégis 

rezzen a táj:                                   megszemélyesítés 

hármat fütyül 

egy kis madár. 

 

Háromszor hármat 

lüktet a dala, 

vígan, szaporán, mint                  

éles fuvola.                                     hasonlat 

 

Az a fuvolás 

a Nyitnikék! 

Már kezdi is újra 

az énekét:  

 

Nyitni kék, fütyüli, 

nyitni kék,                                      ismétlés 

szívnek és tavasznak 

nyílni kék! 

 

1MNY.1.2.3.  

1MNY 2.3.4. 

Alapszint 

 

Középszint 

8. feladat  

a) Olvasd el a mesét! 

A kőleves 

       Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy háborúból hazatérő szegény katona. 
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Rongyosan és éhesen ment egyik faluból ki, a másikba be, de bizony nem kínálták meg 

sehol se egy falás kenyérrel vagy egy kis meleg levessel. Bekéredzkedett az egyik házhoz 

is, kért a másik háznál is. Volt, ahol a kutyát is ráeresztették, máshol meg olyan szegénynek 

tettették magukat, mint akiknek semmijük sincs. 

       Elhatározta magában a katona, hogy a következő faluban bemegy a legelső házba, és 

lakjon ott bárki is, levest főz magának. Ahogy beért a faluba, föl is vett az útról egy követ, s 

bement a legelső házba. Egy öregasszony lakott itt. 

      - Jó napot, öreganyám! 

      - Adjon Isten, vitéz uram! 

      - Hát, hogy s mint szolgál az egészsége? 

      - Az enyém szolgál, ahogy szolgál, hát vitéz uramnak, hogy szolgál? 

      - Nekem is éppen úgy szolgál, ahogy szolgál. De nagyon éhes vagyok, és úgy ennék 

valamit, ha volna, aki szívesen adna. 

      - Jaj, lelkem, vitéz uram, adnék én, ha volna. De én is olyan szegény vagyok, mint a 

templom egere. Semmim sincs, tiszta üres a kamrám, üres a padlásom, üres mindenem. 

Még egy falás sincs idehaza. 

      - Jól van - mondja a katona -, én nem vagyok annyira szegény, mint az látszik, van itt a 

zsebemben egy jó nagy kő. Ebből én tudnék levest főzni, csak kéne egy üstöcske vagy egy 

fazék, amiben megfőzhetném. 

       Kíváncsi lett nagyon az öregasszony, milyen lehet az a kőleves. 

      - Fazekat éppen adhatok, mert az van elég - mondja az öregasszony -, csak az nincs, 

amit beletehetnék. 

      Megmosta a katona a követ jó alaposan, aztán beletette a fazékba. Az öregasszony tüzet 

rakott. A katona vizet töltött a kőre, s odatette főni. Időnként egy jó hosszú fakanállal 

megkeverte a vizet. 

      Leste az öregasszony, hogy mit csinál a katona. Amikor a víz már forrt, a katona 

megkóstolta a levest. 

      - Finomnak finom - mondja -, de ha egy kicsi só volna benne, akkor még finomabb 

volna. 

      - Hozok én sót, van nekem - sürgölődött az öregasszony, és már hozta is. Beletette a 

katona a levesbe a sót, megkevergette jól, s azt mondta: 

      - Tudja-e, ha lenne egy kanálka zsírja, akkor lenne igazán jó ez a leves. 

      Felelte rá az öregasszony: 

      - Van nekem az is, hozok én! 

      Hozott egy kanál zsírt, azt is beleeresztették a fazékba. Kevergette a katona a levest, 
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kóstolgatta, az öregasszony meg leste. Azt mondta egyszer csak a katona: 

      - Tudja, én gyakran főzök kőlevest, és elmondhatom, hogy a kőleves akkor a 

legfinomabb, ha egy kis kolbász is kerül bele. 

      - Van nekem kolbászom is - vallotta be az öregasszony -, hozok én egy darabot a 

kamrából. 

      Be is ment, a katona meg utána kiáltott: 

      - Hozzon akkor már két darabot, öreganyám, mert nekem is kell egy darab meg 

magának is. 

      - Hozok, hozok! - kiáltott vissza az öregasszony, és már hozta is a két darab kolbászt. 

      A katona beletette azt is a fazékba. Közben szép lassan kevergette, kóstolgatta. 

      - Tudja-e - szólalt meg újra -, ha volna egy pár szem krumplija, azt még 

beleapríthatnánk a levesbe. S ha még egy kis zöldség is kerülne, az volna csak igazán 

fölséges! 

      - Van nekem az is - büszkélkedett az öregasszony -, mindjárt hozom is. Hamar hozott 

egy pár zöldséget, krumplit, azt gyorsan megpucolták, végül azt mondta az öregasszonynak: 

      - Kóstolja csak meg, maga is, hogy milyen jó! 

      Megkóstolja az öregasszony is: 

      - Jaj, hát sose hittem volna, hogy kőből ilyen jó levest lehessen főzni - csapta össze a 

kezét. 

      Hagyták még egy kicsit főni, aztán így szólt a katona: 

      - Még egy pár szem rizs is jó lenne bele, ha volna, de ugye az nincsen? 

      - Van nekem az is - bólogatott az öregasszony. Hamar még egy pár szem rizst is 

hozzátettek. Felsóhajtott a katona: 

      - No, most már tisztára olyan ez a leves, mint amilyeneket én szoktam főzni. 

      Megvárták, hogy megfőjön, aztán a katona szedett egy jó nagy tányérral az 

öregasszonynak, egyet magának, s jóízűen megették. Az öregasszony nem győzött eleget 

csodálkozni, hogy miként lehet egy kőből ilyen jó levest főzni? Mikor jóllaktak, azt 

kérdezte a katonától: 

      - Mondja, vitéz uram, nem adná el ezt a követ? Sokszor az sincs, amit főzzek, s ebből 

milyen jó levest tudnék én főzni: 

      - Eladom én szívesen! - felelte a katona, és elmosolyodott a bajusza alatt. - Száz 

forintért odaadom. 

      Az öregasszony hamar odaadta a száz forintot, kivette a levesből a követ, egy kendőbe 

betakargatta, s jól eldugta. 

      A katona meg elsomfordált a száz forinttal, nehogy az öregasszony meggondolja magát. 



71 

 

Így már jól is lakott, és volt neki száz forintja is, vígan rótta estig az utat, amíg nem talált 

megint egy olyan öregasszonyt, aki nem tudta, hogyan kell főzni a kőlevest. Ott aztán újra 

jóllakott. 

      Ez volt a kőleves története. Éljetek úgy, hogy nektek sohase kelljen megkóstolnotok! 

(népmese) 

 

b) Húzd alá a helyes válaszokat! 

A kőleves című mesében a mesehős 

- leleményes 

- bizonytalan 

- kételkedő 

- elszánt volt. 

 

Az öregasszony 

- jószívű  

- gondoskodó 

- érdeklődő 

- kíváncsiskodó volt. 

 

c) Tegyél fel három-három kérdést a mese szereplőinek! 

______________________________                  __________________________________ 

______________________________                  __________________________________ 

______________________________                  __________________________________ 

 

d) Ha elolvastad a harmadik osztályos olvasókönyvben szereplő, azonos című mesét is, 

akkor észrevetted, hogy különbözik a két mese. Színezd ki azokat a hozzávalókat, amelyek 

ebben a mesében kerültek a levesbe! 

káposzta                                          

krumpli, zöldség 

kolbász 

szalonna 

rizs 

e) Te mit tennél a levesbe, hogy még finomabb legyen? 

________________________________________________________________________ 
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Megoldás  

A szereplők jellemvonásaira vonatkozik. 

- leleményes 

- bizonytalan 

- kételkedő 

- elszánt 

 

- jószívűek  

- gondoskodóak 

- érdeklődőek 

- kíváncsiskodók 

c) Több megoldás lehetséges. 

d)                                 

krumpli, zöldség 

kolbász 

rizs 

 

 

 

1MNY.1.2.4. Alapszint 

9. feladat  

Ugyanazt a verset olvashatod el kétszer.  

 

Hárs Ernő 

Vadludak 

 

 

Hangok sírnak át az égen, 

 

Vadlúd árnyak hosszú V-ben. 

 

Sarki tájról délre szállnak, 

 

Búcsút mondva víznek fának. 
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Bárha jég és hó lep mindent, 

 

Valami mégis fáj a szívnek 

Ezért  

jajgat úgy a vadlúd, 

 

Mikor ősszel húzni halljuk. 

 

Válaszolj a kérdésekre! 

- Mi a különbség a két vers formája között? 

____________________________________ 

- Hogyan kapcsolódik a vers képe a tartalomhoz? 

____________________________________ 

 

Megoldás:  

Az első alkalommal hagyományos versszakokból áll a vers, a második alkalommal egy 

képet rajzolnak meg a szavak. 

A vers a vadludakról szól és a vers összképe a vadludak vonulását ábrázolja. 

 

 

1MNY.1.2.4. Alapszint 

10. feladat   

Szabó Lőrinc Hajnali rigók című versének ez a kép az illusztrációja a negyedikes 

olvasókönyvedben a 77. oldalon. 

 

Írd ki, hogy a vers melyik sorára, versszakára vonatkozik az illusztráció! 

_____________________________________________________________________ 

 

Megoldás: 

Második versszak 
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Hajnali négykor e szárnyas égi 

korhelyek dala vert ma fel. 

 

1MNY.2.2.1. Középszint 

11. feladat  

a) Írd ide annak az irodalmi műnek a címét, amelyiknek a témája a természet! 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

b) Írd ide annak az irodalmi műnek a címét, amelyiknek az egyik helyszíne a vízpart! 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

c) Írd ide annak az irodalmi műnek a címét, amelyiknek főszereplője szülő és gyermeke! 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

d) Az előző három irodalmi mű közül írd le az egyikből a főszereplő nevét és a 

mellékszereplőket, ha voltak! 

______________________________________________________________________ 

 

Megoldás  

Több megoldás van, pl.: 

a) Párácska (második osztály), Itt van az ősz, itt van újra (harmadik osztály), Állatok 

beszéde (negyedik osztály) 

b) Életmentés (második osztály), Az őz (negyedik osztály) 

c) A nagy fehér bohóc (második osztály), Füstbe ment terv (harmadik osztály) Nápolyi 

(negyedik osztály) 

d) Több megoldás van. 

 

 

1MNY.2.2.1. Középszint 

12. feladat  

Sorolj fel három házi olvasmány címet magyar író tollából és három művet más 

nemzetiségű író tollából! 
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1. _______________________                        1.___________________ 

2._______________________                         2. ___________________ 

3.________________________                       3.____________________ 

 

Megoldás 

Több megoldás van, pl.: 

Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő 

Fekete István: Vuk 

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön 

Lewis Carroll: Alice csodaországban 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

René Guillot: Fehér sörény 

 

 

1MNY.2.2.1. Középszint 

13. feladat  

 Írd le két kedvenc meséd címét és szerzőjét. Úgy válassz, hogy az egyik népmese, a másik 

műmese legyen!  

A népmese címe: ___________________________, szerzője: _____________________ 

A műmese címe: ____________________________, szerzője: ____________________ 

 

 

Megoldás 

Több megoldás lehetséges, pl.: 

A népmese címe: A tulipánná változott királyfi, szerzője: ismeretlen. 

A műmese címe: A nyúl és a teknős, szerzője: La Fontaine. 

 

 

 

1MNY.2.2.2.  

1MNY 2.3.1.  

Középszint 

 

14. feladat  

a) Szövegrészleteket olvashatsz. Miután elolvastad a részleteket, állapítsd meg, hogy mi az 

írás műneme! Írd a részlet alatti vonalra! 

Mátyás király meg az igazmondó juhász 

4. jelenet 

Szín: A királyi asztalnál ül a burkus király és Mátyás király, a királykisasszony középen. 
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Az asztalon a kiterített báránybőr. Kíváncsian várják a juhászt. 

Juhász (fejet hajt): Adjon isten, felséges királyom! 

Mátyás király: Neked is, juhász! Mi újság a tanyán? 

Juhász (lehajtott fővel, szégyenlősen): Nincs semmi egyéb, mint hogy az aranyszőrű 

bárányt egy szép fekete bárányra cseréltem. 

 

Irodalmi műneme a részletnek: ____________________ 

 

Fekete István 

A bizonyítvány-részlet 

      Így hát elindultam, s - őszintén szólva – a bizonyítványról a vándorlás első perceiben 

meg is feledkeztem. A város lassan elfogyott, a mezei úton ropogni kezdett a hó, és a 

vacsoracsillag olyan szúrósan nézett rám, hogy belereszkettem. 

 

Irodalmi műneme a részletnek: ____________________ 

Zelk Zoltán 

Rajzpapír 

Óriási rajzpapír 

a fehér hó, arra ír, 

arra rajzol képeket, 

ahogy rajta lépeget, 

ahogy jobbra-balra megy 

ez a vidám vörösbegy. 

 

Mellette fut a rigó, 

de ha elolvad a hó, 

ha megjő a kikelet, 

ő rajzol majd képeket, 

zöld krétával füveket, 

kopasz ágra rügyeket. 

 

Irodalmi műneme: ____________________ 

b) Olvasd el többször magadban a verset, majd olvasd fel hangosan! 
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Megoldás  

Mátyás király meg az igazmondó juhász: dráma/színdarab       

Fekete István A bizonyítvány-részlet: epika/szöveg/próza  

Zelk Zoltán Rajzpapír: líra/vers  

 

Miután néhányszor elolvassák magukban, hangosan is felolvassák a verset. Az olvasás 

akkor jó, ha tanulónk ügyel: 

- a levegő helyes beosztására; 

- a mondanivalót értelem szerint tagolja, hangsúlyozza; 

- a jelentésnek megfelelő a hanglejtése. 

 

 

1MNY.2.2.2.  Középszint 

15. feladat  

a) Írd be a megfelelő helyre! 

Nyári rajz, Dani meg a csuka, Bácskai tájkép, Csáki szalmája, Galagonya, Mátyás király, 

Mátyás király meg az igazmondó juhász 

líra/vers                              dráma/színdarab                    epika/szöveg/próza 

_____________                    ____________                        ________________ 

_____________                                                                      ________________ 

_____________                                                                      ________________ 

 

b) Az epikai szövegek közül melyik elbeszélés? Színezd zölddel a címet! 

 

 

Megoldás 

líra/vers: Nyári rajz, Bácskai tájkép, Galagonya 

dráma/színdarab: Mátyás király meg az igazmondó juhász 

epika/mese, elbeszélés, ismeretterjesztő szöveg: Dani meg a csuka, Csáki szalmája, 

Mátyás király 

 

 

1MNY.2.2.2.  Középszint 

16. feladat  

A meghatározások alapján írd be a következő fogalmakat:  

monda, szólás, találós kérdés, közmondás, elbeszélés, mese, mondóka 

Egyszerű szókapcsolatok vagy mondatok, amelyeket mindig  
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ugyanabban a formában használjuk. Nyelvünket színesebbé teszik. 

Gondolatokat fejeznek ki, az emberek tapasztalatai alapján az élet 

szabályaira vonatkoznak, az erkölcsi ítéletet lényegre törően fejezik ki 

 

Csodás elemekkel átszőtt kitalált történet  

Olyan prózai alkotás, amely létező dolgokhoz kapcsolódik, de csodás 

elemekkel színesített, hiedelmekről szól. 

 

Cselekménysorozatot mond el, általában időrendben. Leíró részletekkel 

lehet bővíteni, párbeszédet is tartalmazhat. 

 

Egy meg nem nevezett tárgy vagy jelenség körülírása. A kérdező a 

kitalálandó tárgy tulajdonságait egy másik tárgyhoz hasonlítja. 

Jellemzően humoros, általában csattanó van a végén. 

 

Rövidebb beszéd, sokszor rímel. Ünnepélyes alkalomkor szokták 

elmondani, pl. húsvét, névnap, anyák napja. Előre be szokták tanulni. 

 

 

Megoldás 

Egyszerű szókapcsolatok vagy mondatok, amelyeket mindig 

ugyanabban a formában használunk. Nyelvünket színesebbé teszik. 

szólá 

Gondolatokat fejeznek ki az emberek tapasztalatai alapján, az élet 

szabályaira vonatkoznak, az erkölcsi ítéletet lényegre törően fejezik ki 

közmondás 

Csodás elemekkel átszőtt kitalált történet mese 

Olyan prózai alkotás, amely létező dolgokhoz kapcsolódik, de csodás 

elemekkel színesített, hiedelmekről szó . 

monda 

Cselekménysorozatot mond el, általában időrendben. Leíró részletekkel 

lehet bővíteni, párbeszédet is tartalmazhat. 

elbeszélés 

Egy meg nem nevezett tárgy vagy jelenség körülírása. A kérdező a 

kitalálandó tárgy tulajdonságait egy másik tárgyhoz hasonlítja. 

Je lemzően humoros, általában csattanó van a végén. 

találós 

kérdés 

Rövidebb beszéd, sokszor rímel. Ünnepélyes alkalomkor szokták 

elmondani, pl. húsvét, névnap, anyák napja. Előre be szokták tanulni. 

mondóka 

 

 

 

1MNY.2.2.3. Középszint 

17. feladat  

Húzd alá azt az állítást, amelyiket helyesnek ítélsz, miután elolvastad a Dani meg a csuka 

című elbeszélést! 

