Kálmán Kata

Felmérő feladatsorok
magyar nyelvből
2. OSZTÁLYOSOKNAK

Megoldások
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1. Év eleji felmérő

A

3. élőlények: bárány, medve, fiú, elefánt
tárgyak: szalonna, könyv, labda, gyöngy
4. Várható megoldás: pl. lepke, csillag, foci, fogó, karika, cica, kelep, táska
5. denevér 3

batyu 2

alma 2

babakocsi 4

szó 1

6. Várható megoldás: pl. piros alma, kék labda…
7. Tavasszal megérkeznek a gólyák.
Megkeresik a régi fészküket.

1. Év eleji felmérő

B

3. élőlények: cica, orvos, varjú, lány
tárgyak: doboz, kalap, tál, villa
4. Várható megoldás: pl. füzet, golyó, bábu, kanna, sapka, róka
5. bab 1

ceruza 3

körte 2

6. Várható megoldás: pl. kék szilva, sárga bögre…
7. A macska jó anya.
Nagy szeretettel gondozza kicsinyeit.
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labda 2

ejtőernyő 4

2. felmérő

A

2. tiszta–piszkos, félénk–bátor, tompa–hegyes, goromba–kedves, lassú–gyors
3. hangos–halk,
szép–csúnya,

korán–későn
kemény–puha

4. nevet: pl. kacag, röhög, mosolyog, kuncog…
nagy: pl. hatalmas, óriási…
kutya: pl. eb, blöki, csahos…
5. Pl.: A tűz sokáig égett. Erősen tűz a nap.
6. A szobában egy apró szekrény állt. A szekrény alá osont be az egérke. A
macska dühösen figyelte.
7.
Cselekvés
fekszik
beszél
terel
fut

Valaki vagy valami
ajtó
tanár
mérnök
barát
vonat

8. napernyő, naptej, napfolt, tejszín, színfolt
9. Pl. háztető, üvegház, sorház, gyöngyház
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Tulajdonság
könnyű
hosszú
derűs

2. felmérő

B

2. hideg–meleg, magas–alacsony, sekély–mély, kevés–sok, sima–érdes
3. buta–okos,
őszinte–hazug,

tompa–éles
lassan–gyorsan

4. néz: pl. figyel, les, bámul, vizslat, szemlél…
kedves: pl. barátságos, aranyos, jólelkű…
étel: pl. ennivaló, kaja, hami, elemózsia…
5. Pl.: Kiesett a fogam. Öcsi erősen fogja a kezem.
6. A szobában egy óriási szekrény állt. A szekrény alá futott be az egérke.
A macska kíváncsian figyelte.
7.
Cselekvés
úszik
nevet
tanul
jön

Valaki vagy valami
hajó
gyerek
vadász
nagyi
repülő

8. gyöngyház, gépsor, sorház, üveggyöngy, üvegház
9. Pl. napóra, óramutató, karóra, toronyóra
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Tulajdonság
öreg
könnyű
szép

3. felmérő

A

2. A hang írott alakja a betű. A mássalhangzó kiejtésekor a levegő
akadályba ütközik. Ezek lehetnek pl. ajak, szájpadlás, fog.
3.
Magánhangzó
e, í, ő, a, ű, i

Mássalhangzó
s, d, ny, f, k, dzs, p, zs,

Háromjegyű: dzs
4. Csak rövid magánhangzó van benne: vicc, lepke, jegy, szalag, illem, zab
Van benne hosszú egyjegyű mássalhangzó: Ottó, mellé, illem, vicc
Van benne kétjegyű mássalhangzó: kályha, zsálya, szalag
5. Magyarország 10

szilvafa 7

jég 3

lándzsa 5

6. agár, ékszerteknős, elefánt, harcsa, kakas, nyest, tigris, vipera
7. András, Anna, Emese, Gyuri, Kata, Klára, Tomi, Viktória, Vince, Vivien
8.

r s sz,

dzs e é,

g gy h
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3. felmérő

B

2. A betű kiejtett alakja a hang. A mássalhangzó kiejtésekor a levegő
akadályba ütközik. Ezek lehetnek pl. szájpadlás, fog, ajak.
3.
Magánhangzó
é, ó, ö, a, r, ü

