Magyar nyelvi gyakorlósor

6. osztály

1.Add meg a meghatározásokhoz tartozó megfejtéseket, majd a megfelelő számot írd be a hiányos
szólásokba, közmondásokba!
1. A fa testében keményebb képződmény, ami általában sötétebb színű: …………………………….…..
2. Az év elejétől két hónapon át tartó időszak, a bálok és mulatságok ideje: ……………………………..
3. Tökéletlen helyzet vagy hiányos állapot: …………………………………
4. Pünkösd hónapja: ………………………………………….
5. Házak belső vagy külső függőleges felülete, tereket is elválaszt egymástól, tartja is a tetőt ……………
A. Nincs ember, ………………… nélkül.
B. ……………………… eső aranyat ér.
C. A fában ………………is akad.
D. Más ……………………….. meszeli, a magáé fekete.
E. Minden ……………………nak van egy böjtje.
Írd le annak a mondásnak a betűjelét, amelyik megfelel az alábbi jelentésnek!
A kellemes után kellemetlen is következik.

…………………………………

2. Írd le a sütemény receptjét helyesen, toldalékolási és helyesírási hibák nélkül!
Pl: fej helyett fejenként
(Figyelem: a rántotta két személyre készül, a recept felszólító módban van! )
Gazdag rántott
Tesz pirul egy szelet füstül szalona! Felkockáz, majd tesz bele fejen két virsli felkarika! Asztán fejen
fél vöröshagyma csíkokra szeletel! Mikor a hagyma megsül, megszór szurokfű, borít rá kis párol
zöldség! Üt fel fej két tojás, s elkever egy kis kakukkfű! Friss zsömle, hideg tej kínál!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Három vers sorai összekeveredtek. Írd be a táblázatba a három vershez tartozó versszakok
sorainak számát helyes sorrendben.

1. Jégcsap csillan a cserepek csőrén,
2. Csuda dolog történt reggel.
3. fák koronáján csilingel a szél,
4. megfésüli szépen.
5. Hókirálynő tükre előtt
6. hókristályok csücsülnek az ágon,
7. szépítkezik éppen,
8. Hogy is mondjam? Fura volt,
9. mikor reggel a suliba
10. dús haját a sok szolgalány
11. csend bölcsőben ring az éj.
12. Buksi velem kutyagolt.
Csikorgós éj

Ködfátyolba
burkolózva

Hókirálynő

4. Írd be a hiányzó szavakat a nyilaknak megfelelően!
rokon értelmű szó

ellentétes jelentésű szó

épít

………………………………….

laza (pl. cipőfűző)

…………………………………………

sűrű

………………………………….

tömeg (pl. téren)

…………………………………………

5. Írj megfelelő szavakat az üres helyekre!

virágeső

papírvirág

papírvágó
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6. Keress a részletből szavakat a megadott helyesírási alapelvekre!
„Délibábos ég alatt kolompol
Kis-Kunságnak száz kövér gulyája;
Deleléskor hosszu gémü kútnál
Széles vályu kettős ága várja. (Petőfi Sándor: Az Alföld, részlet)
kiejtés elve: ……………………………………………
hagyomány elve: ……………………………………….
egyszerűsítés elve: ……………………………………..
Írd le annak a helyesírási alapelvnek a nevét, amire nem találtál példát a szövegből!
…………………………………..
Húzd alá azt a szót, aminek a helyesírásánál ez az elv érvényesül!
kapja, marja, észszerű, marcipánnal, méhhel, méhvel, tudjátok
Húzd alá azokat a szavakat, amikkel folytathatod a felsorolást!
hasgörcs, hadparancs, kapdos, ...
mátka

tanmenet

latolgat

vastyúk

átdob

7. Egészítsd ki a versrészletet az odaillő szavakkal!
Az ablakban két ……..……
mondja nékem életét.
Így csirregi egy veréb
ablakunkban ……………..:
,,Árnyék voltam én …………..,
aztán lettem csak veréb.
Lettem volna bár galamb,
hívna este a ……………..:
Nem aludnék ághegyen –
teli lenne a ……………….! "
Szól aztán a más ……………,
az is mondja életét:
,,Szegény veréb merre ……………,
minden kémény macskaszáj!
Karma van a ……………. is,

megtapos
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minket űz a Hajnal is!
Ahány csillag az ………….:
verébleső macskaszem!
Fészket ezért nem ………..,
holnap úgyis meghalunk. Zelk Zoltán: Két veréb (részlet)

Írd le a szöveg kiemelt szavait, majd keress a szövegből azonos szófajú szavakat! Add meg szófajok
nevét is!
………………………….. - ……………………………….. Szófaj: ………………………………
………………………….. - ……………………………….. Szófaj: …………………..…………
………………………….. - ……………………………….. Szófaj: …………………..…………
8. Húzd alá az azonos alakú szavakat!
fog, király, lágy, mert, levél, körte, fánk, fiú, állat, rengeteg, fa, láb, fűz, nap, ég
Írj a sorban utolsó azonos alakú szóval két olyan mondatot, amelyekkel igazolod a szó azonos
alakúságát!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Add meg a csak egyetlen magánhangzóval különböző szópárokat!
---

Fejszőrzettel nem rendelkező egyén.