- Attila azért hívta el Danit horgászni, mert nagyon jó barátok voltak. 
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- Attila azért hívta el Danit horgászni, mert verekedős volt, és nem volt más, akit hívhatott 

volna. 

- Dani azért örült Attila meghívásának, mert büszkeség töltötte el, hogy idősebb fiú akar 

vele barátkozni. 

- Dani azért örült Attila meghívásának, mert felnézett az idősebb fiúra. 

- Attila azért nem örült Nemere bácsinak, mert az öreg többet tud a horgászatról, és Attila 

attól félt, hogy kiderül a füllentése. 

- Attila azért nem örült Nemere bácsinak, mert az öreg mindig nagy zajt csap, elzavarja a 

halakat. 

- Azért csapták be Nemere bácsit, hogy az öreg nagyra tartsa Attila horgásztudományát. 

- Azért csapták be Nemere bácsit, mert mindig ugratták egymást Attila és Nemere bácsi 

- Daninak meg akarta bántani Attilát, ezért mondta el Nemere bácsinak az igazságot a 

csukáról. 

- Daninak lelkiismeret furdalása volt, ezért elmondta Nemere bácsinak az igazságot. 

 

Megoldás 

- Attila azért hívta el Danit horgászni, mert verekedős volt, és nem volt más, akit hívhatott 

volna. 

- Dani azért örült Attila meghívásának, mert büszkeség töltötte el, hogy idősebb fiú akar 

vele barátkozni. 

- Attila azért nem örült Nemere bácsinak, mert az öreg többet tud a horgászatról és Attila 

attól félt, hogy kiderül a füllentése. 

- Azért csapták be Nemere bácsit, hogy az öreg nagyra tartsa Attila horgásztudományát. 

- Daninak lelkiismeret furdalása volt, ezért elmondta Nemere bácsinak az igazságot. 

 

 

 

1MNY.2.2.3. Középszint 

18. feladat  

 

a) Olvasd el a mesét! 

 

A tulipánná változott királyfi 

      Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az apjának: 

      - Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a 

legszebb lányt a világon. 
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      - Menj, édes fiam - mondta az apja -, és járj szerencsével. 

      Ment a királyfi, ment, mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüskebokorban varjú 

károgott kétségbeesetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű, tüskés ágak közül. Jószívű volt 

a királyfi, kiszabadította a varjút, s az meg így szólt hozzá: 

      Húzz ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, röpítsd a levegőbe a tollat, 

nyomban ott leszek, és segítek rajtad. 

      A királyfi eltette a varjútollat, s ment tovább. 

      Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt 

keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így 

szólt hozzá: 

      - Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, 

nyomban ott leszek, és segítek rajtad. 

      Ezután meg egy öregembert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg, meg éhes is; a 

királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá: 

      - Tépd ki két hajszálamat, s ha valaha bajba kerülsz, ereszd szélnek, nyomban ott 

leszek, és segítek rajtad. 

      Ment tovább a királyfi; harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, 

hogy lakik itt egy öreg király, van annak egy világszép lánya, de ha azt valaki feleségül 

akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. 

      - No, ezt én megpróbálom - gondolta a királyfi. El is ment a királykisasszonyhoz, 

feleségül is kérte, az pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor; ha egyszer is el tud 

bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. 

      No, a királyfi levegőbe dobta a varjútollat. Jöttek a varjak seregestül, fölvitték egy 

magas hegy tetejére, De a királylány egyenesen oda ment, meg is találta, ki is nevette a 

királyfit. 

      Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas ha, annak a hasában bújt a 

királyfi. De jött ám a királylány, merítőhálóval kifogta a halat meg a királyfit, és még ki is 

nevette. 

      Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öregember, megcirógatta a 

királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öregember a kalapja mellé tűzte. 

      Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem 

találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öregember, a kezébe adta a piros tulipánt. A szép 

lány meg is csókolta a virágot, s nyomban újra királyfi lett. 

      - Te az enyém, én a tied - mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. 

A királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb lányát 
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Népmese 

 

b) A tulipánná változott királyfi című népmeséből írd ki a: 

- mesekezdő formulát               _____________________ 

- mesezáró formulát                  _____________________ 

- mesebeli számot                      _____________________ 

- segítőket                                   _____________________ 

- próbatételt/ konfliktus           _____________________ 

 

c) Mi az, ami a valóságban nem történhet meg? Sorolj fel három ilyen dolgot a meséből! 

_____________________________________________________ 

Megoldás 

b) 

- mesekezdő formula        Volt egyszer egy  

- mesezáró formula           Te az enyém, én a tiéd 

- mesebeli szám                     harmadnapra, 

- segítők                               varjú, halacska, öregember 

- próbatétel                         háromszor el kell bújni 

 

c) Több megoldás is lehetséges, pl. 

beszélő varjú, beszélő hal, átváltozások …. 

 

 

1MNY.2.2.3. Középszint 

19. feladat  

Adj címet az oszlopoknak az alapján, amit a leírásról tanultunk! 

személyleírás, tárgyleírás, tájleírás 

   

No hiszen volt mit néznie! 

Gyönyörűséges kerthez 

hasonlította vidék. A 

szántóföldek mintha 

virágágyak lettek volna 

csinos kerítésekkel, a zöld 

erdők között. A fák nem 

emelkedtek magasabbra fél 

Az eleje sérült. Kék színű. 

Olcsón adom! Csak a boltig 

szoktam menni vele. Van 

hozzá téli gumi! Alig futott 

néhány ezer kilométert. 10 

évesnél több. Az ár irányár. 

Jó kis járgány. Maximális 

sebessége 130 km/óra. 

Mert Mátyás nem a 

születést nézte, hanem 

az érdemet. Kinizsi Pálnak 

pedig nemcsak a karja volt 

erős, hanem az elméje is; a 

sok nehéz hadjáratban 

amilyen jól forgatta a 

kardját, pont olyan jól 
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méternél, az erdők területe 

pedig alig volt több négy-öt 

négyzetméternél. Túl az 

erdőkön, túl a virágzó 

szántóföldeken a büszke 

főváros emelkedett. Palotái 

aligha értek volna Gulliver 

térdéig. A város szélesen 

elterpeszkedett, és a távolból 

olyan volt, mint valami 

festett kép. 

Cserét beszámítok! 

Most kapott vadonatúj 

motort. Négyszemélyes. 

 

forgatta az eszét is, 

hűségével és okosságával 

ilyen fő rangra vergődött 

azután. 

 

Jonatthan Swift Guliver 
utazásai 

 Szép Ernő Mit gondolt 
Kinizsi Pál a maga fejéről? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megoldás 

tájleírás tárgyleírás személyleírás 

No hiszen volt mit néznie! 

Gyönyörűséges kerthez 

hasonlított a vidék. A 

szántóföldek mintha 

virágágyak lettek volna 

csinos kerítésekkel, a zöld 

erdők között. A fák nem 

emelkedtek magasabbra fél 

méternél, az erdők területe 

pedig alig volt több négy-öt 

négyzetméternél. Túl az 

erdőkön, túl a virágzó 

szántóföldeken a büszke 

főváros emelkedett. Palotái 

aligha értek volna Gulliver 

térdéig. A város szélesen 

elterpeszkedett, és a távolból 

olyan volt, mint valami 

festett kép. 

Az eleje sérült. Kék színű. 

Olcsón adom! Csak a boltig 

szoktam menni vele. Van 

hozzá téli gumi! Alig futott 

néhány ezer kilométert. 10 

évesnél több. Az ár irányár. 

Jó kis járgány. Maximális 

sebessége 130 km/óra. 

Cserét beszámítok! 

Most kapott vadonatúj 

motort. Négyszemélyes. 

 

Mert Mátyás nem a 

születést nézte, hanem 

az érdemet. Kinizsi Pálnak 

pedig nemcsak a karja volt 

erős, hanem az elméje is; a 

sok nehéz hadjáratban 

amilyen jól forgatta a 

kardját, pont olyan 

jól forgatta az eszét is, 

hűségével és okosságával 

ilyen fő rangra vergődött 

azután. 
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1MNY.2.2.3. Középszint 

20. feladat  

Jelöld a versben és írd mellé a megfelelő szavakat! 

refrént, hasonlat, ellentét, verssor, versszak, rím 

József Attila 

Altató  

Lehunyja kék szemét az ég,                                      Szundít a labda meg a síp, 

lehunyja sok szemét a ház,                                       az erdő, a kirándulás, 

dunna alatt alszik a rét -                                            a jó cukor is aluszik - 

aludj el szépen, kis Balázs.                                        aludj el szépen, kis Balázs. 

 

Lábára lehajtja fejét,                                                 A távolságot, mint üveg 

alszik a bogár, a darázs,                                            golyót, megkapod, óriás 

vele alszik a zümmögés -                                          leszel, csak hunyd le kis szemed, - 

aludj el szépen, kis Balázs.                                       aludj el szépen, kis Balázs. 

 

A villamos is aluszik,                                                 Tűzoltó leszel s katona! 

- s mig szendereg a robogás -                                 Vadakat terelő juhász! 

álmában csönget egy picit -                                    Látod, elalszik anyuka. - 

aludj el szépen, kis Balázs.                                      Aludj el szépen, kis Balázs. 

 

Alszik a széken a kabát, 

szunnyadozik a szakadás, 

máma már nem hasad tovább - 

aludj el szépen, kis Balázs. 
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Megoldás 

Pl.: 

Lehunyja kék szemét az ég,                    -  verssor,       

lehunyja sok szemét a ház                      -  verssor 

dunna alatt alszik a rét                            -  verssor 

aludj el szépen, kis Balázs.                      -  verssor 

 

Lehunyja kék szemét az ég,                                        

lehunyja sok szemét a ház                  versszak, 

dunna alatt alszik a rét - 

aludj el szépen, kis Balázs.              

 

hasonlat: kék szemét az ég 

ellentét: üveggolyó/óriás (ez egy kicsit elvont) lehet még ég/rét (lent fönt) 

refrén: aludj el szépen, kis Balázs 

rím: ház-Balázs       ég-rét 

hangutánzó: zümmögés 

 

 

1MNY.2.2.3. Középszint 

21. feladat  

Örkény István Nápolyi című elbeszélésében elhangzik az a gondolat, hogy az apa tart 

attól, hogy a fia beszédhibás lesz. Olvasd fel hangosan ezt a részletet! 

 

„Drámai pillanat volt. Ha most odaadom a nápolyit, akkor húsz év múlva az 

ideggyógyászok hipnotikus álomban fogják leszoktatni a raccsolásról”. 

 

Melyik hangsúlyt választottad? Húzd alá! 

- Komolyan mondta az apa. 

- Viccesen mondta az apa.  

 

Írj ki még egy humoros megjegyzését, amelyet az apa mondott! 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Megoldás:  

Viccesen mondta az apa. 

 



85 

 

 

Írj ki még egy humoros megjegyzését, amelyet az apa mondott! 

- Csak a grófok raccsolnak, kedves fiam. Mi nem raccsolhatunk, mert a te apád csak egy 

nyomorult író. 

 

 

1MNY.2.2.3. Középszint 

22. feladat  

Képzeld el, hogy kedvenc újságodat lapozgatod. Helyezd el a következő olvasási 

stratégiákat a megfelelő mondatba: 

beleolvasás, kereső olvasás, részletes olvasás 

- Amikor meg szeretnék tudni minél többet egy adott témáról akkor ______________ -sal 

olvasom el a cikket. 

- Amikor valami nem jut eszembe, akkor a cikkből ______________megkeresem azt a 

részt. 

- Ha érdekesnek tartom a címet, akkor ____________, de ha nem kelti fel a figyelmemet, 

akkor nem olvasom tovább. 

 

 

Megoldás 

- Amikor meg szeretnék tudni minél többet egy adott témáról, akkor részletes olvasással 

olvasom el a cikket. 

- Amikor valami nem jut eszembe, akkor a cikkből kereső olvasással megkeresem azt a 

részt. 

- Ha érdekesnek tartom a címet, akkor beleolvasok, de ha nem kelti fel a figyelmemet, 

akkor nem olvasom tovább. 

 

 

1MNY.3.2.1. Haladó szint 

23.  feladat  

a) Válogasd szét a felsorolt irodalmi műveket aszerint, hogy a népköltészethez vagy 

műköltészethez tartoznak-e! 

Tükörponty, Őszi cirkusz, A csáki szalmája, A kőleves, A tulipánná változott királyfi, 

Nápolyi 

  

népköltészet: _________________________________________ 
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műköltészet: _________________________________________ 

 

b) A felsorolt művek közül csak az elbeszélések címét húzd alá! 

Az őz, Tükörponty, A szőke nyuszi, Hajnali rigók, Állatok beszéde 

 

c) Válaszolj a kérdésre! Témájukat tekintve mi a közös a felsorolt elbeszélések között? 

_______________________________________ 

 

Megoldás  

a)  

népköltészet: Csáki szalmája, A kőleves, A tulipánná változott királyfi 

műköltészet: Őszi cirkusz, Nápolyi, Tükörponty 

b)  

Az őz, Tükörponty, A szőke nyuszi, Hajnali rigók, Állatok beszéde 

c) Több megoldás is elfogadható, pl.: 

Az ember és a természet találkozásáról szól, állatok szerepelnek benne, mindkét 

elbeszélésben elengedik az állatot 

 

 

1MNY.3.2.1. Haladó szint 

24. feladat  

Az irodalmi műfajok típusait válogasd szét a megadott szempontok szerint! Ügyelj arra, 

hogy van olyan irodalmi típus, amely több helyre is kerül majd.      

 

népköltészet műköltészet 

próza vers próza vers 

    

tündérmese, népdal, szólás, vers, elbeszélés, leírás, levél, állatmese, tanító mese, monda, 

közmondás, képvers, mondóka       

      

 

 

 

 

 

 

 Megoldás 

 

népköltészet műköltészet 

próza vers próza vers 

tündérmese, monda, 

közmondás, 

népdal, szólás, 

mondóka 

tündérmese, 

elbeszélés, leírás, 

képvers, vers 
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állatmese, tanító 

mese 

levél, állatmese, 

tanító mese 
 

 

 

 

 

1MNY.3.2.1. Haladó szint 

25. feladat  

a) Olvasd el a versrészletet Petőfi Sándor Itt van az ősz, itt van újra című 

költeményéből! 

Mosolyogva néz a földre 

A szelíd nap sugara, 

Mint elalvó gyermekére 

Néz a szerető anya 

 

b) Írd ki a részletből egy-egy hasonlatot, megszemélyesítést 

hasonlat                  megszemélyesítés 

________________        __________________ 

 

c) Ezeknek a nyelvi-stilisztikai eszközöknek milyen szerepe van a versben?  

Húzd alá a helyes választ! 

Személyt-tárgyat hasonlít össze. 

Élettelen dolognak emberi tulajdonságot ad. 

Ettől rímel a vers. 

Hosszabbítja a vers sorait. 

 

d) Weöres Sándor Galagonya című versében milyen szerepet tölt be az ismétlés?  

Segít, ha elolvasod a verset. 

Őszi éjjel 

izzik a galagonya 

izzik a galagonya 

ruhája. 

Zúg a tüske, 

szél szalad ide-oda, 

reszket a galagonya 

magába. 

Hogyha a Hold rá 
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fátylat ereszt: 

lánnyá válik, 

sírni kezd. 

Őszi éjjel 

izzik a galagonya 

izzik a galagonya 

ruhája 

Húzd alá a helyes választ! 

- a zeneiséget és a képszerűséget fokozza, nyomatékosító szerepe van. 

- ettől rímel a vers. 

- hosszabbítja a vers sorait. 

Megoldás 

b) hasonlat: a napsugarat az anyához hasonlítja a költő 

     megszemélyesítés: mosolyog a nap 

c) személyt-tárgyat hasonlít össze 

                 élettelen dolognak emberi tulajdonságot ad 

              d) a zeneiséget és a képszerűséget fokozza, nyomatékosító szerepe van. 

 

 

 

1MNY.3.2.1. Haladó szint 

26. feladat  

 Monet, Nyárfák (A szél hatása, 1891) 

forrás: https://www.noklapja.hu/mozaik/2018/11/14/10-

remekmu-monet-tol-az-impresszionizmus-es-a-fenyek-

mesteretol/ 

 

Melyik vers illusztrációja lehetne ez a festmény? Tegyél 

csillagot a vers címe mellé! 

Zelk Zoltán: Rajzpapír 

Pilinszky János: Őszi cirkusz 

Fehér Ferenc: Bácskai tájkép 

 

 

Megoldás:  

Fehér Ferenc: Bácskai tájkép 
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1MNY.3.2.2. Haladó szint 

27. feladat  

a) Összekeveredtek a meghatározások Az állatok nyelvén tudó juhász című népmesével 

kapcsolatban. Kösd össze az összetartozó részeket! 

 

előzmény                                                       a juhász kivette a kígyót a tűzből 

következmény                                              a juhász meglátta a tűzben a nagy kígyót 

cselekmény                                                   jutalma az volt, hogy megértette az állatok 

nyelvét 

 

b) Írd le, hogy mit miért tett a juhász! 

Megtalálta a pénzt azért, mert ___________________________.  

A kutyák közül csak Bodrit nem kergette el azért, mert ___________________________. 

 

 

Megoldás 

a) előzmény: a juhász meglátta a tűzben a nagy kígyót 

következmény: jutalma az volt, hogy megértette az állatok nyelvét 

cselekmény: a juhász kivette a kígyót a tűzből 

b)  

Megtalálta a pénzt azért, mert megjegyezte a fát, amelyről a szarkák azt mondták, 

hogy sok pénz van benne. 