Mássalhangzó
l, dzs, m, t, ly, p, sz, g

Háromjegyű: dzs
4. Csak hosszú magánhangzó van benne: pl. súly, vásár, kérész
Van benne hosszú egyjegyű mássalhangzó: pl. hull, Anna, billen
Van benne kétjegyű mássalhangzó: pl. kérész, súly, pálya, nyaral, zsineg
5. Keszthely 7

nyaraló 6

tél 3

dzseki 4

6. cápa, cinege, egér, ékszerteknős, jaguár,keszeg, hód,vaddisznó
7. Aladár, Erika, Lajos, Lenke, Lili, Panni, Róbert, Vince, Viola, Zsanett
8.

é f g,

ny o ó,

t ty u
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4. felmérő

A

2. Pl. korom/sorom/dobom/lopom, sorompó, autó, egér/kerék/szekér,
lapát/kabát/sakál stb.
3. bácsi, vizes, kocsi, kilincs, terít
4. A szó végén -ú vagy -ű van: pl. szomorú, egyszerű, hegedű, koszorú
A szó végén -u vagy -ü van: pl. menü, saru, falu, marabu, ürü
5. kóró, nono, folyó, hógolyó, óra, otthon, óvoda, forog
6. őröl, esernyő, öreg, kendő, Jenő, eső, ötös, szőlő
7. egyik, jobb, hosszú, villa, faggyú, lobog, lesz, szél

4. felmérő

B

2. Pl. kifli/pipi/nini, Emese, kényes/mérges/téves/lépes, kopasz, fotel/hotel stb.
3. néni, híd, tízes, papír, segít
4. A szó végén -u vagy -ü van: pl. hamu, saru, kapu, eskü
A szó végén -ú vagy -ű van: pl. koszorú, savanyú, keserű, hegedű
5. hó, korom , nono, folyosó, golyó, órás, sorompó, óceán
6. kendő, köröm, csengő, pörög, erdő, bőrönd, öv, Gergő
7. kattog, fagyos, hopp, lesz, patkol, együtt, topog, vessző
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5. felmérő

A

2. End-re, Vi-o-la, An-na, Fa-ti-me, Sán-dor, Ka-mil-la, Jó-zsef, Va-nesz-sza
3. rend-őr-ség, nap-er-nyő, ház-szám, cu-mis-ü-veg, jég-krém, te-her-a-u-tó
4.
te-a

ma-lom

ten-ger

kan-na

hosz-szú

tiéd

vacak

kertész

ünnep

vessző

leány

meleg

cerka

csillag

fonnyad

5. e-u-ró-pa-i (5), nép (1), e-se-mé-nyek (4), ün-ne-pek (3), far-san-gi (3),
mas-ka-rá-sok (4), Ma-gyar-or-szá-gon (5), asz-szo-nyok (3),
le-á-nyok (3), sü-töt-tek (3)
6. go-lyós-toll, tü-kör-to-jás, cse-rép-kály-ha, ki-rály-fi, a-ludt-tej, mű-jég-pá-lya

5. felmérő

B

2. And-rás, La-u-ra, Va-nesz-sza, Ot-tó, Ma-ri-ann, Ti-bor, An-na-ma-ri, Ö-zséb,
3. nap-ó-ra, vil-lany-kap-cso-ló, kert-ka-pu, te-nisz-ü-tő, sajt-krém, busz-so-főr
4.
te-a

ma-lom

ten-ger

kan-na

hosz-szú

miatt

harap

szekrény

szellem

loccsan

fiók

szalad

lámpa

vicces

könnyű

5. szo-ká-sa-i-ban (5), le-zá-ró (3), mu-lat-ság (3), je-len-tet-te (3),
far-san-go-sok (3), Ma-gyar-or-szá-gon (5), hogy (1), asz-szo-nyok (3),
le-á-nyok (3), sü-töt-tek (3)
6. fo-ci-pá-lya, ki-rály-kis-asz-szony, aj-tó-ki-lincs, ü-veg-go-lyó, tej-szín-hab,
gó-lya-ma-dár
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6. felmérő

