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Kedves Tanulók!
A magyar nyelv és irodalom feladatlapot kaptátok kézhez.
· A feladatlap 30 feladatot és 3 kiinduló szöveget tartalmaz.
· Az 01–21. feladatok a kiinduló szövegekhez kapcsolódnak.
· A 22–30. feladatok nem kapcsolódnak a kiinduló szövegekhez.
· A feladatlap tartalmaz:
– 20 feladatot, amelyekben az A, B, C, D válaszok közül csak egy a helyes, amelyet ki kell
választanotok,
– 10 feladatot, amelyekhez rövid választ kell alkotnotok.
· A válaszokat először a feladatlapra írjátok fel! Ha valamelyik feladatot nem tudjátok megoldani,
folytassátok a következő feladat megoldásával! A válaszadó lapra csak akkor írjátok fel a helyes
válaszokat, ha meg vagytok győződve arról, hogy már nem fogtok rajtuk változtatni!
Olvashatóan írjatok!
· Csak a válaszadó lapra helyesen felírt válaszokat értékeljük. Minden helyes választ
1 ponttal értékelünk.
· A válaszok felírásához kék színnel író tollat használjatok!
· Összpontosítsatok a munkára, és minden feladatot figyelmesen olvassatok el!
· A feladatok kidolgozására 60 percetek van.
Sok sikert kívánunk!
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1. kiinduló szöveg
Rozsomák vagy torkosborz
Európa, Ázsia és Észak-Amerika északi területén él. Zömök testével kisebb medvére emlékeztet.
A helyi vadászok nagyra értékelik a téli bundáját – amit üreges szőrök alkotnak –, mivel nagyon jó
hőszigetelő. Helytelenül a legnagyobb menyétféle ragadozónak tartják, pedig ez a cím a tengeri
vidrát illeti meg.
A rozsomák hossza 105 cm, farka 25 cm, súlya elérheti a 30 kilogrammot. Élőhelyén, a tajgán és
a tundrán az év nagy részében minden fagyos, de ez számára nem jelent akadályt. Erős állkapcsa
a fagyos hús elfogyasztására is alkalmas, így az öreg, megfagyott dögöket is megeszi. Gyakran
vadászik hódokra, nyulakra, mókusokra és különféle madarakra. Aránylag kis teste ellenére
veszélyes ragadozó.
Megtámadja és megöli a nagyobb állatokat is,
amilyenek a szarvas és a rénszarvas. Gyakran az
emberi településeket is felkeresi, ahol élelmiszertartalékokat dézsmál meg vagy támad meg. Képes
szétfeszíteni az acélcsapdát, zsákmányát több
kilométernyire elcipeli, még ha az többszörösen
nagyobb is. Annyira bátor és öntudatos, hogy nem fél
még a medvétől vagy a pumától sem, és elzavarja őket
zsákmányuktól. Fáradhatatlanul mérgesíti, és hátulról
harapdálja őket.

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

01. A kiinduló szöveg alapján melyik állítás igaz a rozsomákra?
A Megszerzi a puma zsákmányát is.
B Zsákmányát helyben eszi meg.
C Kicsi, veszélytelen ragadozó.
D Meleg és erdős vidéken él.

02. A kiinduló szöveg alapján írd ki, melyik a legnagyobb menyétféle ragadozó!
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03. A kiinduló szöveg alapján mire vadászik a torkosborz?
A ürgére
B vidrára
C egérre
D hódra

04. Az alábbi szavak közül melyik a zömök szó ellentéte?
A a termetes
B a pocakos
C a vékony
D a tömzsi

05. A kiinduló szöveg alapján az alábbiak közül melyik lehet a következő mondat helyes
befejezése?
A torkosborz erős állkapcsának köszönhetően

A nagyon értékes a helyi vadászok körében.
B a legnagyobb menyétféle ragadozó.
C képes a tundrán és a tajgán élni.
D hasonlít egy kisebb medvére.

06. Melyik lehetőségsor tartalmaz csak -t ragos főneveket?
A harapdált, kilogrammot, menyét
B acélcsapdát, medvét, dögöket
C bundáját, test, zsákmányt
D vidrát, mérgesít, állatokat

07. A kiinduló szöveg alapján minek köszönhetően jó hőszigetelő a rozsomák bundája?

A
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2. kiinduló szöveg

Időpont

Légy ott!

Állati percek

program

helyszín

program

helyszín

Kertész leszek

Madagaszkár-ház

Borjúfókák és
pingvinek játékos
tízóraija

Kisszikla

11:00

Fergeteges
ebrengeteg

Vadkutya kifutó

Trópusi vihar

America Tropicana

12:00

Hüllők
bűvöletében

Mérgesház

A kis panda
konyhája

Nagyszikla

13:00

Majomparádé

Madagaszkárház

Késői ebéd a
szurikátáknál

Szavanna kifutó

14:00

Zsebibabák
földjén

Ausztrál ösvény

Kiskacsa fürdik

Krokodilház mellett

15:00

Elefántiskola

Elefántház

Séta a pingvinekkel

Kisszikla

16:00

Fóka-móka

Kisszikla

A vombat csendes
pihenője

Ausztrál ösvény

10:00

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

08. A kiinduló szöveg alapján az Ausztrál ösvényen mely két állattal találkozhatunk?
A fókával és vombattal
B fókával és kenguruval
C vombattal és pandával
D vombattal és kenguruval
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09. A kiinduló szövegben mely szavakkal van feltüntetve az óriási kutyacsapat programcím?