A kutyák közül csak Bodrit nem kergette el azért, mert az hűséges maradt hozzá (nem 

adott a farkasoknak juhot). 

 

 

1MNY.3.2.2. Haladó szint 

28. feladat  

Fekete István: A bizonyítvány 

a) Írd ki a szövegből azt a részt, amikor a főhős azt gondolta, hogy szülei gyászolják. 

_______________________________________ 

 

b) Kati aggódott a fiúért, és hogy meg tudják majd találni a fiút, ezért a lány mondott 

valami fontosat. Írd ki a szövegből, hogy mi volt ez! 

________________________________________ 
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Megoldás 

a)  

- Hajaj – mondta Kati bizalommal-, elmentek. Édesapád feketében, anyád is a sötétkék 

ruhájában, nyakláncosan… 

- Feketében? Azt hitték talán, öngyilkos lettem… 

b) 

- Persze – mondta Kati-, a fácányosi akolban sok a szalma, ott el is alhatsz… 

 

 

 

1MNY.3.2.2. Haladó szint 

29. feladat  

Fekete István Vuk című regényét hasonlítsd össze az azonos című rajzfilmmel! 

Keress 3 hasonlóságot és három különbséget! 

 

hasonlóságok különbségek 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megoldás 

Több lehetőség van, pl.: 

hasonlóságok különbségek 

Karak befogadja a kisrókát A rajzfilmben nem Vuk testvérét találják 

meg a vadásznál 

Vuk megtanulja a szabad nép életét A rajzfilmben nincs benne a tél  

Vahúrnak Vuk túljár az eszén A regényben Vuk szülei többet 

szerepelnek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1MNY.3.2.2. Haladó szint 

30. feladat  

Mutasd be kedvenc könyvedet! Írj róla 4-5 mondatot, de úgy, hogy más is kedvet kapjon 

ennek a könyvnek az elolvasásához!  
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Megoldás 

Több megoldás elfogadható, de néhány információ kihagyhatatlan: 

cím, szerző, rövid tartalom, indoklás, hogy miért ezt a könyvet választotta 

 

 

1MNY.3.2.3. Haladó szint 

31. feladat  

a) Meg tudod különböztetni a könyv és a szöveg részeit? Kösd össze az összetartozó 

elemeket! 

tartalomjegyzék            cím               bekezdés      

 

könyv része        szöveg része 

 

oldalszám     fejezet     szerző        szómagyarázat     kiadó 

 

b) Melyik elemek kerültek két helyre? 

____________________________________________________________ 

 

 

Megoldás  

könyv részei: cím, oldalszám, fejezet, szerző, tartalomjegyzék, szómagyarázat, kiadó 

szöveg részei: cím, bekezdés, szerző, szómagyarázat 

két helyen szereplő elemek: cím, szómagyarázat, szerző 

 

 

 

1MNY.3.2.3.  

1MNY.3.3.1. 

Haladó szint  

 

32. feladat  

a) Fogalmazásodat értékeld úgy, hogy kifested azt a részt a táblázatban, amely a 

fogalmazásodat jellemzi!  

I. A fogalmazás szerkesztése 

 

Témaválasztás A témaválasztás 

érdeklődésemnek megfelel. 

A témaválasztás 

érdeklődésemnek nem felel 

meg. 

Anyaggyűjtés  Anyaggyűjtés módját 

kiválasztottam. 

Az anyaggyűjtés módja 

véletlenszerű volt. 
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Cím A cím kapcsolódik a 

témához, felkelti az 

érdeklődést. 

A cím nem kapcsolódik a 

témához. 

Vázlat Vázlatot készítettem. Vázlatot nem készítettem. 

II. Az írásmű megfogalmazásának főbb követelményei 

 

Megfogalmazás Törekedtem arra, hogy 

gondolataimat a 

legmegfelelőbb szavakkal 

fogalmazzam meg. 

Nem törekedtem, hogy 

gondolataimat a 

legmegfelelőbb szavakkal 

fogalmazzam meg. 

Mondatfajták Különböző mondatfajtákat 

alkalmaztam. 

Szinte csak kijelentő 

mondatokat írtam. 

III. Az írásmű külalakja 

 

Milyen a bekezdés? Fogalmazásomat 

bekezdésekre tagoltam. 

Fogalmazásomat nem 

tagoltam bekezdésekre. 

Milyen a kézírásom? 

 

Kézírásom áttekinthető, 

olvasható.  

Írás közben sokat hibáztam, 

hibáimat áthúztam, 

átfestettem. 

Ügyeltem-e a helyesírási 

és nyelvhelyességi 

szabályokra? 

A helyesírási és 

nyelvhelyességi szabályokat 

igyekeztem betartani. 

A helyesírási és 

nyelvhelyességi 

szabályokkal nem törődtem. 

IV. A fogalmazás tartalmi követelménye 

 

Elbeszélő részre 

vonatkozik 

Írtam elbeszélő részt. Nem írtam elbeszélő részt. 

Leíró részletekre 

vonatkozik 

Színesítettem írásomat leíró 

részletekkel. 

Nem írtam leírást. 

Párbeszédre vonatkozik Van a fogalmazásomban 

párbeszéd. 

Nem írtam párbeszédet. 

 

b) A táblázat kitöltése után fogalmazd meg mennyire tartod sikeresnek a munkádat! 

____________________________________________ 
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Megoldás 

a) Minél több téglalapot színez a bal oldali oszlopból, annál jobb  

b) Kiderül, hogy mennyire tudja saját munkáját értékelni 

A fogalmazás akkor értékelhető, ha világos, kerek, egész mondatokat alkotott. Betartja a 

helyesírási szabályokat.  

 

 

6.3. Nyelv-és kommunikációs kultúra 

Alapszint 

A NYELV- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA részterületein a tanuló: 

1MNY.1.3.1. Alapszintű kommunikációs kultúrával rendelkezik (törekszik kulturáltan kifejezni gondolatait, 

megbecsüli beszédpartnerét, odafigyel rá, tiszteletben tartja mások véleményét). Értelmes és szabatos 

beszédre, helyes artikulációra törekszik. Érthetően és folyékonyan olvas hangosan szépirodalmi és nem 

szépirodalmi szövegeket. Képes rövid, egyszerű, nem szépirodalmi szöveg összefoglalására. Képes 

figyelemmel követni és megérteni egyszerűbb előadásokat (pl. színielőadás, mesemondás, szavalóverseny 

stb.).  

1MNY.1.3.2. Egyszerű szerkezetű szóbeli vagy írásbeli szövegeket tud alkotni. Képes egyszerű szöveget 

alkotni szóban vagy írásban, amelyben valamely irodalmi élményét írja le, vagy egy valós, hétköznapi témát 

fejt ki. Képes üdvözletek (születésnap, karácsony, húsvét stb.), meghívók (évforduló, buli stb.) megírására. 

Rövid üzenetek írására képes (pl. hova távozott, hol van, miért késik, miért hiányzik stb.).   

1MNY.1.3.3. Ismeri és használja a kibővített magyar ábécé nyomtatott és írott betűit, valamint a tanult 

írásjeleket. Értelmes, nyelvtanilag helyes mondatokat alkot. Írásban tudja a szöveget tagolni (cím, 

bekezdések) és makroszerkezeti egységekre osztani (bevezetés, tárgyalás, befejezés).  

1MNY.1.3.4. Képes rövidebb, egyszerűbb szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegeket (pl. 

ismeretterjesztő szövegeket) olvasni és saját szavaival elmondani. Képes az olvasási alapstratégiákat 

alkalmazni (pl. hangos olvasás, néma olvasás) lineáris szövegekre. 

1MNY.1.3.5. Eljut az egyszerűbb szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek megértéséig. Képes nyelvileg 

kifejtett információkat kiszűrni a szövegből. Képes az alapinformációk összehasonlítására két rövid, 

egyszerű szövegben. Képes kritikus hozzáállással átgondolni egy rövid, egyszerű szépirodalmi vagy nem 

szépirodalmi szöveget (pl. tetszik-e neki a szöveg, érdekesnek/szokatlannak találja-e, nehézséget okoz-e az 

olvasása stb.). 

1MNY.1.3.6. Eligazodik a(z iskolai) könyvtár tér- és állományszerkezetében, ismeri a könyvtárak 

alapszolgáltatásait, használatuk szabályait, tud könyvet kölcsönözni. Megkülönbözteti a nyomtatott és 
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elektronikus információforrásokat. Az információszerzés érdekében használja a tartalommutatókat. 

Érdeklődésének megfelelően kulturális eseményeket látogat. 

Középszint 

A NYELV- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA részterületein a tanuló: 

1MNY.2.3.1. Meg tudja fogalmazni véleményét, és igényes nyelvhasználatra törekedve nyilvános 

beszédhelyzetben képes kifejteni gondolatait. A mondatfonetikai eszközök közül tisztában van a hangsúly, a 

hanglejtés és a szünet szerepével, s kifejezően olvas vagy ad elő egyszerűbb szépirodalmi szövegeket. Képes 

hosszabb, de egyszerű, nem szépirodalmi szöveg tömörített vagy nem tömörített összefoglalására, 

elmondására. Vázlatot tud készíteni. Képes figyelemmel követni és megérteni az előadásokat (pl. 

színielőadás, mesemondás, szavalóverseny stb.). A vitában kulturált módon vesz rész, érvel. 

1MNY.2.3.2. Nehézség nélkül használja az írott betűket. A feladott témával összhangban közepesen 

bonyolultabb szóbeli vagy írásbeli szövegeket tud alkotni a leírás, az elbeszélés és a kifejtés eszközeit 

alkalmazva. Egyszerűbb irodalmi művek értelmezésekor képes írásban vagy élőszóban koherens szöveget 

létrehozni. Képes önálló szövegek tagolására (bevezetés, tárgyalás, befejezés), az új bekezdések 

alkalmazására. Ismeri az udvarias megszólítás formáit. Közlését képes egyéni módon kezdeni és befejezni.  

1MNY.2.3.3. Világos mondatokat alkot. Képes szabatos, teljes, jól formált mondatok alkotására, különféle 

szintaktikai szerkezetek használatára, beleértve a kevésbé bonyolult összetett mondatok alkalmazását is. 

Tudja a helyesírás szabályait bonyolultabb esetekben is alkalmazni. Írásban ki tudja emelni a címet és az 

alcímeket. Tudja javítani a szöveget, s ha szükséges, tud tervet változtatni, tartalmilag átszerkeszteni a 

szöveget. Képes különféle űrlapokat és formanyomtatványokat kitölteni (vezetéknév, utónév, szülők neve, 

születési év, születési hely, lakcím, telefon, az iskola neve, címe, osztály, tagozat), amelyekkel a mindennapi 

életben találkozik. Tud magánlevelet írni, s megcímezni. 

1MNY.2.3.4. Különböző céllal (pl. informálódás, tanulás, önfejlesztés, esztétikai élmény átélése, szórakozás 

céljából) olvas hosszabb, de egyszerű szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegeket (pl. ismeretterjesztő 

szövegeket). Szélesebb körű olvasási stratégiákat alkalmaz (pl. felkutatja a lényeges 

információkat, a szöveget korábban szerzett ismereteihez köti, kérdéseket tesz fel, előrelátja a 

fejleményeket). 

1MNY.2.3.5. Eljut a közepesen hosszú, de nem bonyolult szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek 

megértéséig. Képes egy kiszemelt kérdéskör vagy eszmei szál alakulását nyomon követni a szövegben. 

Képes nyelvileg kifejtett (explicit) és nem kifejtett (implicit) információkat kiszűrni a (lineáris és nem 

lineáris) szövegből. Képes az alapinformációk összehasonlítására két vagy több szövegben. 

1MNY.2.3.6. Képes tájékozódni a különböző dokumentumtípusokban (hagyományos és elektronikus 

ismerethordozók), tömegkommunikációs és hálózaton elérhető forrásokban. Ismeri a szótárak használati 



95 

 

módját. Értelmezi a pozitív kommunikációs mintákat közvetítő egyszerűbb médiaszövegeket2: pl. blog-

bejegyzések, képregényeket, animációs filmeket, videojátékokat, dalszövegeket, internetes portálok 

szövegeit stb. Megkülönbözteti a tényeket a véleményektől.  

Haladó szint 

A NYELV- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA részterületein a tanuló: 

1MNY.3.3.1. A mondatfonetikai eszközök közül tisztában van a hangsúly, a hanglejtés, a szünet, továbbá a 

hangszín-, hangmagasság- és tempóváltás, valamint a dinamika szerepével.  Kifejezően olvas vagy ad elő 

közepesen bonyolult szépirodalmi szövegeket. Képes közepesen bonyolult, nem szépirodalmi szöveg 

összefoglalására, elmondására. Meghatározott műfajokban témának, kommunikációs alkalomnak megfelelő 

kritikus, egyéni szemléletű, nyelvi-stilisztikai szempontból példás szövegeket, beszámolót alkot. Képes 

kritikus hozzáállással követni az előadásokat (pl. színielőadás, mesemondás, szavalóverseny stb.), amelyek 

megfelelnek a korosztályának. 

1MNY.3.3.2. Ismeri az anyaggyűjtés módjait, és ezeket felhasználva egyszerűbb szóbeli és írásbeli érvelő 

szöveget tud alkotni. Egy irodalmi mű értelmezésekor képes írásban vagy élőszóban kereken fogalmazni. Jól 

osztja el az alap- és kiegészítő információkat, és példákkal támasztja alá mondanivalóját. Valós vagy 

képzeletbeli tapasztalatokat, szereplőket illetve eseményeket bemutató fogalmazást tud írni.  

1MNY.3.3.3. Következetesen alkalmazza a helyesírási szabályokat és alapelveket, amelyeket a kötelező 

iskolai tanterv előirányoz. Képes olyan szövegeket létrehozni, amelyekben a téma, a kompozíció, a tartalom 

és a stílus megfelelnek a feladatnak, a szöveg rendeltetésének és a címzettnek (célközönségnek). Levelet ír, 

és különféle (a mindennapi életben sűrűn előforduló) formanyomtatványokat, űrlapokat tölt ki. Ismeri az e-

dokumentumok létrehozásához szükséges szabályrendszer alapvető elemeit.  

1MNY.3.3.4. Különböző céllal (pl. informálódás, tanulás, önfejlesztés, esztétikai élmény átélése, szórakozás 

céljából) olvas közepesen bonyolult szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegeket (pl. szakszövegeket, 

tudománynépszerűsítő ismeretterjesztő szövegeket stb.). Olvasási stratégiáit az olvasmány műfajának 

függvényében választja ki, s az olvasás során helyesbíti/formálja a szöveg jelentése kapcsán levont 

következtetéseit.  

1MNY.3.3.5. Eljut a közepesen bonyolult szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek megértéséig. Képes 

egy kiszemelt kérdéskör vagy eszmei szál alakulását nyomon követni a szövegben. Képes nyelvileg kifejtett 

(explicit) és nem kifejtett (implicit) információkat kiszűrni a (lineáris és nem lineáris) szövegből. Képes az 

alapinformációk összehasonlítására két vagy több szövegben.  

                                                           
2 Azok a műsorok, filmek, képek, honlapok, amelyeket a különböző kommunikációs eszközök (pl. a televízió, mozi, rádió, videó, 
fényképészet, a nyomtatott sajtó, a zenei felvételek, a számítógépes játékok, az internet stb.) hordoznak, illetve továbbítanak. 
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1MNY.3.3.6. Tudatosan gyűjt információkat különféle információ-hordozó (nyomtatott, audiovizuális, 

elektronikus) forrásokból iskolai feladataihoz, és képes azokat a megadott szempontok szerint rendszerezni, 

szelektálni (pl. portfóliót készít). Használja a különféle nyomtatott formájú és online szótárakat. Képes 

kritikai gondolkodás alkalmazásával elemezni a médiaszövegeket az igazságtartalom, a megbízhatóság és a 

minőség szempontjából. Megfigyeli és megérti a médiaüzenetet.  

A tudásszabványok alkalmazása a tanítási folyamatban 

NYELV-ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA 
 

 

1MNY.1.3.1. 

1MNY.1.3.5. 

1MNY.2.3.5. 

Alapszint  

Alapszint 

Középszint 

1. feladat  

a) Olvasd el a szöveget! 

Holdas Sándor  

A magyar kutyafajták 

 

      A világon rendkívül sok kutyafajta él. Köztük öt magyar kutyafajta van: a puli, a 

pumi, a komondor, a kuvasz, és a magyar vizsla. Közülük az első három pásztorkutya. A 

puli nagy segítséget jelent az állatokat őrző embereknek. A legelőn még száznál is több 

állatot képes terelni egymaga. A hatalmas termetű komondor régen a farkasoktól védte 

az állatokat. A magyar vizsla kitűnő vadászkutya. Felkutatja, jelzi és elhozza a vadat. A 

pumit ma már kedvencként tartják. Rendkívül éber, szeret ugatni. A kuvasz a 

nyájőrzésre termett. Nagyon szorosan kötődik a gazdájához, és kifejezetten vonzódik a 

gyerekekhez. 

 

b) Húzd alá, amit a szövegből megtudtál! 

  

- Sok magyar kutyafajta van 

- Tíz magyar kutyafajta van 

- Öt magyar kutyafajta van 

- A puli, a pumi és a komondor pásztorkutya 

- A puli a magyar vizsla és a kuvasz pásztorkutya 

- A magyar vizsla a kuvasz és a komondor pásztorkutya 
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c) A szöveg szerint hány állatot képes egyedül terelni a puli? 

