
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Investește în oameni! 

Axa prioritară 1 „Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere“ 

Domeniul major de intervenție 1.1. „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate“ 

Titlul proiectului: „Educație și performanță“ 

Contract POSDRU/190/1.1./S/156905 

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Harghita 

 

ANYANYELV II. OSZTÁLY 

A tanuló neve: ___________________________________ 

A felmérés dátuma: _______________________________ 

Az I és II. rész feladatainak helyes megoldására jár 90 pont. 

Hivatalból jár 10 pont. 

I. Rész                 (20 pont) 

Olvasd el figyelmesen, majd dolgozz a meserészlet alapján! 

  Valamikor régen, sűrű erdő közepében éldegélt egy szegény asszony és a fia, Jankó. 

Nemigen volt más ennivalójuk, mint a tehenük teje. Csakhogy eljött az a nap, amikor a tehén 

teje elapadt. 

- Nincs mit tenni, el kell adni a tehenet! – mondta Jankó édesanyja. 

Így aztán Jankó elment a tehénnel a piacra. Elhatározta, hogy nagyon jó árat fog érte kérni. 

  A piacra bandukolva találkozott egy furcsa kis emberrel.  

- Add nekem a tehenedet, én pedig öt babszemet adok érte cserébe.  

 

1. Karikázd be a helyes választ!  ( 12 pont) 

Hol éldegélt a szegény asszony és a fia? 

 egy szép tisztáson 

 egy nagy faluban 

 sűrű erdő közepében 

Milyen háziállat szerepel a meserészletben? 

 juh 

 tehén 

 disznó 

Hova vitte a tehenet? 

 legelni 

 eladni 

 sétálni 

Mit adott a furcsa kis emberke? 

 öt búzaszemet 

 öt babszemet 

 öt borsószemet

 

2. Húzd alá a meserészletben a következő szavakat! ( 8 pont) 

 

éldegélt, elapadt, édesanyja, elment, bandukolva, furcsa, babszemet, cserébe 

 

 

 



 

 

  

II. Rész                           (70 pont) 

 

1. Melyik hangot hallod a szavakban? Karikázd be!          (15 pont) 

 

 

 

n  m  z  sz  b  p  ty  gy   p  b 

 

2. Egészítsd ki a szavakat a hiányzó betűkkel!             (10 pont) 

 

in__ t __ z            __ __ zet             f __ __ ű            __ ó __ a         ju __           __ z 

3. Melyik szótagot hallod a szavakban? Húzd alá!             (5 pont) 

 

 

 

 

      kó  gó  ka  ga   ce  ze          pap  bab       ző  sző 

4. Olvasd el figyelmesen, majd végezd el a feladatokat! 

- Te kis juhász, merre mész? 

- Merre nyájam legelész. 

- Hát a nyájad merre jár? 

- Ahol zöld füvet talál. 

- Hallod te, kis juhász, 

ha farkas jő, mit csinálsz? 

- Megmarkolom a botom, 

s a farkast megugratom. 

  (Kányádi Sándor - Kérdezgető) 

 

a. Húzd alá a versben zölddel a kéttagú és kékkel a négytagú szavakat!       (17 pont) 

b. Álló vonallal jelölve szótagold a három és a négy szótagból álló szavakat.        (3 pont) 

  

● 

  

 
 

  
 

  

 
    



 

 

 

5. Kösd össze az ellentétes értelmű szavakat!           (10 pont) 

 

gyér  kevés    piszkos  csúnya 

fekete  édes    olvad   jószívű 

keserű  buta    kegyetlen  tiszta 

okos  fehér    irigy   szelíd 

sok   dús    szép   fagy 

 

6. Írd le szótagolva a következő szavakat!  (10 pont) 

 

libben, holló, roppan, meggyes, fröccsen 