10. A kiinduló szöveg alapján mikor esznek a szurikáták?
A délután
B délelőtt
C délben
D reggel

11. A kiinduló szöveg
A az állatkerti állatok örökbefogadására való felhívás.
B az állatkert napi programjának ismertetése.
C az állatkertben élő állatok reklámozása.
D az állatkertben élő állatok jellemzése.

12. Melyik sorban találhatók helyes betűrendben a szavak?
A kisszikla, kertész, konyha
B kertész, krokodil, konyha
C kertész, kisszikla, krokodil
D konyha, kertész, krokodil

13. Az alábbiak közül melyik tulajdonnév?
A MADAGASZKÁR
B MÉRGESHÁZ
C VADKUTYA
D KISSZIKLA

14. A kiinduló szöveg alapján írd le, hol fürdik a kiskacsa!

A

Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból

5

3. kiinduló szöveg
Weöres Sándor: Déli felhők
Domb tövén, hol nyúl szalad,
S lyukat ás a róka:
Nyári fényben, napsütésben
Felhőt les Katóka.

Törött kordén utazik
Egy kopasztott kánya,
S haját tépve Bogyóvére,
A király leánya.

Zöld fűszál az ajka közt,
Tenyerén az álla…
A vándorló felhő-népet
Álmosan csodálja.

És utánuk cifra ház
Gördül sok keréken,
Benn a cirkusz hercegnője
Öltözködik éppen.

Elöl úszik Mog király,
Kétágú az orra,
Feje fölött koronája,
Mint a habos torta.

Száz ruháját, ékszerét
Odaadná szépen,
Csak egy hétig futkoshatna
Lenn a nyári réten.

Fut mögötte a bolond
Szélesen nevetve,
Nagy púpjából szürke kígyó
Nyúlik az egekbe.

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

15. A kiinduló szöveg alapján milyen a királylány?
A mérges
B kedves
C vidám
D fürge

16. A kiinduló szövegből írd ki a nevetve szó rímpárját!
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17. A kiinduló szöveg alapján mi jelenik meg felhő alakjában?
A a rét
B a nyúl
C a kígyó
D a domb

18. A kiinduló szöveg alapján ki az utolsó a felhők vonulásában?
A a király
B a királylány
C a bolond
D a hercegnő

19. A kiinduló szöveg alapján mit csinál Katóka, miközben a felhőket lesi?
A utazik
B szaladgál
C öltözködik
D csodálkozik

20. Az alábbi lehetőségek közül melyik lehet a kordé rokon értelmű szava?
A a vödör
B a kocsi
C a hordó
D a dézsa

21. A kiinduló szöveg utolsó két sorából írd ki a melléknevet!

A
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A 22–30. feladat

22. Melyik lehetőségsor tartalmaz csak helyesen leírt szavakat?
A bojgó, sajt, haj
B jukas, haj, bélyeg
C tűzhej, olaj, osztály
D harkály, tutaj, mosoly

23. Melyik lehetőségsor tartalmaz csak igekötős igéket?
A megfagyott, emlékeztet
B felkeresi, megdézsmál
C mérgesíti, megfagyott
D emlékeztet, felkeresi

24. Tedd az utazik igét múlt idő T/2. személyű alakba!

25. Szótagold a szurikátáknál kifejezést!

26. Az alábbiak közül melyik szó kiejtése tér el a helyesírásától?
A napfényt
B pettyes
C kabátja
D hattyú

27. A más tollával ékeskedik szólást arra az emberre mondjuk,
A aki szeret sokat írni.
B akinek kevés barátja van.
C aki nagyon fel van díszítve.
D aki más ötletét a sajátjaként kezeli.
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28. Írd le a kicsi melléknév középfokú alakját!

29. Egy figyelmetlen turista képeslapot küldött haza Budapestről. Állapítsd meg, mi hiányzik az
alábbi képeslapról!

Kedves Nagyszüleim!

T.c.

Szívélyes üdvözletem küldöm ebből a csodálatos városból.

Mezei János

Jártunk az állatkertben is, ahol sok élményben volt részünk.

Madár utca 18.
888 00 Harkályfalva

Majd otthon mindent elmesélek.

Sokat gondolok rátok!
Sok szeretettel,

Budapest, 2018. augusztus 20.

30. Melyik lehetőségsor tartalmaz csak történést kifejező igéket?
A hord, dördül, durran
B dobol, dördül, durran
C robban, dobol, dördül
D dördül, durran, robban

VÉGE A FELADATLAPNAK.

A
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WEÖRES Sándor: Déli felhők. In: Ha a világ rigó lenne. Válogatta KONCSOL László. Pozsony: Kalligram, 1992, 5. o.
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