_______________________ 

 

d) Párosítsd, hogy melyik kutyafaj miben segít az embernek! 

komondor                            kitűnő vadászkutya 

kuvasz                                  farkasoktól védte az állatokat  

magyar vizsla                      nyájőrzésre termett  

 

e) Olvasd el a következő rövid szöveget is! 

Schmidt Egon 

Miért szeretik az emberek a kutyát? 

 

      Azért, mert ez a kedves négylábú talán a leghűségesebb társunk az állatvilágból. A 

kutya már akkor kísérte az embert, amikor az még dárdával vadászott, barlangokban 

lakott. Azóta is hűséges társunk maradt. Őrzi a házat. Segít terelni a nyájat. Vakokat 

vezet. A rendőrkutyák betörők után nyomoznak. A vadászkutyák kihozzák a vízből a lőtt 

vadkacsát. A bernáthegyi kutyák híres hegyimentők. Sok olyan ember életét mentették 

már meg, akiket a magas hegyekből lezúduló hó, a lavina maga alá temetett. 

 

f) Hasonlítsd össze a két szöveg tartalmát! Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! 

A magyar kutyafajták 

című szövegben 

Mindkét szövegben volt 

róla szó 

Miért szeretik az emberek a 

kutyát? című szövegben 

Csak magyar kutyákról 

szólt. 

  

  Az ember házőrzésre, 

hegyimentésre, betörők 

megkeresésére alkalmazza. 
 

 

Megoldás 

b) Húzd alá, amit a szövegből megtudtál! 

  

- Sok magyar kutyafajta van 

- Tíz magyar kutyafajta van 

- Öt magyar kutyafajta van 

- A puli, a pumi és a komondor pásztorkutya 

- A puli a magyar vizsla és a kuvasz pásztorkutya 
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- A magyar vizsla a kuvasz és a komondor pásztorkutya 

 

c)  

Akár száz állatot is egyedül el tud terelni a puli. 

 

d) Párosítsd, hogy melyik kutyafaj miben segít az embernek! 

komondor                             farkasoktól védte az állatokat  

kuvasz                                   nyájőrzésre termett 

magyar vizsla                        kitűnő vadászkutya 

 

A magyar kutyafajták 

című szövegben 

Mindkét szövegben volt 

róla szó 

Miért szeretik az emberek a 

kutyát? című szövegben 

Csak magyar kutyákról 

szólt. 

A kutya, hűséges. 
 

Nem csak magyar 

kutyafajtákról volt szól. 

Az ember vadászatra, 

állatok védésére 

alkalmazza. 

A kutya segít terelni a 
nyájat. 

 

Az ember házőrzésre, 

hegyimentésre, betörők 

megkeresésére alkalmazza. 
 

 

1.MNY.1.3.1.  

1.MNY.3.1.1. 

Alapszint 
 
 
Haladó szint 

2. feladat  

Párosítsd! Kivel kommunikálnál 

- SMS-ben                                    - a Jó pajtás szerkesztőségével 

-  e-mailben                                 - barátoddal,  

- kézzel írott levélben                - nagyszüleiddel 

                                                      - szüleiddel 

 

Megoldás 

a) SMS-ben - barátokkal, szülőkkel 

b) e-mailben - a Jó pajtás szerkesztőségével 

c) kézzel írott levélben - nagyszülőkkel 
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1MNY.1.3.1. 

1MNY.2.3.1.  

1MNY.2.3.5.  

1MNY.3.3.1.  

Alapszint 

Középszint 

Haladó szint 

 

3. feladat  

a) Hallgasd meg a következő mesét: 

Az okos leány 

 

      Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy okos leány. De ez 

olyan okos volt, hogy az okosságának a híre még a királyhoz is eljutott. A királynak 

annyit beszéltek a fülébe a leányról, hogy befogatott a hintóba, a leányért küldött, 

elhozatta az udvarába. 

      Felviszik a leányt a palotába, ott a király fogadja, s mondja neki: 

      - Na, te leány, hallottam a hírét a nagy eszednek, hát, ha olyan nagy az eszed, van 

nekem a padláson százesztendős fonalam, fonj nekem abból aranyfonalat. 

      Felelte a leány: 

       - Felséges királyom, életem-halálom kezébe ajánlom, van az édesapámnak 

százesztendős sövénykerítése, csináltasson nekem abból orsót, s akkor én is megfonom 

az aranyfonalat. 

      Tetszett a királynak ez a felelet, mindjárt más kérdést gondolt ki. 

      - Hát jól van, leányom, az első kérdésemre jól megfeleltél, mondok mást. Van nekem 

a padláson száz lyukas korsóm, foltozd meg azokat. 

      - Én jó szívvel - mondta a leány -, csak elébb felséged fordíttassa ki a korsókat, mert 

azt tudja bizonyosan, hogy semmit sem szoktak a színéről foltozni, hanem a visszájáról. 

      Mondja a király:  

      - Okos volt a második felelet is. Még adok neked egy kérdést, s ha arra is megfelelsz, 

itt a kezem, feleségül veszlek. 

      - Csak mondja, kedves királyom. 

      - Hát én azt mondom, hozz is, meg ne is, legyen is, meg ne is. 

      Gondolkozik egy kicsit a leány, azzal kifordul az ajtón, megy a konyhába, ott a 

szakácsnétól kér két szitát. Aztán megy az udvarra, ott éppen röpködött egy sereg 

galamb, megfogott egyet, a két szita közé tette, úgy ment fel a király színe elé. 

      - Itt van, felséges királyom. 

      Fogja a király a két szitát, hogy megnézze, mi van benne. Abban a pillanatban a 

galamb kirepült. 
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      - Na, lássa, felséges királyom, hoztam is, meg nem is, volt is, nincs is. 

      De már erre olyan erősen megtetszett a királynak a leány, hogy egyszeribe hívatta az 

udvari papját, összeesküdött a leánnyal. Elő a cigányokkal, lett nagy lakodalom. Eltartott 

egy hétig, talán kettőig is. 

      Én is ott voltam, egyet jót táncoltam. 

      Aki nem hiszi, járjon utána. 

(népmese) 

b) Válaszolj a kérdésre! 

- Miért hívatta a király a leányt a palotába? 

- Miért szerette meg a király a lányt? 

- Hány próbatételt kellett kiállnia a leánynak? 

c) 

- Mivel bizonyította a lány, hogy okos? 

 -Mit kívánt a király?              

 - Mit válaszolt a leány? 

d)  

A lány okos volt, ezért: 

-  mindenkit kioktatott, durván viselkedett, kedves volt, ravaszul használta tudását, 

szemtelen volt. 

A király elhozatta a leányt: 

- mert kíváncsi lett rá, mert haragudott rá, mert ki akarta használni, dolgoztatni akarta. 

Megoldás 

b) Egyszerű válaszokat várunk a gyerekektől, pl. 

- Azért hívta a leányt a palotába, mert kíváncsi lett rá, annyit beszéltek róla. 

- Azért szerette meg a király a lányt, mert talpraesett volt, okos volt.  

Választékosabb, ha azt mondja: minden kérésére furfangos megoldást talált. 

- Három próbatételt kellett kiállnia a leánynak. 

c) A kérdés részletekbe menő, az a fontos, hogy fel tudja-e idézni a mese részleteit pl. 

- Azzal bizonyította, hogy a lehetetlen feladatokra is tudott jó választ adni. 

 - A harmadik próbatétel az volt, hogy hozzon is meg ne is, legyen is meg ne is! 

- Két szita közé tett egy galambot, ami azonnal elröppent, amikor kinyitották a szitákat. 

d) ravaszul használta tudását 

    mert kíváncsi lett rá 
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1MNY.1.3.2. Alapszint 

4. feladat   

a) Olvasd el a népmesét! 
A rátóti csikótojás  

      Hol volt, hol nem, volt az országban egy Rátót nevű község. Ebben a Rátótban a csősz 

egyszer a mezőn egy hatalmas úritököt talált. 

      - Tyű, fékomadta-teremtette - csodálkozott -, nahát ez már megint mi? - Mert hosszú, 

főzni való tököt már látott, de ilyen sütni valót még soha. 

      Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy 

mi. Bevitte hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupaktanács. A csősz letette a tököt az 

asztalra. A derék elöljárók is elszörnyülködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást. 

      Azt mondja a legöregebb, a legokosabb: 

      - Sok időt megértem, de ilyen istenteremtményét világéletemben nem láttam még. Mi 

lehet ez? 

      Azt mondja rá az időben utána következő: 

      - Én is sok mindenen keresztülmentem, de ilyent még én se ettem életemben. - S fordul 

kérdő tekintettel a korban alatta állóhoz. 

      Az azt mondja: 

      - Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom, hogy ez mi a csoda 

lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudjon. 

      Itt aztán már a bíró is beleszólt: 

      - Hát atyafiak, ez, ahogy a formája mutatja, csakis tojás lehet. 

      Erre aztán a többi feje is egyszeriben megvilágosult. 

      -Persze, hogy tojás! Mert mi más is lehetne, ha nem tojás?! 

      A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, mikor a földről 

felvette. A bíró nemhiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, 

hogy a tojás micsoda tojás. 

      - Egy gyíksárkányé! - mondta a legöregebb elöljáró. 

      - Lúdvércé! 

      De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyanképpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a 

tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határban. Futott, sörénye 

volt, hosszú szőrű farka! 

      Annak a Rátótnak a környékén még ritka volt a ló. A parasztok tehénnel szántottak s 

fuvaroztak. Még lakodalomba is tehén vonta szekéren mentek. 

      De a bíró látott már lovat is, csikót is. Felkiáltott hát: 

      - Csikó! Csikó tojta! 
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      Most már az öregek is fújták: 

      - Úgy van! Ezt a csikó tojta. Mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorát? 

      Ebben mindnyájan megegyeztek. 

      - Eddig szerencsésen eljutottunk - szólott a bíró - , még csak azt mondjátok meg 

atyafiak, most mitévők legyünk? 

      -Kiköltetjük! 

      -Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink. 

      Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata. 

      - Tudjátok mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költsük ki 

magunk. 

      Ebben aztán megint megegyeztek. 

      Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra többiek, amint kor szerint 

következtek. Ki-ki egy napig. Éppúgy, ahogy a kotlóstyúk a tojásokat. 

      Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluban rebesgetni nem kezdték 

volna, hogy a rátóti kupaktanácsra rázápult a csikótojás! Merthogy csak nem kel ki! Erre 

aztán az elöljárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását.  

      A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kiscsikó már mozog 

is a tojásban. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az elöljárókkal is. De azok most már 

hitetlenek voltak. Az ő orruk szerint a tojásnak már szaga volt! Záp! 

      Végtére is megállapodtak abban, hogy a záptojást kiviszik a határba egy hegyre, mert 

onnan épp a felé a falu felé guríthatják, amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében 

leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, 

hogy kapja meg a magáét az a rossznyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony, szaglott már 

messziről is. Mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s 

gurítani kezdte a csikótojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy 

galagonyabokorba. Ott valami kőbe ütközött, s ripityára törött szét. A bokorból pedig 

ugyanakkor kiugrott egy piciny nyúl, erre aztán egész Rátót adta a hangot, ahogy kinek-

kinek torkán kifért: 

      - A pici csikó! Ni, né! Fut a pici csikó! Utána, emberek! 

      A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt.  

      Látva, hogy hasztalan a rohanás, mert a menekülő kis jószágot senki sem éri utol, 

szomorúan így sóhajtott magában: 

      - Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog? Miért is nem ültük türelemmel még 

egy-két nap azt az istenadta csikótojást! 

(népmese) 
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b) A megadott mondatokkal alkoss a meséről összefoglalást! A mondatokat fogalmazd át 

úgy, hogy összefüggjenek, pótold a történet szempontjából fontos eseményeket! 

 

A csősz a mezőn talált egy úritököt.  

Bevitte a faluházára. 

Mi lehet ez? – Csikótojás. 

Akár a kotlóstyúk az elöljárók egy-egy napig megülték a tojást. 

A záptojást a talicskáról legurították. 

A megijedt nyúl után eredtek. 

 
Megoldás 

Ha összefüggő mondatokat alkot, az időrendet betartja, pótolja a fontos eseményeket, akkor 

elfogadható a megoldás. 

 

 

1MNY.1.3.2. Alapszint 

5. feladat  

Milyen információ kerül egy születésnapi meghívóba? Kösd hozzá a megfelelő szavakat! 

 

alkalom                                                                                adataim 

 

a meghívottak névsora                                   időpont                                                       

desszert 

 

dátum                          megszólítás 

 

MEGHÍVÓ 

 

családom bemutatása                            helyszín                            az esemény 

 

a meghívó személy neve                                                                                 a meghívott 

neve 

 

óra és perc            iskolám neve és címe 
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Megoldás 

meghívó 

alkalom, időpont, helyszín, az esemény, meghívó személy neve, a meghívott neve 

 

 

1MNY.1.3.2. Alapszint 

6. feladat   

Képzeld el, hogy otthon vagy és észreveszed, hogy elfogyott a kenyér. Mielőtt szüleid 

hazaérnek, elmész a boltba kenyérért. Fogalmazd meg két módon, hogyan értesítenéd őket 

arról, hol vagy! 

 

             SMS-ben                                                     az asztalon hagyott üzenetben 

___________________________             _____________________________ 

 _______________________________             _________________________________ 

_________________________________            __________________________________ 

 

 

 

Megoldás:  

SMS-ben rövidítéseket is használhat. Legyen benne az ok, a cél és a helyszín. 

 

 

1MNY.1.3.2.  

1MNY 1.3.1.  

1MNY.1.3.3.  

Alapszint 

7.  feladat  

Kis házi kedvenceink nagy örömet okoznak nekünk. Egy gazdinak viszont kötelességei is 

vannak. Meséld el, hogy szoktál kis kedvencedről gondoskodni! 

 

 

Megoldás 

Egyszerűen fejezi ki, meséli el azt, hogyan szokott gondoskodni házi kedvencéről. 

Mondanivalója egyszerű szerkezetű, érthető, értelmes. Nyelvtanilag helyes mondatokat 

alkot, értelmes és szabatos beszédre, helyes artikulációra törekszik. 
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1MNY.1.3.3. 

1MNY.2.3.2. 

Alapszint 

Középszint 

8. feladat  

Másold le a mondatokat írott betűkkel! 

 

Kedvenc italom a kakaó, a Nesquik a legfinomabb!      

____________________________________ 

 

Weöres Sándor versei dallamosak.                                   

____________________________________ 

 

Az oxigénre minden élőlénynek szüksége van.              

____________________________________ 

 

Elolvastuk már Janikovszky Éva elbeszélését?                

____________________________________ 

 

Megoldás 

Ha hiba nélkül elolvassa a nyomtatott betűket, leírja írott betűkkel, akkor ismeri és 

használja a kibővített magyar ábécé nyomtatott és írott betűit, valamint a tanult írásjeleket. 

 

 

1MNY.1.3.3. Alapszint 

9. feladat  

Fejezd be értelemszerűen a mondatokat! 

Elmentem a boltba, mert__________________. 

Elmentem a boltba, és ____________________. 

Elmentem a boltba, de ___________________. 

Elmentem a boltba, pedig ____________________. 

Elmentem a boltba, hogy ____________________. 

 

Megoldás 

Több megoldás lehetséges, pl.: 

Elmentem a boltba, mert elfogyott a kenyér. 

Elmentem a boltba, és útközben Katival találkoztam. 

Elmentem a boltba, de pénzt elfelejtettem vinni. 

Elmentem a boltba, pedig tanulnom kellett volna. 

Elmentem a boltba, hogy kenyeret vegyek. 
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1MNY.1.3.3. 

1MNY.1.3.5. 

Alapszint 

10. feladat  

a) Írd a megfelelő szavakat a vonalra! Olvasd el a mesét! 

cím, bevezetés, tárgyalás, befejezés 

Aiszóposz 

Az oroszlánbőrbe bújt szamár  

________________________ 

      Egyszer a szamár oroszlánbőrbe bújt. Mindenki azt hitte róla, hogy igazi oroszlán. 

Futott is előle ember, állat. Tetszett ez nagyon a szamárnak.       

________________________ 

      Amint fújni kezdett a szél, levitte róla az oroszlánbőrt. Ott állt a szamár saját bőrében. 

Amikor az emberek megismerték, megdühödtek, hogy így becsapta őket. Rárohantak, és 

botokkal jól eldöngették.  

_______________________                                             

      Nem is kívánkozott többet más bőrébe a szamár. 

_______________________ 

 b) A mese melyik része tetszett neked? Írd le a vonalra! 

 ________________________________________ 

c) MI volt szokatlan a mesében? Írd le a vonalra!  

_________________________________________ 

d) Melyik szavak olvasását kell gyakorolnod, hogy könnyebben menjen az olvasás? Írd ki a 

kifejezéseket a vonalra! 

___________________________________________ 

 

 

 

Megoldás 

a) Ha jó helyre kerül a cím, bevezetés, tárgyalás, befejezés kifejezés, akkor fogadható el a 

megoldás. 

b), c), d) - Az a fontos, hogy átgondoltan válaszoljon. Fogalmazza meg, mi tetszett neki, 

talált-e szokatlan részletet a mesében, mindent szót el tudott-e olvasni. 
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1MNY.1.3.3.  

1MNY.1.3.2. 

1MNY.2.3.2.  

