
3. teszt megoldások 1 

3. teszt 

A FELADATOK MEGOLDÁSA                            pontszám 

1..      a. részleges hasonulás     

          b. írásban nem jelölt teljes hasonulás   

          c.   kiesés 

________________________________________________________ 

2.   Vegyes hangrendű szó: szomszédos, igazgató 

      Magas hangrendű szó: rendelnek, különböző, tervet 

      Mély hangrendű szó: a, cukrászdában, tortákat, az, jóváhagyta 

  

________________________________________________________ 

3.        a. tűzgolyó              b. aranyló, arató       

           c. ingben, örömét   d. dőlt,  kalászok, sütött 

________________________________________________________ 

4.         szótő       kötőhangzó      képző                   jel               rag                                  

                                                                                                                                       1 pont 

 a. hint 

 b. ás 

-(e) 
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    - 

-ó 

     -né 

-k 

    -nek  

-kal   

                                                                                                                            1 hibával 0,5 

________________________________________________________

5.    a. írat, mosat           b. mos, ír         c. moshat, emelhet      

        d.  fésülködik, mosakodik     e.  megadatik   

 

_______________________________________________________ 

 6.       a. jegykezelő   b. rozscipó  c. fokhagyma  

           d. lakkcipő   e. varázsszem    f. vízszintes   

 

______________________________________________________ 

7.         a. minőségjelzős    b. mennyiségjelzős   

            c. birtokos jelzős  d. határozós         

________________________________________________________ 

 8.    a.  becsap       b. elutasítják        

        c. bajban marad      d. saját javára beszél / cselekszik       

                 ( A megfelelő szinonímákat is elfogadjuk.)  

________________________________________________________ 

9.      a. te – főnevet     b. ezt – főnevet   

         c. ilyen – melléknevet   d. ahány, annyi – számnevet  

_____________________________________________________   

10.  a. tanítsa  b. pihenjenek  c. hallgassak  

        d.  reszkessél / reszkess  e. ébredjünk  f. árasszák  

_____________________________________________________                                                                                                               

11.  a. igei (állítmány)      

 b. névszói - igei /összetett (állítmány)    

  c. névszói (állítmány)  

 

________________________________________________________ 

12.      A. b.   

           B.  a .  
________________________________________________________ 
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3. teszt megoldások 2 

 

                                                                  3. teszt 

                                                                                                                                 pontszám 

_______________________________________________________________________________ 

13.      c.      

           d.  

__________________________________________________________ 

14.   a. Duna-part       b. Magyar Szó        c. Adriai-tenger  

        d. Palicsi-tó        e. Nyugat-Európa    f.  Petőfi utca     

__________________________________________________________ 

15.      külön: hideg víz, teljes értékű , tanár néni 

           egybe: angoltanár, ádámcsutka         

           kötőjellel:  teng-leng, ütött-kopott   

__________________________________________________________ 

16.  a. Tóth Árpád : Körúti hajnal   

        b. szinesztézia                                         

__________________________________________________________ 

 17.  a. az emberek  

       b. A társadalom és az emberek bírálata.                                  

_________________________________________________________     

18.  a XIX. század elejéig  

__________________________________________________________ 

19. a.  háborús  

b.  Erősen feldúlt lelkiállapotot (fejez ki a költő).     

_________________________________________________________     
20.  a.  naplóregénynek     

         b.  szülőfalujához                 

 

________________________________________________________                                                        
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