A

2. tudjátok, szalmaszál, fészke, forduljunk, barátságos, sorvezető,
fonjad, állj, fuss
3. botja, halljuk, kenjétek, zöldség, mondta
4. Álljatok fel! A cica az anyjától tanul. Tanuljuk meg a dalt! Látjátok a táblát?
Fonjátok be a hajatokat! Hagyj másnak is a palacsintából! Mondj igazat!
A bátyjától kapta a tollat.
5. szabadság, játszik, barátság, megmondtam, gyógyszertár, egység, haladsz
6. báttya–bátyja
fonnyák–fonják

higgye-higgye
tuggya–tudja

álljuk-ájjuk
válcsa-váltsa
jáccunk–játszunk botja–bottya

7. Nem kolbászból fonják a kerítést.
Nézd meg az anyját, vedd el a lányát!

6. felmérő

B

2. mondjátok, gyöngyvirág, maszat, tanuljunk, lehetséges, kenje, szállj, nézz
3. alja, vetítsük, látjátok, fáradság, szabadság
4. Hulljon már a hó! A medvebocs az anyjától tanul. Készüljetek föl a futásra!
Eloltják a tüzet. Menjünk be a házba! Hagyj a csokiból a testvérednek is!
Mondj igazat! A nagybátyjától kapta a labdát.
5. zöldség, látszik, barátság, álmodtam, gyógyszertár, hegység, szaladsz
6. látja–láttya
annya–anyja

higgye–higyje
aggya–adja

ájjuk–álljuk
láccik–látszik

7. Madarat tolláról, embert barátjáról.
Ha adnak fogadd el, ha ütnek szaladj el!
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segíccs–segíts
nénje–nénnye

7. felmérő

A

2. retek, füzetek, homok, képek, lapok, viszek, tollak, leszek, hozok, tavak
3. Nagymama kertjében kinyíltak a tulipánok.
Zsuzsi nagymamától kapott egy csokorral.
Egy kis vázába helyezte. A vázát az asztalra tette.
Ha ránéz, mindig a nagymamára gondol.
4. fegyver/t, leves/ben, asztal/on, fecské/k, könyv/ből, föld/be
5. Hol?

erkélyen, könyvben

Hová?

erkélyre, könyvre

Mitől?

erkélytől, könyvtől

Miről?

erkélyről, könyvről

Miből?

erkélyből, könyvből

Mit?

erkélyt, könyvet

Pl.: Az erkélyen szép virágládák vannak.
Tettem egy új borítót a könyvre.
6. csónakkal, seprűvel, vonattal, repülővel, villamossal, korcsolyával
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7. felmérő

B

2. hangok, retek, ceruzák, homok, bögrék, viszek, szárnyak, leszek, hozok,
lovak
3. Laciék kertjében kinyíltak a gyöngyvirágok.
Nagymama Lacitól kapott egy csokorral.
Egy szép kis kancsóba helyezte.
A kancsót az éjjeli szekrényre tette.
Ha ránéz, mindig az unokájára gondol.
4. növény/t, joghurt/ban, szék/en, lecké/k, szöveg/ből, talaj/ba
5. Hol?

levélen, szekrényben

Hová?

levélre, szekrénybe

Mitől?

levéltől, szekrénytől

Miről?

levélről, szekrényről

Miből?

levélből, szekrényből

Mit?

levelet, szekrényt

Pl.: A szekrényben tartom a ruháimat.
A levélre rászállt egy katicabogár.
6. barackkal, kesztyűvel, autóval, tutajjal, rollerrel, korcsolyával
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8. felmérő

A

4. A téren sok gyerek játszik .
Milyen idő lesz holnap ?
Hideg van, és esik az eső .
A füzetek a padban vannak . vagy ?
Mikor kezdődött a film ?