Alapszint 
 
 
Középszint 

11. feladat  
Írd a meghatározás mellé, hogy a fogalmazás hármas tagolása közül melyik részére 

vonatkozik! 

a) Ebben a bekezdésben részletesen elmondjuk az eseményeket. A három fő rész közül ez a 

leghosszabb. 

______________ 

 

Megtudjuk belőle, hogyan végződtek az események, milyen következménnyel jártak, mi 

belőlük a tanulság. 

_______________ 

 

A szöveg témája derül ki belőle. Megtudhatjuk belőle az események színhelyét, idejét, 

szereplőket. 

_______________ 

 

b) Mindenki volt már beteg. Most írd meg saját élményedet ezzel kapcsolatban egy 

fogalmazás keretén belül! Önállóan adj címet a fogalmazásnak. 

 

 

Megoldás:  

A fogalmazás akkor sikeres, ha értelmes, nyelvtanilag helyes mondatokat alkot. Írásban 

tudja a szöveget tagolni (cím, bekezdések) és makroszerkezeti egységekre osztani 

(bevezetés, tárgyalás, befejezés). 

Egyszerű szerkezetű írásbeli szövegeket alkotott, nyelvtanilag helyes mondatokat írt. 

 

 

1MNY.1.3.4.  

1MNY.1.3.1.  

1MNY.1.3.5. 

Alapszint 

 

12. feladat  

A következő verset úgy olvasd el, hogy a kék színű versszakokat hangosan, a zöld színű 

versszakokat néma olvasással olvasod! 

Domonkos István 

Képzeljétek 
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Képzeljétek mi történt velem 

egész éjjel csukva volt a szemem 

úgy aludtam 

 

Képzeljétek mi történt nálunk 

kiürült a levesestálunk 

ebéd közben 

 

 

Képzeljétek micsoda szerencse 

légy repült tegnap a kezemre 

jókora bögöly 

 

 

Képzeljétek milyen erős vagyok 

betörtem egy hatalmas ablakot 

kaviccsal 

 

Képzeljétek tavaly mit csináltam 

sötét este megmostam a lábam 

szappannal. 

 

b) Válaszolj a kérdésekre! 

- Mi ürült ki ebéd közben? 

- Mekkora volt az ablak, ami betört? 

- Mivel törte be az ablakot? 

 

Megoldás: 

a) A tanórán megfigyelhetjük, hogy tanulóink tudják-e követni az olvasás tempóját néma 

olvasással is. Érthetően és folyékonyan olvasnak-e? 

b) Ha jó válaszokat ír tanulónk, akkor néma olvasással is megértette az olvasott szöveget. 

- a levesestál ürült ki 

- hatalmas volt az ablak 

- kaviccsal törte be az ablakot 
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1MNY.1.3.5.  

1MNY.3.1.1. 

Alapszint  

 

Haladó szint 

13. feladat  

a) Hallgasd meg a következő szöveget, a szerinted fontos mondatokat, szavakat írd le! 

 

Kutya-macska barátság 

 

      Egyszer a kutyák lakodalmat csaptak. Bodri feltette a sok csontot, sütötte-főzte, aztán 

odahítta a Sajót kóstolni. Sajó megkóstolta a galuskát, de nem volt se íze, se bűze, mert 

nem volt rajta tejföl. Keresi a kutya a tejfölt, de nem volt a háznál. Hamar menjen valaki a 

boltba!   

      De ki menjen? A kutya nem hagyhatta ott a főzést. Meglátja a macskát, küldi a 

tejfölért. Szalad a macska a boltba tejfölért. Mikor kimérték neki, vitte hazafelé. Éhes volt, 

hát nyalogatott belőle. Gondolta; úgyse tudják meg. Aztán ment tovább. Megint gondolt 

egyet; megint nyalogatott. Alig maradt az edényben. Már közel volt a kutyákhoz, 

szégyellte magát, hogy ilyen kevés tejfölt visz, hát a megmaradt tejfölt is megette.    

      A kutyák futottak eléje, már nagyon várták. 

      - Hozza a macska a tejfölt!    

      A macska azt hazudta, hogy nem adott a boltos tejfölt. De az agár meglátta a macska 

tejfölös bajuszát.  

      - Hazudik a macska, megette a tejfölünket! 

      Nekimentek a macskának, a macska meg felszaladt a fára, onnan dörmicélt a kutyákra. 

Mikor látták, hogy a macska bizony nem nagyon kívánkozik le a fáról, bementek a házba, 

és tejfel nélkül ették meg a galuskát.    

      Azóta nem nézhet a kutya a macskára.      

   

b) Válaszolj a kérdésekre!  

- Milyen alkalomra készítették a kutyák a finom ételeket? ____________________ 

- Mi hiányzott az ételből? ____________________ 

- Kit küldtek el tejfölért? _____________________  

- Miért kezdte el nyalogatni a tejfölt a macska? ______________________ 

- Mit hazudott a macska? ___________________ 

- Honnan tudták a kutyák, hogy a macska ette meg a tejfölt? ____________________ 
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c) A történethez illik ez a szólás: 

Kecskére ne bízd a káposztát! 

Mit jelent ez a szólás? Húzd alá a megfelelő magyarázatot! 

- Nem tanácsos a kecskére bízni a káposztát, mert legelés közben elmászkál. 

- Nem tanácsos kecskére bízni a káposztát, mert a kecske nem szereti a káposztát és nem 

fog rá vigyázni. 

- Nem tanácsos a kecskére bízni a káposztát, mert nagyon szereti és megeszi. 

d) A mese melyik része volt számodra érdekes? Volt-e olyan gondolat, amelyet nem 

értettél meg? Egészében tetszett-e mese? 

___________________________________________________________________ 

 

Megoldás 

b)  

- Milyen alkalomra készítették a kutyák a finom ételeket? - lakodalom 

- Mi hiányzott az ételből? – tejföl/tejfel 

- Kit küldtek el tejfölért? – a macskát 

- Miért kezdte el nyalogatni a tejfölt a macska? -mert éhes volt 

- Mit hazudott a macska? – azt hazudta, hogy nem adott neki tejfölt a boltos 

- Honnan tudták a kutyák, hogy a macska ette meg a tejfölt? – meglátták a bajszán 

 

c)  

- Nem tanácsos a kecskére bízni a káposztát, mert nagyon szereti és megeszi 

d) Minden jó válaszlehetőség elfogadható. 

 

 

1.MNY.1.3.1.  

1.MNY.3.1.1. 

Alapszint  

 

Haladó szint 

14. feladat  

A) Két párbeszédet olvashatsz. Hol és kik beszélgethetnek? Írd a választ a vonalra! 

 – Jó napot kívánok! 

 - Jó napot, miben segíthetek? 

- Jegyet szeretnék vásárolni a délutáni előadásra. 

- A hatodik sorba megfelel? 

- Igen. Három jegyet kérek! 

- Tessék, háromszáz dinárba kerül a három jegy. 
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a) Helyszín: _____________________ 

b) Kik beszélgetnek: ______________ 

c) Ismerik-e egymást a beszélgető felek? Karikázd be a választ!                 IGEN   NEM 

d) Mi alapján döntöttél az előző kérdés válaszadásánál? _________________________ 

B) . – Szia! 

- Szia! Megérkeztél? Mivel jöttél? 

- Igen, most érkezett meg az autóbusz, amivel utaztam. 

- Sok utas volt? 

- Nem volt túl sok utas, ülőhelyem is volt. 

a) Helyszín: _____________________ 

b) Kik beszélgetnek: ______________ 

c) Ismerik-e egymást a beszélgető felek? Karikázd be a választ!                  IGEN   NEM 

d) Mi alapján döntöttél az előző kérdés válaszadásánál? ________________________ 

C) Szerepjátékkal játsszátok el az előző helyzeteket! Bővítsétek tetszés szerint a 

párbeszédet. 

Megoldás 

 

Megoldás 

A) a) Helyszín: jegypénztár 

b) Kik beszélgetnek: a vásárló és a jegypénztáros 

c) Ismerik-e egymást a beszélgető felek? Karikázd be a választ!                 IGEN   NEM 

d) Mi alapján döntöttél az előző kérdés válaszadásánál? Magázódó viszonyban vannak/a 

beszélgetésből derül ki 

B) a) Helyszín: otthon/az utcán 

b) Kik beszélgetnek: barátok 

c) Ismerik-e egymást a beszélgető felek? Karikázd be a választ!                  IGEN   NEM 

d) Mi alapján döntöttél az előző kérdés válaszadásánál? Tegeződő viszonyban vannak/a 

beszélgetésből kiderül 

C) Minden bővítés megfelelő, ha a szerephez tartják magukat. 

 

 

1MNY.1.3.6. Alapszint 

15. feladat  

a) Az alábbi kulturális események közül azt húzd alá, amelyen azért vennél részt, mert az 

érdeklődésednek megfelel! 

- A Gyermekszínház előadása. 
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- A városi filharmonikus zenekar komolyzenei koncertje. 

- Egy operaelőadás. 

- Lackfi János gyermekkönyvének bemutatása. 

- Egy balettelőadás. 

- A Fokos népzenei együttes koncertje. 

- A Palicsi Nemzetközi Filmfesztivál. 

 

b) Írd le röviden az egyik kulturális eseményt, ahova ellátogattál! 

________________________________________________________ 

Megoldás 

Több válasz elfogadható, ha érdeklődésének megfelel. 

 

 

1MNY.1.3.6. Alapszint 

16. feladat  

A következő címeket kösd a megfelelő információforráshoz! 

 

Jó Pajtás      

Mézeskalács 

Wikipédia 

Sulinet Digitális Tudásbázis                                        elektronikus 

Magyar Szó                                                                    nyomtatott 

TM Tudorka Magazin 

Okosdoboz 

 

Megoldás 

Jó Pajtás - nyomtatott 

Mézeskalács - nyomtatott 

Wikipédia - elektronikus  

Sulinet Digitális Tudásbázis - elektronikus                                        

Magyar Szó - nyomtatott                                                                  

TM Tudorka Magazin - nyomtatott                                                                    

Okosdoboz - elektronikus           
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1MNY.1.3.6. Alapszint 

17. feladat  

A képen a másodikos olvasókönyv tartalomjegyzékének egy részletét láthatod. Írj ki három 

szerzőt, a mű címét és az oldalszámot a tartalomjegyzékből! 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Megoldás 

Több válasz is elfogadható, ha helyesen jelöli a címet, szerzőt, oldalszámot. 

 

 

1MNY.1.3.6. Alapszint 

18. feladat  

Olvasd el az iskolai könyvtár szabályzatát! Írd be az üres helyekre a hiányzó szavakat! 

Az iskolakönyvtár szolgáltatásait az intézmény tanulói és dolgozói vehetik igénybe. 

A beiratkozásért és a könyvek kölcsönzésért nem kell fizetni, tehát ingyenesek.  
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Az olvasó maximum 2 könyvet kölcsönözhet ki egy-egy alkalommal.  

A kölcsönzési határidő három hét, amely meghosszabbítható, ha nem olvastuk még el a 

könyvet. 

A könyvtár nyitvatartási ideje az ajtón van feltüntetve. 

Ha az olvasó a könyvtári könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles ugyanannak a műnek 

egy új példányát a könyvtárba bevinni, vagy az árát megtéríteni. 

A kikölcsönzött könyvtári könyvek címét és könyvtári számát a könyvtáros beírja a 

kartonunkba. 

A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása. 

A könyvtárba enni-innivalót nem szabad bevinni! 

 

Az iskolakönyvtár szolgáltatásait az intézmény ______________ és ___________ vehetik 

                                                                                               (kik?)                              (kik?)       

igénybe.  

 

A beiratkozásért és a könyvek kölcsönzésért ____________ fizetni, tehát__________ 

                                                                                  (kell/nem kell)         (ingyenes/nem 

ingyenes) 

 

Az olvasó maximum _______ könyvet kölcsönözhet ki egy-egy alkalommal. 

                                     (hány db)  

 

A kölcsönzési határidő __________     hónap, ami ________________________________. 

                                                                             (meghosszabbítható/nem hosszabbítható 

meg)  

 

A könyvtár nyitvatartási ideje az ____________________ van feltüntetve. 

                                                                             (hol?) 

 

Ha az olvasó a könyvtári könyvet elveszíti, vagy ________________, köteles ugyanannak 

a 

                                                                                   (mi történik vele?) 

műnek egy új példányát a könyvtárba bevinni, vagy az árát megtéríteni. 

 

A kikölcsönzött könyvtári könyvek ________________ és könyvtári számát a könyvtáros  
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                                                                   (mijét?)                                                                   

beírja a ____________________. 

                 (hova?) 

 

A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a __________ és a__________  

                                                                                                       (mi?)                        (mi?)  

megtartása. 

 

A könyvtárba enni-innivalót ______ szabad behozni!  

                                               (igen/nem) 

Megoldás: 

Az iskolakönyvtár szolgáltatásait az intézmény tanulói és dolgozói vehetik igénybe. 

A beiratkozásért és a könyvek kölcsönzésért nem kell fizetni, tehát ingyenesek.  

Az olvasó maximum 2 könyvet kölcsönözhet ki egy-egy alkalommal.  

A kölcsönzési határidő három hét, amely meghosszabbítható, ha nem olvastuk még el a 

könyvet. 

A könyvtár nyitvatartási ideje az ajtón van feltüntetve. 

Ha az olvasó a könyvtári könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles ugyanannak a 

műnek egy új példányát a könyvtárba bevinni, vagy az árát megtéríteni. 

A kikölcsönzött könyvtári könyvek címét és könyvtári számát a könyvtáros beírja a 

kartonunkba. 

A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása. 

A könyvtárba enni-innivalót nem szabad bevinni! 

 

 

1MNY.2.3.1. 

1MNY.2.3.4. 

Középszint 

19. feladat  

a) Olvasd el az ismeretterjesztő szöveget! 

Mit tegyünk, ha süncsaládra bukkanunk? 

A gallyrakásban talált sünfészek nem azért van ott, hogy önkényesen befogadjuk és kézzel 

nevelgessük az ott talált állatokat. Semmiképp se szedjük össze őket, inkább pakoljuk 

vissza megfelelő vastagságú rétegekben a leveleket a fészekre és hagyjuk, hogy a nőstény a 

többit elintézze. 

A sünöket ne kezdjük el etetni, hiszen így a kölykök nem tudják megtanulni, hogyan 

szerezzenek maguknak táplálékot a természetben. Gyakori tévhit, hogy a tálkában kitett 
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tejjel jót teszünk nekik, ám a férgekkel, gyíkokkal, ízeltlábúakkal és elhullott 

gyümölcsökkel táplálkozó állatokat ne szoktassuk más eledelhez, hiszen ezek akár az 

egészségükre is veszélyt jelenthetnek. 

 

b) Foglaljuk össze, amit megtudtunk! Segít, ha válaszolsz a kérdésekre. (szóban vagy 

írásban is kérhetjük az összefoglalást) 

- Miért ne kezdjük etetni a kis sünöket? 

- Adhatunk-e tejet neki? 

- Mivel táplálkoznak a természetben a sünök? 

 

c) Valaki jár a kertben című elbeszélést már olvastátok. Az előző ismeretterjesztő 

szövegből keresd ki és húzd alá azt a részt, amely igazat ad az elbeszélés szereplőinek, 

amikor visszahordták az avart egy kupacba. 

 

Megoldás 

Akkor fogadjuk el a megoldást, ha a tanuló a szöveget képes összefoglalni, elmondani vagy 

leírni (tömörítve vagy nem tömörítve). 

b)  

- Azért ne kezdjük el etetni a kis sünöket, mert a kölykök nem tudják megtanulni, hogyan 

szerezzenek maguknak táplálékot a természetben. 

- Nem adhatunk neki tejet, mert a természetben ezzel nem táplálkoznak és káros lehet az 

egészségükre. 

- Férgekkel, gyíkokkal, ízeltlábúakkal és elhullott gyümölcsökkel táplálkoznak. 

c) Semmiképp se szedjük össze őket, inkább pakoljuk vissza megfelelő vastagságú 

rétegekben a leveleket a fészekre és hagyjuk, hogy a nőstény a többit elintézze. 

 

 

 

1MNY.2.3.1. Középszint 

20. feladat  

Miután néhányszor elolvastad magadban a közmondásokat, álló egyenessel jelöld, hogy hol 

tartasz szünetet. 

 

Aki sokat markol, keveset fog. 

Ki a kicsit nem becsüli, a sokat nem érdemli. 

Májusi eső aranyat ér. 
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Jótett helyébe jót várj! 

Megoldás:  

Aki sokat markol,/ keveset fog. 

Ki a kicsit nem becsüli,/ a sokat nem érdemli. 

Májusi eső /aranyat ér. 

Jótett helyébe / jót várj! 

Miután néhányszor elolvassák magukban a tanulók a szöveget, ezt követően hangosan 

felolvassák a közmondásokat. Akkor jó, ha ügyelnek: 

-  a levegő helyes beosztására; 

- a mondanivalót értelem szerint tagolják, hangsúlyozzák; 

-  a jelentésnek megfelelő a hanglejtés. 

A következő szavak elejére kell a hangsúlyt helyezni, amikor felolvassák: 

sokat, keveset 

nem  

eső, aranyat 

jótett, jót 

 

 

1MNY.1.3.3. 

1MNY.2.3.2. 

Alapszint 

Középszint 

21. feladat  

Másold le a mondókát írott betűkkel! 

Gólya, gólya, gilice, 

mitől véres a lábad? 

