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Kárpát-medencei döntő
Kódszám:
1.

Összes pont: 60/

Egészítsd ki a találós kérdésekben a szavakat a megfelelő betűvel!

Szent Péter ap___stol (o) és az égi szentek
égi tekepá___án (j – ly) gurigázni kezdtek.
Nehéz golyó___uknak (j – ly) leha___atszik (l) hangja,
dő___nek (l) is a báb___k (u) , vi___hangzik (sz) roba___a (j – ly).
(A me___dörgés [ny])
Ha kedvem jó, s___mogatlak (i),
szép gyengéden átkarollak.
De ha kedvem végleg oda,
beletépek a hajadba.
Megcibá___om (l) a ruhádat,
a szemed is kö___be (ny) lá___ad (b).
(A szél)
Pontszám: 13/
2.

Másold le a szavakat úgy, hogy válaszd el őket minden lehetséges helyen!
expressz, mechanika, megostromol, száműzetés, Pappot, móriczos, Faraghó, Ingrid

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Pontszám: 8/
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3.

Oldd meg a szóegyenleteket! Írd le az eredményül kapott kifejezéseket helyesen!

kilincs + -vel = __________________________________________________________________
hossz + -val = ___________________________________________________________________
Blikk + -vel = ___________________________________________________________________
Móricz + -val = __________________________________________________________________
Ivett + -től = _____________________________________________________________________
szent + István + király + múzeum = _________________________________________________
___________________________________________________________________ (intézménynév)
fekete + erdő = _______________________________________________________ (földrajzi név)
Bihar + megye = ______________________________________________________ (földrajzi név)

Pontszám: 8/

4.

Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék megfelelő alakjával!

Kérlek, ______________________________ (hord) ide a cserepeket.
Ne ________________________ (mulaszt) el meglocsolni a virágokat!
Gyakran megöntözi őket, hogy _______________________________ (meggyökeredzik).
Nem ___________________________ (hagy) őket kiszáradni.
A színes szirmok ________________________________ (vonz) a rovarokat.
Beszélget is a virágaival, hogy nagyra __________________________ (nő).

Pontszám: 6/
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5.

Karikázd be a helyesírási lottóban a hat helytelenül írt szó sorszámát!

1.

2.

3.

4.

hajókürt

csűng

túszkol

kalauz

5.

6.

7.

8.

ujjatlan

utánnam

lehurrog

sűllyesztő

9.

10.

11.

12.

luxus

textil

boksz

fiksz

13.

14.

15.

16.

felsejlik

gojóbis

meredély

bemélyed

Pontszám: 16/
6.

Írj le a betűrendbe sorolás szabályaiból három különböző szabályt!

1. szabály

2. szabály

3. szabály

Pontszám: 9/
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