– kijelentő mondat
– kérdő mondat
– kijelentő mondat
– kijelentő vagy kérdő mondat
– kérdő mondat

5. Tegnap megtanultad-e a verset?/ Megtanultad-e tegnap a verset?
Nagyi emlékezett-e a szövegre?/ Emlékezett-e nagyi a szövegre?
6. A kérdő mondattal kérdezünk, érdeklődünk, tudakozódunk.
A kijelentő mondattal közlünk, kijelentünk, megállapítunk.
7. Ez a rajz nagyon szép.
Tudjuk-e, hogy ki rajzolta?
Az unokatestvérem készítette.
Mióta jár rajzszakkörre?
8. Többféle megoldás lehetséges, pl.:
– Mikor kezdődik a moziban a film?
– Délután fél ötkor.
– Hol találkozunk?
– A Kálvin téren, a buszmegállóban.
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8. felmérő

B

4. Mikor kezdődik az előadás ?
A buszon sok az utas .
Milyen idő lesz a hétvégén ?
Napos az idő, de hűvös van .
A tolltartót a táskámba tettem .

– kérdő mondat
– kijelentő mondat
– kérdő mondat
– kijelentő mondat
– kijelentő mondat

5. Tegnap kikölcsönözted-e könyvet a könyvtárból?
Peti emlékezett-e a megfejtésre?
6. A kijelentő mondattal közlünk, kijelentünk, megállapítunk.
A kérdő mondattal kérdezünk, érdeklődünk, tudakozódunk.
7. Összetalálkozott három törpe az erdőben.
Tudod-e, miről beszélgettek?
A varázslótól akartak tanácsot kérni.
Vajon fog segíteni a varázsló?
8. Többféle megoldás lehetséges, pl.:
– Mikor kezdődik az edzési?
– Fél négykor.
– Hol találkozunk?
– Az uszoda előtt, a buszmegállóban.
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9. Év végi felmérő

A

2. fi-ó-ka, sa-lá-ta, nad-rág, rend-őr, ker-tész, gyöngy-sor, te-a
3. selyem, joghurt, király, papagáj, helyesel, kehely, sirály, hajnal
4. Adrienn, Aliz, Bea, Emese, Endre, Erzsébet, Flóra, Nóra, Tibor, Vince
5. együtt, lobban, hosszú, villamos, faggyú, lobog, lesz, szélső
6. A szó végén -ú vagy -ű van: pl. szigorú, hegedű, domború
A szó végén -u vagy -ü van: pl. lapu, hamu, menü
7. a)
Az erdészek figyelik az erdő vadjainak életét . – kijelentő mondat
Ők gondoskodnak az állatok etetéséről is .
– kijelentő mondat
Mikor kell feltölteniük az etetőket ?
– kérdő mondat
8. Vonattal megyünk kirándulni Budapestre. Szombaton múzeumba látogatunk,
és megnézzük a Parlamentet. Másnap az állatkertben lesz egy érdekes
program.
9. felejtsük el!
hajoljatok meg!
nem bánjuk!
higgyétek el!
látjátok?

cs – ts
lj – jj
nny – nj
gyj – ggy
tj – tty
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9. Év végi felmérő

B

2. le-ány-ka, pa-lán-ta, fest-mény, nap-ó-ra, fod-rász, gyöngy-ház, di-ák
3. ibolya, juhtúró, helyesírás, erkély, sajtkrém, bélyeg, hajnal, sirály
4. Albert, Anett, Bálint, Endre, Erika, Etelka, Ferenc, Nándor, Tamás, Vilma
5. egyik, dobban, vessző, kellemes, meggyes, robog, lesz, belső
6. A szó végén -ú vagy -ű van: pl. szigorú, hegedű, domború
A szó végén -u vagy -ü van: pl. lapu, hamu, menü
7. a)
Az állatorvosok gyógyítják az állatokat . – kijelentő mondat
Mikor kell orvoshoz fordulni ?
– kérdő mondat
A védőoltásokat ők adják-e be ?
– kérdő mondat
8. Hévvel megyünk kirándulni Szentendrére. Szombaton a Falumúzeumba
látogatunk, és megnézzük a régi iskolát is. Másnap a Marcipán Múzeumban
lesz egy érdekes program.
9. segítsünk!
fújjuk fel!
ne menjünk!
higgyétek el!
mutatjuk

cs – ts
lj – jj
nny – nj
gyj – ggy
tj – tty
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