Török gyerek megvágta, 

magyar gyerek gyógyítja: 

síppal, dobbal, nádi hegedűvel. 

 

 

Megoldás 

Ha hiba nélkül elolvassa a nyomtatott betűket, leírja a mondókát írott betűkkel, akkor 

ismeri és használja a magyar ábécé nyomtatott és írott betűit, valamint a tanult írásjeleket. 

Ha írása szép, tiszta, olvasható, betűi jól formáltak, a betűket szabályosan kapcsolja, 

írástempója megfelelő, abban az esetben nehézség nélkül használja az írott betűket. 
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1MNY.2.3.1.  
 

Középszint 
 

22. feladat   

a) Keress minél több olyan szót, amely helyettesítheti a barát szót! 

A barát szinonimái: 

________________________________________________________________________  

b) Fogalmazd meg, majd olvasd fel társaidnak, hogy milyen tulajdonságai vannak az igaz 

barátnak!  

Az igaz barát: 

_______________________________________________________________________ 

c) A barátom mindig igazat kell, hogy adjon nekem. Ez legyen a vitaindító. Mondd el 

véleményedet erről a kijelentésről! 

 

 

Megoldás:  

Több megoldást is elfogadhatunk pl. 

a) cimbora, pajtás, haver, cimbi, span 

b) elfogad, önmagamért szeret, őszinte, támogat 

c) Akkor sikeres a vita, ha tanulónk meg tudja fogalmazni véleményét, igényes 

nyelvhasználatra törekedett. Nyilvános beszédhelyzetben képes volt kifejteni gondolatait. 

A vitában kulturált módon vett részt, érvelt. 

 

 

1MNY.2.3.1. Középszint 

23. feladat  

A vázlat bemutatja a szöveg lényegét, fő mozzanatait.  

Egy-egy mondattal megfogalmaztuk az alábbi mese vázlatát. A te feladatod az, hogy 

miután elolvastad a mesét, címszerűen és egy-egy szóval is elkészítsd a vázlatot. 

 

A paraszt meg az ördög 

      Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt, sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de én itt 

most csak a legkülönbet mondom el: azt, hogyan tette egyszer bolonddá az ördögöt.  

      Úgy kezdődött a dolog, hogy a paraszt egyszer kint dolgozott napestig a földjén. Mikor 

bealkonyodott, hazafelé készült, de mint jó gazdához illik, mielőtt elindult, még egyszer 

körülnézett, rendben van-e minden. Hát ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe? 

Valami villódzik a szürkületben: nagy halom parázs izzik a szántóföldje közepén. Igen 

elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Odaballagott megnézni, mi az.    

     Valódi tüzes zsarátnok volt, és egy kis fekete ördög kuporgott a tetején. 
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       – Csak tán nem kincsen kotlasz? – kérdezte a paraszt.  

      – De bizony azon – felelte az ördög –, mégpedig nagy kincsen! Több abban az arany 

meg az ezüst, mint amennyit te egész életedben láttál!  

      – No, akkor jól van – folytatta a paraszt a beszélgetést –, a kincs az én földemben van, 

tehát az enyém.  

      – Nem bánom, tiéd lehet – állt rá az ördög –, de csak egy feltétellel: ha két esztendőn át 

nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. Pénzem van dugig, aranyra-ezüstre akár rá 

se nézzek, de a föld gyümölcseit nagyon megkívántam. 

      A paraszt gondolkodott egy percig, aztán belement az üzletbe. 

      – Rendben van – mondta –, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg: 

ami a föld alatt van, az az enyém, ami meg a föld fölött, az a tiéd.  

      Az ördögnek tetszett az alku, el is fogadta.  

      Igen ám, csakhogy az agyafúrt paraszt abban az esztendőben egyebet sem vetett, mint 

répát! Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett az ördög a részéért.  

      – Kaszát hozzak, vagy úgy téped puszta kézzel? – kérdezte a paraszt.  

      – Hogyhogy? – hüledezett az ördög. – A répát?  

      – Azt nem, csak a levelét! – mondta a paraszt. – Nem emlékszel az egyezségre? Ami 

fölül van, az a levele, azt mind elviheted.  

      Nekiállt, s nagy vígan szedegetni kezdte a földből a szép kövér répafejeket. Az ördög 

dühösen vakarta az üstökét.  

      – Most az egyszer te jártál jól – füstölgött –, de jövőre nem ér a kikötésed; jövőre 

fordítva lesz: ami a föld alatt van, az enyém, ami a föld fölött, a tiéd. Megértetted?  

      A paraszt vállat vont, sodorított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye 

valahogy a somolygását, és ráhagyta:  

      – Nekem úgy is jó, legyen a kedved szerint.  

      Az ördög morgott valamit, s elinalt. A paraszt meg fölszántotta a földjét, s az egészet 

bevetette tiszta búzával.  

      Mikor a gabona beért, nekiállt és mind egy szálig learatta. Épp az utolsó kévét hányta 

föl a kocsijára, mikor nagy dérrel-dúrral megjelent az ördög. 

      – Hohó! – kiabálta már messziről. – Hallod-e, hékás, hová viszed azt a búzát?  

      – Haza, a csűrömbe – mondta a paraszt.  

      – Hát nekem mit hagytál? – kérdezte az ördög.  

      – Mindent, ami a föld alatt van – hangzott a felelet.  

      És az ördög nem talált mást, mint a puszta tarlót. Rettenetesen megdühödött és egy 

sziklahasadékon át lebucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté a 

kétesztendei termés is meg a kincs is.  
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Jakob Grimm - Wilhelm Grimm  

 

 Mondatok Címek Szavak 

 

BEVEZETÉS 

- A furfangos 
paraszt kint 
dolgozott a földjén, 
ahol izzó fényeket 
látott. 

  

 

 

 

 

TÁRGYALÁS 

- Az ördög őrizte a 

kincset. 
- Első egyezség a 

föld gyümölcseiről 

szóltak, amik a föld 
fölött vannak. 
- Répát termesztett 
az agyafúrt ember, 
az ördögé csak a 
levél lett. 
- Második évben az 
ördög azt kérte, ami 
a föld alatt van. 
- Az ember búzával 
vetette be a földjét. 

  

 

BEFEJEZÉS 

- A furfangos 
paraszté lett a 
termés is, meg a 
kincs is. 

  

 

Megoldás 

Ha tanulónk képes volt címszerűen és egy-egy mondattal is összefoglalni a mese lényeges 

momentumait, akkor munkája sikeresnek bizonyult. 

 

 

1MNY.2.3.2.  

1MNY.2.3.3. 

Középszint 

24. feladat   

a) Egy hétköznapi, reggeli készülődés legyen a témája a következő fogalmazásodnak. 

Meséld el, hogy otthon hogyan indul egy nap. Arra kérlek, hogy leírást is készíts a 

szobádról! 

b) Az előző fogalmazás felhasználásával úgy írd át a tartalmat, hogy a reggeli készülődés 

hétvégén történjen, amikor kirándulni indultok! 

 

Megoldás 

a) A szövegalkotás akkor sikeres, ha összefüggő mondatokat alkot, az események 

sorrendjét betartja, mondatai logikusan kapcsolódnak, írása leíró részt is tartalmaz. 

Szabatos, teljes, jól formált mondatok alkot, a helyesírás szabályait betartja, alkalmazza. 
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Írása áttekinthető, esztétikus, tehát nehézség nélkül használja az írott betűket. A szöveget 

tagolta bevezetésre, tárgyalásra, befejezésre. 

b) A szövegalkotás akkor sikeres, ha meg tudta változtatni a tervet, a fogalmazás tartalmát 

át tudta szerkeszteni. 

 

1MNY.2.3.2. 

1MNY.2.3.3.  

Középszint 

25. feladat  

Olvasd el Kányádi Sándor tollából A kisfiú hiányzik című elbeszélést. A nagyfiú sok 

ajándékot és jókívánságot vitt haza testvérének. Te hogyan mondtad volna el, hogy ki mit 

küldött a betegnek, és milyen jókívánságokat üzent neki? Írd le! Fogalmazd meg azt is, 

hogy szerinted kinek miért hiányzott a kisfiú! 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Megoldás 

Ha a tanuló összefüggően írja le az eseményeket, betartva az események sorrendjét, világos 

mondatokat alkot, saját véleményét is megfogalmazza (az olvasottak alapján) akkor sikeres 

az írása. 

 

 

1MNY.2.3.2. Középszint 

26. feladat  

a) Húzd alá a következő lehetőségek közül az udvarias megszólításokat! 

 

Tisztelt Uram/Hölgyem! 

Kedves Barátom, Dani! 

Drága Szüleim! 

Édes Jó Nagymama! 

Helló! 

Csá! 

Mizu? 

Szióka! 

 

 

b) Írd le, hogyan kezdhetnéd el a beszélgetést, ha:  
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- új tanuló érkezik az osztályodba, kapcsolatteremtő céllal beszélgetést kezdeményezel; 

_______________________________________________________________________ 

- valami nagyon jó dolog történt veled a hétvégén, barátodnak el szeretnéd mondani, ezért 

beszélgetést kezdeményezel; 

_______________________________________________________________________ 

- osztálytársaidnak szeretnél beszámolni arról a kísérletről, amit elvégeztél, ezért 

megszólítod őket 

_______________________________________________________________________ 

- szüleidnek egy fontos információt kell továbbítanod, ezért megszólítod őket. 

_______________________________________________________________________ 

c) Képzeld el, hogy nyári táborban vagy és képeslapot küldesz onnan. Hogy szólítanád 

meg, illetve, hogy köszönnél el a következő személyektől: 

                                               megszólítás                                 elköszönés 

- szüleid                     _____________________           ______________________ 

- barátod                   _____________________           ______________________ 

- nagyszüleid           ______________________          ______________________ 

- tanító nénid          ______________________         _______________________ 

Megoldás 

a) 

 Tisztelt Uram/Hölgyem! 

Kedves Barátom, Dani! 

Drága Szüleim! 

Édes Jó Nagymama! 

b) és c)  

Ha ismeri az udvarias megszólítás formáit, közlését képes egyéni módon kezdeni és 

befejezni, a helyesírás szabályait betartja, akkor sikeres a munkája. 

 

 

1MNY.2.3.2. Középszint 

27. feladat  

Összekeveredtek egy elbeszélés bekezdései. Számozással tegyél rendet, majd másold át 

helyes tagolással a szöveget! 

__ A kézművesek a régi kornak megfelelő ruhákba öltöztek. Csak a régi korban ismert 

eszközöket és anyagokat használták, ezért ez számomra nagyon érdekes volt. 

__Amikor megérkeztünk, már álltak a kézműves sátrak a piactéren. Minden kézműves a 

saját portékáját rendezgette. Ki a szűröket, ki a köcsögöket, ki a bőrből készült tárgyakat. 
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__A múlt nyáron falunapkor ellátogattunk nagyszüleimhez. 

___Este kiállították a gyerekek munkáit is. Szüleim büszkék voltak ügyességemre. 

__Délután gyerekfoglalkozásokat tartottak, amikor kipróbáltam a gyapjú fonását, agyagból 

vázát készítettem, és gyöngyökből nyakláncot fűztem. 

__Nagyon jó lenne, ha az idén is ilyen jó program várna ránk! 

 

Megoldás: 

3.  A kézművesek a régi kornak megfelelő ruhákba öltöztek. Csak a régi korban ismert 

eszközöket és anyagokat használták, ezért ez számomra nagyon érdekes volt. 

2. Amikor megérkeztünk, már álltak a kézműves sátrak a piactéren. Minden kézműves a 

saját portékáját rendezgette. Ki a szűröket, ki a köcsögöket, ki a bőrből készült tárgyakat. 

1. A múlt nyáron falunapkor ellátogattunk nagyszüleimhez. 

5. Este kiállították a gyerekek munkáit is. Szüleim büszkék voltak ügyességemre. 

4. Délután gyerekfoglalkozásokat tartottak, amikor kipróbáltam a gyapjú fonását, agyagból 

vázát készítettem és gyöngyökből nyakláncot fűztem. 

6. Nagyon jó lenne, ha az idén is ilyen jó program várna ránk! 

 

      A múlt nyáron falunapkor ellátogattunk nagyszüleimhez. 

      Amikor megérkeztünk, már álltak a kézműves sátrak a piactéren. Minden kézműves a 

saját portékáját rendezgette. Ki a szűröket, ki a köcsögöket, ki a bőrből készült tárgyakat. 

      A kézművesek a régi kornak megfelelő ruhákba öltöztek. Csak a régi korban ismert 

eszközöket és anyagokat használták, ezért ez számomra nagyon érdekes volt. 

      Délután gyerekfoglalkozásokat tartottak, amikor kipróbáltam a gyapjú fonását, 

agyagból vázát készítettem, és gyöngyökből nyakláncot fűztem. 

      Este kiállították a gyerekek munkáit is. Szüleim büszkék voltak ügyességemre. 

      Nagyon jó lenne, ha az idén is ilyen jó program várna ránk! 

De ha három fő részre tagolja a szöveget, az is elfogadható. 

 

 

1MNY.2.3.3. Középszint 

28. feladat  

Töltsd ki a következő formanyomtatványt, amely szükséges ahhoz, hogy egy 

képzőművészeti pályázaton részt vehess! 

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 
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A képzőművészeti alkotást beküldte 

 

A pályázó vezetékneve és utónév ________________________,  

lakcíme ____________________________, 

város ______________________________, 

ország _____________________________. 

 

Egyéb adatok 

az iskola neve __________________________________ 

az iskola címe __________________________________  

A pályázó az osztály/tagozat-ba jár _______________________ 

A képzőművészeti alkotás címe _________________________ 

Megoldás 

Ha jól tölti ki a formanyomtatványt, akkor fogadjuk el. 

 

 

1MNY.2.3.3. Középszint 

29. feladat  

Címezd meg a képeslapot, és írd meg nagyszüleidnek a nyári táboros élményeidet röviden! 

 

 

 

Megoldás: 

Ha megfelelő a címzés, udvarias a megszólítás, közlését egyéni módon kezdte és fejezte be, 

összefüggő mondatokat alkotott, mondatai logikusan kapcsolódnak, akkor sikeres a 

munkája. 
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1MNY.2.3.4. Középszint 

30. feladat  

Szünetelt olvasással ismerkedj meg a mesével! Állj meg a szünetnél, és válaszolj az adott 
kérdésre! 
 

Ugorjunk árkot! 

 

      Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy farkas, egy róka, meg egy nyúl. Versenyeztek, 

ki tud nagyobbat ugrani. 

1. szünet 

Véleményed szerint melyik állat tud nagyobbat ugrani? 

_____________________________________________________________________ 

 

      - Ugorjunk árkot! - mondta a róka. 

       Hosszú, széles árok volt az erdő szélén. Odaállt a róka az árok partjára, és így szólt: 

      - Hosszú lábam, rövid fülem, lompos farkam, hopp! De nagy ez az árok! - zsupsz, már 

bele is esett. 

       Utána a nyúl ugrott. 

2. szünet 

- Szerinted a nyúlnak sikerülni fog átugrani az árkot? Indokold meg a válaszodat! 

________________________________________________________________________ 

 

      - Hosszú lábam, hosszú fülem, suta farkam, hopp! De nagy ez az árok! - ügyesen 

átugrotta, futott tovább, mintha puskából lőtték volna ki. 

      Utoljára ugrott a farkas. 

3. szünet 

- Az alapján, amit a róka és a nyúl mondtak magukról, szerinted mit fog a farkas magáról 

mondani? 

______________________________________________________________________ 

 

      - Hosszú lábam, hosszú fülem, hosszú farkam, hopp! De nagy ez az árok! - odapottyant 

ő is a róka mellé. 

       Mély volt az árok, nem tudtak kijönni. Már nagyon éhesek voltak. 

      - Ide hallgass! - szólt a róka. - Ha segítesz kimászni, kihúzlak téged is. 

      - Jó lesz biz az - állt rá a farkas. 
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4. szünet 

- Szerinted mi fog ezután történni? 

_______________________________________________________________________ 

 

      A hátulsó lábaira ágaskodott, a róka felkapaszkodott a hátára, és egy ugrással kinn 

termett az árok szélén. Úgy elszaladt, hátra sem nézett. 

      Még most is várja a farkas a rókát, ha azóta meg nem unta. 

(magyar népmese) 

 

- Ilyen befejezésre számítottál-e? Indokold meg a válaszodat! 

_________________________________________________________________________ 

 
 
Megoldás 

Ha válaszaiból kiderül, hogy logikus következtetésekre törekedett, előrelátja a 

fejleményeket az alapján, amit olvasott, akkor sikeres a válasz. 

 

 

 

1MNY.2.3.4. Középszint 

31. feladat  

A cím tükrözi a tartalmat. A következő cikkek, könyvek, tájékoztató jellegű szövegek, 

lexikonok, szótárak közül válogass!  

 

Hogyan működik a porszívó? Földünk titkai, Magyarország története,  

Madáretető készítése házilag, Popzenei lexikon, Gamer világ, A panda, Vuk, 

Rejtvényújság, Hogyan védekezzünk a szúnyogcsípés ellen?  

Duna a forrástól a torkolatig, A kerékpár egykor és most, 

Magyar találmányok, Petőfi Sándor veresei, Kedvenc süteményes könyvem 

 

Írj egy-egy címet a meghatározások mellé! Ha nem találtál olyat, amely érdeklődésedet 

tükrözi, akkor önállóan írj példát! 