---

Nagyobb térség a városszerkezetben.

---

Képes elvinni, megmozdítani. Másképpen: van neki, rendelkezik vele.

---

Egyfajta vendéglátó-ipari helyiség, éjszakai mulatóhely

---

Széthint, elhint, felületre terjeszt, felvisz.

---

A növény fás része, egyfajta váza.

10. Egészítsd ki a szót, hogy megfeleljenek a jelentéseknek!
ny _ _ : a vág rokon értelmű szava
_ á _ : veszteség
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11. Olvasd el a szöveget, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!
Kezdetben a templom előtti téren volt vasárnap délelőtt a piac is. A messze földön híressé vált
Medgyesi piacra özönlöttek az árusok, a vásárlók. Eljöttek a környék iparosai, árúikat kínálva, eljöttek
a nagygazdák, terményeiket bemutatni. Még Gyuláról is, Orosházáról is, Aradról is, Szabadkáról is
jöttek árusok. Erdélyből faárukat áruló románok is felkeresték a vásárt. A piac végét tíz órakor
kürtöléssel jelezték, hogy ne zavarja az istentiszteletet a piaci lárma. Éppen ezokból később áthelyezték
a piaci napokat szerdára és szombatra. 1945 után a piacot a vasúton túlra helyezték, ahol egy ideig a
fotbalpálya is volt. Az evangélikus templom előtti teret parkosították. A kösség iskolásai, és aki csak
tehette, segített ebben a munkában.
(http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/medgyesegyhaza/medgyesegyhaza_torte
nete_V/pages/003_nepi_mulatsagok.htm)

Írd le a helytelenül írt szavakat helyesen!
----------------------------------

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

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

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

Add meg a kiemelt szavak szövegbeli szófaját! Végezd el a kért nyelvtani átalakítást!
Szó
délelőtt
vált
környék

Szófaj

tíz
volt

Művelet/Átalakítás
többes számú, birtokjeles alak
toldalékok leválasztása; alapszó
T/2. birtokos személyjeles,
helyhatározó-ragos alak
melléknévvé alakított alak
(alapszó) T/3. jelen idejű,
felszólító módú alak

Kapott szó

Keresd meg a szövegből!
az első szót a szóelemzés írásmódja alapján: ………………………………………………………………………………………
az első teljes hasonulást mutató szót: …………………………………………………………………………………………………
az első szót az egyszerűsítés írásmódja szerint: ………………………………………………………………………………….
az első zöngésség szerinti részleges hasonulást mutató szót: ………….…………………………………………………
főnévi igenevet: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Választd el a szóelemek határain a szavakat!
kürtöléssel

istentiszteletet

felkeresték

iskolásai

helyezték
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A szöveg mely szavainak felelnek meg a következő meghatározások!
tömegesen közeledtek:
fűmaggal bevetették, a felesleges fákat kivágták:
templomi szertartás:
zsivaj, zsibongás, hangoskodás:
lehetősége van, dönthet:
időben az elején:
székhelyét, helyzetét megváltoztatja:
a közelben lévő helyek:
12. Pótold a vers szavait a leírásnak megfelelően! A szavak feleljenek meg a szövegritmusnak is!
A templom egere
Szegény volt a kicsi egér,
nem minden nap jutott ……………….. (lisztből sütött pékáru)
Öreg templom mélyén lakott,
………………….…… ritkán kapott.
(koldusnak adott könyöradomány)
Estefelé lefekvésnél,
anyukája sajtról mesél.
Korgott az ő gyomrocskája,
…………………. kandúr figyel rája.

(tarka, csíkos)

- Csöndbe legyél kicsi egér szólt a mama estefelé,
- ha a cirmos aludni megy,
én majd hozok sajtot neked.
Csönd is lett ott a templomban,
álomsajtot eszik ………………………... (azonnal, tüstént)
Éhes gyomor, édes álom,
cirmos cica nem barátom.
Egérmama sajtot lopott,
egérlyukba …………………….
Kicsi egér nagyon várta,
meg is ette vacsorára.
Tele most az egér…………….
kicsi egér hamar megnő.
Álommanó a vendége,
felébred majd holnap délbe'.

(osont, merészkedett)

(gyomor játékosan)