Melyiket olvadnád el: 

- azért, hogy valamit jobban megismerj: _____________________________________ 

- iskolai tanulás céljából: _________________________________________________ 

- személyes érdeklődésed bővítése érdekében: _______________________________ 
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- ha választékosan fogalmazott, magával ragadó élményre vágysz: _________________ 

- szórakozás céljából: ____________________________________________________ 

Megoldás 

A megoldást akkor fogadjuk el, ha a tanuló válaszaiból kiderül, hogy különböző céllal (pl. 

informálódás, tanulás, önfejlesztés, esztétikai élmény átélése, szórakozás céljából) olvas 

hosszabb vagy rövidebb szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegeket. 

 

 

 

1MNY.2.3.5.  Középszint 

32. feladat  

A focit játszhatják kis- és nagypályán. Leírtunk néhány adatot. 

kispályás foci nagypályás foci 

A játéktér hossza 46 m, szélessége 26 m.                              

 

A kapu mérete 4 m hosszú és 2 m széles. 

A mérkőzések mindkét félideje 20 perc, 

a két félidő között 5 perces szünet van. 

(5+1fő) - 5 mezőnyjátékos és 1 kapus lehet 

a játéktéren. 

Teremben és műfüves pályán játsszák. 

A pálya hossza 90-120 m, szélessége 44-90 

m között változhat. 

A kapu mérete 7,32 m hosszú, 2,44 m 

széles. 

A játékot 2×45 percig játsszák. A két félidő 

között 15 perc szünet van. 

Mindkét csapatban 11 játékos van egy 

időben a pályán. (10 + 1fő-kapus). 

Füves pályán játsszák. 

a) Keresd ki a táblázatból: 

- hány labdarúgóval van több egy időben a pályán a nagypályás focinál? 

______________________________________________________________________ 

- melyiket játszhatják teremben is és füves pályán is? 

______________________________________________________________________ 

b) Az alábbi részletből keresd ki és másold át azt a rész, hogy hol szoktak focizni a fiúk! 

______________________________________________________________________ 

 

Gyurkovics Tibor, Rád nem lehet számítani - részlet 

      Jenő nem tud futballozni. De mindig odajön. Beveszem a hármas csapatba, de akkor  

mindig kikapunk. A padok között szoktunk focizni, a kavicsos parkban. Serceg alattunk a  

finom kavics, a labda hevesen ugrik. 

      Legutóbb 5:3-ra vezettünk. Ő volt a hátvéd. Sokat hibázott, elperdült előle a labda.  
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Kiadtam a lelkemet, rohangásztam, helyezkedtem.  Dőlt rólam a víz, de tudtam, a  

kezünkben a győzelem. Egy kapufát rúgtam, az pech volt, nem mondom… 

      …A végsőkig hajtottam magam. Hátramentem, előreszaladtam. Kereszteztem a 
támadásokat… 
 

c) Zöld színnel fesd ki azt a posztot, amelyen Jenő játszott, kékkel azt, amelyen az író! 

  

         védekező más néven hátvéd                           támadó más néven csatár                  

kapus 

 

                              középpályás (aki a védekezésben és támadásban is részt vesz) 

 

d) Az író így fejezi a történetet „talán nem is a nyerés számít. Hanem hogy együtt… A foci 

nem minden.” Írd le saját szavaiddal, hogy mire gondolhatott! 

______________________________________________________________________ 

Megoldás 

a)   - 5 játékossal van több, 

       - a kispályás focit játszhatják teremben is és műfüves pályán is. 

b) A padok között szoktunk focizni, a kavicsos parkban. 

c) Jenő hátvéd, az író középpályás 

d) Több válasz is elfogadható, ha a tanuló arra tér ki, hogy a barátság számít igazán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1MNY.2.3.6. Középszint 
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33. feladat   

A szótárak általában a 

szavakat ábécérendbe 

szedve, szócikkekben 

dolgozza fel. 

Egy oldal fényképét látod 

magad előtt a Magyar 

szókincstár Rokon 

értelmű szavak, szólások 

és ellentétek szótárából  

a) Keresd meg az 

ábécéskönyv és az ábrázat szócikkek rokon értelmű jelentését! Írd ki az első kettőt! 

b) Az ablakrózsa szócikk melyik két szócikk között található? 

c) Ezen az oldalon az abrosz az utolsó szó. Melyik lehetne a következő szó? Írj egy példát.  

 

Megoldás 

a) ábécéskönyv – ábécé, olvasókönyv 

ábrázat – arc, arculat 

b) az ablakredőny és az ablaktábla között 

c) Több válasz elfogadható, ha a betűk ábécérendben vannak az abrosz szó után pl. ács, 

ácsorog, adó, adomány stb. 

 

 

1MNY.2.3.6. Középszint 

34. feladat  

Két diák beszámolóját olvashatod egyazon osztálykirándulásról. Állapítsd meg, hogy 

melyik az, amelyik csak a tényeket közli, melyik az, amelyik valakinek a véleményét 

tükrözi! Írd be a táblázatba! 
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Elég korán indultunk Újvidékre az osztálykirándulásra. Még alig 

indultunk el, máris pihenőt tartottunk. Miután elfogyasztottuk a finom 

uzsonnánkat, egy jót labdáztunk, majd folytattuk az utazást. 

Az autóbuszban izgalmas Ki vagyok én? -t játszottunk. Szinte elrepült az 

idő. A Duna hideg vizét egy nagyon szép hajóról csodáltuk meg. Karlócán 

a nyelvi gimnázium régi könyvtárában csodás könyveket láttam. 

Tartalmas nap volt, sajnáltam, hogy máris haza kell indulni. 

 

A kirándulásra 8 órára kellett az iskola elé érkezni. 

Indulás után nagyjából fél óra múlva pihenőt tartottunk. Sonkás 

szendvicset reggeliztem. Újvidékre 9.30-kor érkeztünk. Először a Duna-

parton sétáltunk. Hajókáztunk is. Később ellátogattunk Karlócára. Ott 

megnéztünk egy iskolát. Délután 7 órára értünk haza. 

 

 

 

Megoldás 

Elég korán indultunk Újvidékre az osztálykirándulásra. Alig indultunk el, 

máris pihenőt tartottunk. Miután elfogyasztottuk a finom uzsonnánkat, 

egy jót labdáztunk, majd folytattuk az utazást. 

Az autóbuszban izgalmas Ki vagyok én? -t játszottunk. Szinte elrepült az 

idő. A Duna hideg vizét egy nagyon szép hajóról csodáltuk meg. Karlócán 

a nyelvi gimnázium régi könyvtárában csodás könyveket láttam. 

Tartalmas nap volt, sajnáltam, hogy máris haza kell indulni. 

Vélemény 

A kirándulásra 8 órára kellett az iskola elé érkezni. 

Indulás után nagyjából fél óra múlva pihenőt tartottunk. Sonkás 

szendvicset reggeliztem. Újvidékre 9.30-kor érkeztünk. Először a Duna-

parton sétáltunk. Hajókáztunk is. Később ellátogattunk Karlócára. Ott 

megnéztünk egy iskolát. Délután 7 órára értünk haza. 

Tények 

 

 

 

 

1MNY.3.3.1. Haladó szint 

35. feladat  

a) Olvasd el az ismeretterjesztő szöveget! 

 

A mezei nyúl 
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      A menekülő állatok közé tartozik, amit hosszú füle, nagy szeme, kifinomult 

szaglóérzéke és hosszú lába is jelez. Veszély közeledtekor meglapul egy gödörben, 

fülét hátra engedi. Alkonyatkor, miközben legel, feltűnően lassan mozog, és laposan a 

földhöz simul. Magányosan él. Csak szaporodási időben látható párosával vagy kisebb 

csoportokban. Rendszerint ragaszkodik megszokott területéhez. 

      A nőstény évente kétszer vagy háromszor ellik. Az első alomnál egyet-kettőt, a 

másodiknál azonban már öt kölyköt is. A kisnyulak már röviddel születésük után 

látnak, és el is tudnak futni. Rejtekhelyükön meglapulnak, és várják anyjukat, hogy 

jöjjön szoptatni. Bundájuk védi őket a kihűléstől, bár a nedvességre nagyon 

érzékenyek.  

      A mezei nyúl tápláléka a vadon növő füvek, csírázó gabona, lágy szárú növények, 

télen rügyek. A szántóföldi zöldségek is fontos szerepet játszanak a táplálkozásban. 

      Ellenségei a róka, a görény, a nyest és a héja. Ezek a ragadozók elsősorban a beteg 

vagy a fiatal, tapasztalatlan állatokat ejtik zsákmányul. A kifejlett nyulak olyan 

rendkívül gyorsan futnak, hogy cikcakkban vágtázva majdnem minden üldözőjüket 

messze maguk mögött hagyják. Ekkor veszik hasznát annak is, hogy teljes körben 

látnak, hiszen ily módon szemmel tudják tartani üldözőjük mozgását. 

 

Foglaljuk össze, amit megtudtunk! 

 

b) Írd le a mezei nyúl testfelépítését! 

_____________________________________ 

c) Mivel táplálkozik a mezei nyúl? 

_____________________________________ 

d) A nőstény nyúl összesen hány utódot hozhat a világra egy évben? 

______________________________________ 

e) Mely ragadozók jelentenek veszélyt rájuk? 

_____________________________________ 

 

Megoldás 

b) Írd le a mezei nyúl testfelépítését! 

Hosszú füle, nagy szeme, kifinomult szaglóérzéke és hosszú lába van. 

c) Mivel táplálkozik a mezei nyúl? 

Vadon növő füvekkel, csírázó gabonával, lágy szárú növényekkel, télen rügyekkel 
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táplálkozik.  

d) A nőstény nyúl körülbelül hány utódot hozhat a világra egy évben? 

Egy évben körülbelül 5-8 utódot hoz a világra. 

e) Mely ragadozók jelentenek veszélyt rájuk? 

A róka, a görény, a nyest és a héja jelentenek rájuk veszélyt. 

 

1MNY.3.3.1. Haladó szint 

36. feladat  

Kifejezően add elő a verset! 

Szabó Lőrinc 

Esik a hó 

 

Szárnya van, de nem madár, 

repülőgép, amin jár, 

szél röpíti, az a gépe, 

így ül a ház tetejére. 

Ház tetején sok a drót, 

megnézi a rádiót, 

belebúj a telefonba, 

lisztet rendel a malomban. 

Lisztjét szórja égre-földre, 

fehér lesz a világ tőle, 

lisztet prüszköl hegyre-völgyre, 

fehér már a város tőle: 

fehér már az utca 

fehér már a muszka, 

pepita a néger, 

nincs Fekete Péter, 

sehol 

de sehol 

nincs más 

fekete, 

csak a Bodri 

kutyának 

az orra 
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hegye- 

de reggel az utca, a muszka, a néger, 

a taxi, a Maxi, a Bodri, a Péter 

és ráadásul a rádió 

mind azt kiabálja, hogy esik a hó! 

Megoldás 

Miután a tanuló néhányszor elolvasta magában a szöveget, kérjük tőle, hogy hangosan 

is olvassa fel. Akkor helyes a megoldás, ha ügyel: 

- a levegő helyes beosztására; 

- a mondanivalót értelem szerint tagolja, hangsúlyozza; 

- a jelentésnek megfelelő a hanglejtése; 

- szavakat helyesen ejti; 

- figyel a hangok időtartamára; 

- figyel a szavak, a szószerkezetek megszakítás nélküli és érthető hangoztatására 

- általában a szavak, szószerkezetek elejére helyezi a hangsúlyt. 

 

 

1MNY.3.3.1. Haladó szint 

37.feladat  

Tegyél X-et abba a téglalapba, amely véleményedet tükrözi, miután meghallgattad 

osztálytársad szavalatát. 

Szempontok Egyetértek Részben 
értek egyet 

Nem értek 
egyet 

Megértette a verset, a vers gondolatait.    

Csak a sorokat közölte.    

Ügyelt az áthajlásokra.     

Ügyelt a hangok időtartamára.    

Ügyelt a kérdő mondatok 

intonációjára. 

   

Hangsúlyozott.    

Elhadarta a verset.    

Szavalatának tempója élvezhető volt.    

Alkalmazta a tempóváltást, amikor a 

vers mondanivalója megkívánta azt. 

   

Megfelelő helyen vett levegőt.    

Ügyelt a hangerőre és a hangszínre.    
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Éreztette a vers érzelmi üzenetét.    

Színpadon való viselkedése megfelelő 

volt. 

   

 
 
Megoldás: 
 
Ha képes kritikus hozzáállással követni az előadásokat, amelyek megfelelnek a 

korosztályának, akkor sikeres a tanulónk munkája. 

 

 

1.MNY.3.3.2.  

1.MNY.3.3.3. 

Haladó szint 

38. feladat  

a) A fogalmazásírás előtt anyagot kell gyűjteni. Az anyaggyűjtési módoknak 

megfelelően válogass az alábbi címek közül! Előfordulhat, hogy egy-két cím több helyre 

is kerül, mert egy fogalmazás megírásához többféle anyaggyűjtési módot is választhatsz. 

 

Így készül a kedvenc süteményem, Születésnapi meglepetés, Mátyás király udvarában 

jártam, Az én tulipánom, Madárházat készítettünk apával 

megfigyeléssel: ________________________________________________ 

élmény alapján: ________________________________________________ 

olvasással: ____________________________________________________ 

elképzeléssel: __________________________________________________ 

 

b) Következő fogalmazásod témája egy képzeletbeli séta legyen Mátyás király 

udvarában.  

 

 

Megoldás:  

a)  

megfigyeléssel: Így készül a kedvenc süteményem, Az én tulipánom 

élmény alapján: Születésnapi meglepetés, Madárházat készítettünk apával 

olvasással: Mátyás király udvarában jártam, Így készül a kedvenc süteményem, Az én 

tulipánom, Madárházat készítettünk apával 

elképzeléssel: Mátyás király udvarában jártam 

b) Ha jól osztja el az alap-és kiegészítő információkat (amelyeket 

olvasmányélményeiből, a természet és társadalom órán tanultakból merít), olyan 
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szöveget alkot, amelyekben a téma, a kompozíció, a tartalom és a stílus megfelelnek a 

feladatnak, a szöveg rendeltetésének és a címzettnek (célközönségnek), valós vagy 

képzeletbeli tapasztalatokat, szereplőket, illetve eseményeket mutat be, akkor sikeres a 

munkája. 

 

1.MNY.3.3.2.  Haladó szint 

39. feladat  

a) Olvasd el az elbeszélést! 

Gyurkovics Tibor  

Az én barátom 

 

      Van nekem valamirevaló barátom? 

      Kőrösi azt mondta, mikor elküldték mellőlem: nem baj. Fél éve együtt ültünk, még a  

radírunk is közös volt. Az én padomban tartottuk. Most meg azt mondja, nem baj. 

      A Majorban Désivel rúgom a bőrt. A szabályos játszótéren túl - szerencsére – van 

egy  

rendes, füves tér, ahol rúgni lehet a bőrt. Jó fű, lehet benne vetődni. Szeretem. Fejelünk, 

egykapuzunk, amíg nem jön a csősz. Akkor a nagy ház mögött megvárjuk, amíg elmegy. 

Természetesen. Dési rendes tag, hárommal jár fölém. Értékeli a labdatechnikámat. A 

reflexeimet. Gyors vagyok. Legutóbb meg, mikor egy kis csapatot válogattak össze a 

füvön, azt mondja nekem  

Dési: 

      – Te most nem játszol. Látod... páratlan vagy. Ha hozol egy srácot... 

      Persze, nem kerestem srácot, gondolható. Hazamentem, szakítottam Désivel. 

      Még a Fehér leginkább. Adott a fagylaltból is, nem szeretem a kókuszt, de 

elfogadtam barátságból. Nehogy azt higgye... Meg segítettem neki lerajzolni a 

környezetét. Nem tud rajzolni. És megvártam a zeneóra után, addig egy kövön ültem. 

Nála volt a hegedű – segítettem neki vinni a táskáját.  Igaz, aztán jött a Sallai, és 

elrohantak.  A múltkor is ott hagytak a kövön ülni, hiába. De hát még a Fehér... 

      Ki az én barátom? 

      Szeptemberben biztosan megtudom, vagy jövőre. Vagy legkésőbb, ha felnövök. 

Egyszer biztosan találkozom vele. 

 

b) Az elbeszéléssel kapcsolatban válaszolj a kérdésekre! 

 Az elbeszélés főhőse: 
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- Mit szeretett volna Kőrösitől hallani, amikor azt átültették? Miért számított másra? 

_____________________________________________________________________ 

- Miért várta el Désitől, hogy beválogassa a csapatba? 

______________________________________________________________________ 

- Mivel bizonyította Fehér felé a barátságát? 

______________________________________________________________________ 

c) Az elbeszélés ezzel a kérdéssel kezdődik „van nekem valamirevaló barátom”? Néhány 

mondattal válaszold meg a kérdést a főhős szemszögéből. Válaszodban magyarázd meg, 

hogy miért ez a véleményed! 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Megoldás: 

b) 

- Mit szeretett volna Kőrösitől hallani, amikor azt átültették? Miért számított másra? 

Arra számított, hogy Kőrösi sajnálni fogja, hogy átültetik, mert jó barátságban voltak, 

még a radírjuk is közös volt. 

- Miért várta el Désitől, hogy beválogassa a csapatba? 

Dési értékelte a labdatechnikáját, a reflexeit, tehát jó játékosnak tartotta. 

- Mivel bizonyította Fehér felé a barátságát? 

Segített neki lerajzolni a környezetet, megvárta zeneóra után, és segített vinni a táskáját. 

c) Ha jól osztja el az alap- és kiegészítő információkat, és példákkal támasztja alá 

mondanivalóját, akkor sikeres a válasza. 

 

 

1MNY.3.3.3.  Haladó szint 

40. feladat  

A városi könyvtár tagja szeretnél lenni, töltsd ki a következő formanyomtatványt: 

JELENTKEZÉSI LAP KÖNYVTÁRI TAGSÁGRA 

 

vezetéknév: _____________________  

utónév: _______________________  

születési év: ___________________ 

születési hely: _________________ 

lakcím: ____________________ 

elérhetőség 
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telefon                                          e-mail cím  

__________________               _________________ 

iskola: ____________________________________ 

osztály: ______________ 

tagozat: _____________ 

egyik szülő neve___________________ 

Megoldás 

Ha minden adatot pontosan ír be tanuló, akkor elfogadható a feladat megoldása. 

 

 

1.MNY.3.3.3. 

1.MNY.2.1.3.  

1.MNY.3.1.1. 

Haladó szint 

 

Középszint 

Haladó szint 

41. feladat  

Néhány levélből megszólítást és elköszönést olvashatsz. Párosítsd a megfelelő 

megszólítást az elköszönéssel! 

Karcsikám, kisunokám!                  Tisztelettel, az ügyintéző. 

Kedves Ügyfelünk!                          Ölellek, nagymamád! 

Tisztelt Szülők!                                 Tisztelettel, az ügyfelük. 

Tisztelt Igazgató Úr!                        Üdvözlettel, a tanító néni. 

 

 

Megoldás 

Karcsikám, kisunokám! – Ölellek, nagymamád! 

Kedves Ügyfelünk!   - Tisztelettel, az ügyintéző. 

Tisztelt Szülők!  - Üdvözlettel, a tanító néni. 

Tisztelt Igazgató Úr! – Tisztelettel, az ügyfelük. 

 

 

1MNY.3.3.3.  

1MNY.2.1.3.  

1MNY.2.3.3.  

Haladó szint 

 

Középszint 

 

42. feladat  

Írj levelet a Jó Pajtás/vagy a TM Tudorka magazin szerkesztőségébe azzal a céllal, hogy 

megtudd, a könyvnyeremény nyertesei között vagy-e! 
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Megoldás: Több lehetőség elfogadható. Az a fontos, hogy a levél minden elemét 

tartalmazza. 

 

 

1MNY.3.3.3.  

 

1MNY.2.1.3.  

Haladó szint 

 

Középszint 

43. feladat   

Az e-mail-üzenetek két része a 

fejléc és a törzs.  

Ezt a képen is megfigyelheted. 

 

 

 

 

 

 

A fejléc három dolgot tartalmaz. 

Mi ez a három dolog? Írd a 

számok mellé! 

1.  

2.  

3.  

Egészítsd ki a mondatokat! 

A törzs 

A levelet ___________ kezdjük, akár egy hagyományos levélben. 

A levelet  _________________ fejezzük be. 

Aki e-mailt kap, látja a levél kézbesítésének _______.  

Aki levelet küld, látja a küldés ________.  

Az e-mail formai követelménye megegyezik a _______________levél formai 

követelményével. 

 

Megoldás: 

Az internetes e-mail-üzenetek két fő része a fejléc és a törzs.  

A fejléc három dolgot tartalmaz. Mi ez a három dolog? 

1. a feladó, vagyis a küldő neve, e-mail címe  

2. a címzett vagy e-mail fogadó neve, címe  
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3. a levél tárgya (az üzenet rövid tartalma) 

A törzs:  

A levelet megszólítással kezdjük, akár egy hagyományos levélben.  

A levelet aláírással fejezzük be. 

Aki e-mailt kap, látja a levél kézbesítésének dátumát/idejét.  

Aki levelet küld, látja a küldés időpontját/dátumát.  

Az e-mail formai követelménye megegyezik a hagyományos levél formai 

követelményével. 

 

1MNY.3.3.4.  Haladó szint 

44. feladat  

a) Olvasd el figyelmesen a következő szöveget! Húzd alá benne azokat a szavakat, 

szókapcsolatokat, amelyek a szöveg legfontosabb mondanivalóját fogalmazzák 

meg! 

b) A pongyola pitypang vagy más néven gyermekláncfű sárga virágfészkei tavasszal 

virítanak. Kerti pázsitokban, kaszálókon, mocsaras és lápos réteken, út menti 

füves helyeken fordulnak elő leggyakrabban. Ha a szárukat leszakítjuk, az 

tejnedvet ereszt, ezért sokan kutyatejnek is hívják. Bóbitás kaszatterméseit 

szívesen fújják el és reptetik messzire a gyerekek. A termések, mint a kis 

ejtőernyősök, sokáig lebegve maradnak. Gyógynövény, a népi gyógyászat már 

régóta ismeri. A gyökeréből étvágyjavító, vizelethajtó főzetet is készítenek. Még 

cukorbajra is alkalmazzák. 

 

c) Olvasd el még egyszer a szöveget, majd foglald össze szóban, mit olvastál! 

 
 

d) Végül emlékezetből, a szöveget letakarva válaszolj a kérdésre írásban! Ha 

elkészültél, hasonlítsd össze a megoldásodat a szöveggel! 

1. Hogyan hívják más néven a pongyola pitypangot?________________ 

2. Melyik évszakban virágzik? _____________________________ 

3. Hol fordul elő a leggyakrabban? _________________________ 

4. Miért nevezik sokan kutyatejnek? ________________________ 

5. A növény melyik részéből készítenek étvágyjavító főzetet? ______________ 

 

Megoldás 

a) A pongyola pitypang vagy más néven gyermekláncfű sárga virágfészkei 
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tavasszal virítanak. Kerti pázsitokban, kaszálókon, mocsaras és lápos 

réteken, út menti füves helyeken fordulnak elő leggyakrabban. Ha a szárukat 

leszakítjuk, az tejnedvet ereszt, ezért sokan kutyatejnek is hívják. Bóbitás 

kaszatterméseit szívesen fújják el és reptetik messzire a gyerekek. A termések, 

mint a kis ejtőernyősök, sokáig lebegve maradnak. Gyógynövény, a népi 

gyógyászat már régóta ismeri. A gyökeréből étvágyjavító, vizelethajtó főzetet is 

készítenek. Még cukorbajra is alkalmazzák. 

b) Szóban kerek, egész mondatokat alkot és a lényeget foglalja össze. 

c) 1. Pongyola pitypang-gyermekláncfű 

2. Tavasszal virágzik. 

3. Leggyakrabban kerti pázsitokon, kaszálókon, mocsaras és lápos réteken, út 

menti füves területeken fordul elő. 

4. A növény szára tejnedvet ereszt, ezért kutyatejnek is nevezik. 

5. A nővény gyökeréből készítenek főzetet. 

 

1MNY.3.3.5.  Haladó szint 

45. feladat  

a) Olvasd el az ismeretterjesztő szöveget! 

 

Az őzek és a szarvasok közötti különbségek: 

 

Nem meglepő, hogy rengetegen összekeverik ezt a két állatot, mivel külsőre nagyon 

hasonlítanak egymásra. Biológiailag valóban egy családba tartoznak, azonban szó sincs 

arról, hogy egy faj lennének: a szarvasfélék családja két ágra, a szarvas és őz alcsaládra 

osztható. 

Sajnos a Disney rajzfilm – Bambi is hozzájárult, hogy ezt a két állatot összekeverjék az 

emberek, mert Felix Salten eredeti könyvében Bambi egy őzgida, a mesében azonban 

egy fehérfarkú szarvasról mintázták, mivel Amerikában nem élnek őzek. 

 

SZARVASOK ŐZEK 

A hím szarvast bikának, a nőstényt 

tehénnek, míg a kicsinyét borjúnak 

nevezik. 

A hím őzet baknak, a nőstény őzet 

sutának, a kicsinyét pedig gidának 

szokták hívni. 

Bika akár 250 cm hosszúságot is elérheti. Az őzbak teljes testhossza kb. 120-130 

cm 
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Bika marmagassága 150 cm Az őz vállmagassága 75 cm 

Testsúlya akár a három-négyszerese is 

lehet az őzének 

 

A tehénnek is lehet csökevényes agancsa. Őzsutának nincs agancsa 

Szarvasbika agancsa nagy Őzbakoknak sokkal kisebb, 

A szarvasok kora tavasszal „cserélnek” 

agancsot 

Az őzek télen 

A borjú pettyes, A gida pettyes, 

Nyári szőrzete rozsdabarna, 

Télen szürkésebb árnyalatra vált. 

A bika nyakán és hátán sötétebb a szőr, 

mint a teste többi részén. 

Nyári szőrzete rozsdavörös, 

Télen barnásszürke, 

Végtagjai pedig minden évszakban 

világosabbak 

Könnyű arról felismerni, hogy a fül 

külsője a testszínnél sötétebb 

Mellkasa széles, nyaka hosszú és 

kétoldalt lapos. 

Feje rövidebb, nyaka nyúlánk, mellkasa 

keskenyebb. 

A tehénnek oldalnézetből téglalap alakú a 

teste, 

A sutának gömbölyded. 

Lábai erőteljesebbek és közepes 

hosszúságú  

Lába hosszú és karcsú 

Farka mintegy 15 cm Kb. 2 cm farka van 

Mozdulatai légiesek és büszkeséget 

sugároznak, testtartása nemes. 

Mozdulatai fürgék és játékosak, jól úszik 

és vágtatás közben könnyedén veszi az 

akadályokat. 

Könnyebben elviseli a fogságot, akadály 

nélkül szaporodik 

Fogságban nem is szaporodik sokszor el 

is pusztul, ha bezárják. 

 

b) Mi a leglátványosabb különbség az őzek és a szarvasok között, keresd ki a 

táblázatból! 

____________________________________________________________________ 

c) Olvasd el az elbeszélést! 

Áprily Lajos 

Az őz 

        A vadaszattól akkor még nem szakadtam el egészen. Jólesett fegyverrel a vállamon 

járni a nyár végi határt, mint kisfiú koromban. Vadrucák csaptak le néha a vízre, azok 
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izgatták vadászösztönömből azt, ami megmaradt. A repülő vad. 

      Egy nap korán reggel indultam utamra. A család még aludt. Táguló tüdővel szívtam a 

hajnali folyópart párás levegőjét. A nap már a szomszédos hegy magasságában állt, s 

fényességével szemkápráztatásig elöntötte a csendesen lüktető vizet. A parton indultam 

el, ahol ösvény volt a falu és a tanya kukoricatáblája között. Magas volt a partnak az a 

szakasza, melyet vadrucafigyelő szándékkal elértem. A folyó sodra ott, lejtőt érezve, 

morzsoló erővel vágott neki az agyagnak; majd harminc-negyven méterrel alább ívben 

visszakanyarodott a túlsó part felé. Aki az ösvényen állt, nem láthatta ezen a részen, mit 

hoz a folyó, mert az erős lüktetésű víz homorúra marta-mélyítette a magas partot. 

      Megálltam, visszanéztem. A nap a folyóban tükröződött, s égből is, vízből is 

vakította a szemet. 

      Onnan, ahova a legerősebben tűzött, egyszerre különös jelenség fogta meg szemem. 

Valamit hozott a víz, de az a valami mozgott. Egy pillanatra azt hittem: borjúfej - nagy 

és aranysárga a fényben. De nem: már kisebb, ahogy közeledik - csak a sugarak játéka 

nőtette meg az előbb. Őz! Sohasem láttam őzet vízben. Úszik, vagy inkább viteti magát a 

víz hullámzó sodrával. Meglát, és forgatja a fejét; de a következő pillanatban, mikor 

közelebb kerül hozzám, eltűnik alattam, a homorúvá mosott partnál. 

      De már felbukkan. Meg mindig a víz sodrában úszik, majd a kanyarodó hullámsor 

vinni kezdi a túlsó part felé. Lapos a túlsó part, mellette sekélyebb a víz. Már áll a 

vízben. Aztán megindul, és kecses léptekkel kimegy a homokra. Fényben a teste. 

      Kezemben a puska. Bal kezem idegeskedik a ravasz táján. Pillanatnyi kísértés fog el. 

De gyönyörűségem legyőzi a kísértést. Nézem: ott áll a csuda-őz, megrázza magát, 

csillogva peregnek a vízcseppek róla. Nézem, s azt érzem: életem egyik legszebb 

ajándékozó napja ez. Hogy is lehetne megszentségteleníteni puskadörrenéssel? 

      Még visszafordul – aztán eltűnik a part fűzfabokrai között. 

      Megértettem: át akart jönni a vízen az innenső partra. De a hullámok sodrából 

meglátott engem, s a víz segítségével és a maga úszóerejével visszatért a biztonságosabb 

túlsó partra. 

      Tiszta lélekkel mentem haza. 

      - Mit lőtt, édesapám? - kérdezték fiaim. 

      - Semmit – feleltem. De éreztem, hogy ma győztem. 

 

d) Az elbeszélésben keresd meg és húzd alá a túlsó part leírását, ahol az őz kiért a 

vízből!  
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e) Magyarázd meg az író szavait  

„tiszta lélekkel mentem haza” 

______________________________________________________________________ 

 

Megoldás 

b) Minden válasz elfogadható, amivel tanulóink megfogalmazzák a fő különbségeket pl. 

A szarvasok nagyobbak (magasság, súly). A szarvasbika agancsa nagy, és a tehénnek is 

van agancsa. A szarvasbika nyakánál és hátán sötétebb a szőre, az őz végtagjai 

világosabbak, hosszúak és karcsúak, farka rövidebb. 

d) Lapos a túlsó part, mellette sekélyebb a víz. 

e) Minden válasz elfogadható, amivel tanulóink megfogalmazzák azt az örömet, nyugodt 

lelkiismeretet, amit az író érzett annak kapcsán, hogy nem vette el ennek a gyönyörű 

állatnak az életét. 

 

 

1MNY.3.3.6.  Haladó szint 

46. feladat  

Nyomtatott forrásokból (könyvek, újságok, lexikonok) és az internet segítségével 

dolgozd ki a következő feladatot! 

a) Gyűjts életrajzi adatokat Fekete Istvánról! 

Mikor és hol született? ______________________ 

Mikor és hol halt meg?  ____________________ 

Fontosabb tanulmányai: ____________________ 

Foglalkozása: _________________________ 

Legismertebb művei: _______________________ 

b) A Vuk című regény a rókák életével foglalkozik. A felsorolt forrásokból keress 

érdekességeket a rókákról! 

c) Keresd meg a következő szavak jelentését nyomtatott, vagy elektronikus értelmező 

szótárban! 

élelem, elszegődni, zsákmány, fogság, önfeláldozó 

 

Megoldás 

a)  

- Göllén született, 1900. január 25-én  

- Budapesten halt meg, 1970. június 23-án 

- A tanulmányokkal kapcsolatban nem kell a teljességet elvárni (pl. Az általános 

iskolát Göllén fejezte be. A polgári fiúiskolát Kaposvárott fejezte be. Debrecenben 

 



144 

 

Gazdasági Akadémiára jár, mezőgazdász lesz) 

- A foglalkozásokkal kapcsolatban nem kell a teljességet elvárni (pl. Bakócán, gróf 

Mailáth György birtokán dolgozik. Ajkán vezető gazdatisztként dolgozik, Budapesten a 

Földművelésügyi Minisztériumban dolgozik, Kunszentmártonon tanárként dolgozik) 

- Csí, Kele, Lutra, Bogáncs, Tüskevárt, Téli berek, Vuk. 

b) Minden válasz elfogadható, ami a rókákkal kapcsolatos vagy természetes 

élőhelyükkel kapcsolatos. 

c) 

élelem: táplálék 

elszegődni: szolgálatba állni 

zsákmány: az, amit elkaptak, megfogtak (pl. a vadásznak a vad, az oroszlánnak a gazella 

stb.) 

fogság: az az állapot, amikor egy személyt akarata ellenére elzárva tartanak 

önfeláldozó: saját életét odaadó, aki egy (nemes) ügyért képes felvállalni a halált 

 

1MNY.3.3.6.   
 

Haladó szint 

47. feladat  
 

 

Meseország Kikiáltó című napilapjában három írás is egyazon témával foglalkozik.   

Mikor lesz a varázslótanoncok Nagy Varázsversenye?  Azt az írást válaszd ki, amely 

igazságtartalmát megbízhatónak tartod! 

1. Kati néni hallotta a szomszéd nénitől, hogy az idén elmarad a verseny. 

2. A Varázslóügyi miniszter tájékoztatót tartott, amelyen elhangzott, hogy több 

időponton gondolkodnak, még pontos dátumot nem határoztak meg. 

3. Az igazgató úr szerint május 15-én lesz a verseny, mert általában ilyen tájban szokott 

lenni. 

a) Mikor lesz a verseny? Írd ide a választ! 
_______________________________________________________________________ 

b) Magyarázd el, miért ezt a választ írtad! 

_______________________________________________________________________ 
 

 

Megoldás 

a) A pontos dátumot nem határoztak még meg, tehát nem tudjuk a dátumot. 

b) A magyarázatot akkor fogadjuk el, ha hivatkozik arra, amit a miniszter mondott 

(hivatalos tájékoztató), mert ő az, aki igazából tudja (ő a döntéshozó)  
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