
4. évfolyam  megyei  forduló 

 

 

Tollbamondás 

 

 Lotz János kaliforniai unokája, Karen Lotz magyarországi nyaralása során három 

napot  a fővárosunkban töltött. Először az Állatorvostudományi Egyetemet látogatta meg, 

ahol megismerkedett az egyetem képzési rendjével és működésével. A fennmaradó időben  

megtekintette Budapest látnivalóit. Járt a Hősök terén, a Szépművészeti Múzeumban, 

ellátogatott a Parlamentbe. Egyik délelőtt  Budán sétálgatott, ahol legjobban a Halászbástya és 

a Mátyás-templom nyűgözte le. A köztársasági elnök palotája előtt megnézte az őrségváltást, 

majd a Szépművészeti Múzeumban gyönyörködött a szebbnél szebb műalkotásokban. 

Legjobban a Deák téren felállított óriáskerék tetszett neki, amelyről megcsodálhatta a főváros 

lenyűgöző panorámáját. A kirándulás utolsó napján egy dunai hajó fedélzetéről integetett a 

Lánchídon és az Erzsébet hídon sétálgató turistáknak. 

Útmutató a tollbamondáshoz  

Írjuk fel a táblára: Karen (kiejtése: káren) 

Először olvassuk el végig a szöveget, utána egy teljes mondatot olvassunk fel, majd kisebb 

egységekben diktáljuk le! A végén újra olvassuk el az egész szöveget! 

A vesszők helyét mondjuk meg! 

Annyi ideig tart a tollbamondás, amíg minden diák végez. 



Szövegértés 
Megoldókulcsok 

4. osztály 

1. Kicsoda ő?  

Határozd meg a kapcsolatot! A válaszban szerepeljen egy személynév.   3/ 

 

Lotz János egykori menyasszonya: Böhm Sándor lánya. 

Lotz János unokája: Charles Peter Lotz lánya/ Karen 

Lotz János egykori tanára: Böhm Sándor 

 

2. Kik között jött volna létre a szövegben említett frigy?      2/ 

 

Lotz János Lotz menyasszonya/Böhm S. lánya 

3. Számold össze! (A neveknek nincs jelentősége a megoldásban.)     4/ 

Ennyi unoka szerepel a szövegben. 2 

Ennyi éve találkozott össze a két férfi a versenyen. 5 

Ennyi fiú (valakinek a fia) szerepel a szövegben. 2 

Ennyi nő, asszony szerepel a szövegben. 3 

4. Tedd számozással sorrendbe az eseményeket a szöveg alapján!    5/ 

 

Lotz eljegyzése    Lotz fiának a levele    a bonyhádi „találkozó”    Lotz házassága    az eljegyzés felbontása 

1.                             4.                                           5.                                        3.                                      2. 

 

5. Írd a megfelelő helyre a felsorolt földrajzi neveket!      6/ 

Minden téglalapba 2 elem tartozik! 

 

Magyarország, Bonyhád, Ausztria, Somogyvámos, Amerika, Kalifornia 

 

 

Település   Ország    Maradék 

   Bonyhád  Magyarország    Amerika 

   Somogyvámos  Ausztria    Kalifornia 
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Helyesírási feladatok 

1. a) Húzd alá azt a szót, amelyik a mondatba illik!        6/ 

 

Ezt a magot a földbe vetem/vettem, hátha kikel/ ki kell belőle tavaszra egy szép mályvarózsa. 

Egy versel/verssel készültem a mai ünnepre. 

*A betörők fejét csukja/csuklya takarta. 

*Peti ijedtében egy nagyot kiált/kiállt. 

*Egy halom/hallom szemetet szedtünk össze a parkban. 

 

b) A csillaggal jelölt mondatok általad alá nem húzott szavával alkoss értelmes példamondatot, hogy 

érzékeltesd az adott szó jelentését! Mondatba foglaláskor ne változtass a szó ragozásán!   3/ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Húzd alá a betűvel jelölt sorok mindegyikében a kakukktojást, vagyis a hibásan írt szót! Ha 

felismerted a helyesírási szabályt, írj a hibás szó helyett egy olyat, amellyel folytatni lehet a példákat! 

              7/ 

a) víz, vízen, vízi, vízet, ________________ 

b) bácsi, si, kifli, nini, __________________ 

c) ágyu, bábu, batyu, falu, _______________ 

d) épít, vetít, nyít, mozdít, ______________ 

e) adja, higyje, látja, beszélje, ______________ 

f) seregély, szentély, személy, karély, __________________ 

g) tulya, gereblye, pálya, furulya, ____________________ 

 

3. a) Tegyél pontot oda, ahová szükséges! (A pontszám nem a hibák számát jelzi.)   9/ 

b) Tedd ki a megfelelő mondatvégi írásjeleket!         6/ 

 

Te tudtad, hogy szept 1-jén már 5-be megyek 

Ó, ha már gimnazista lehetnék 2020-ban 

1982 január 14 az anyukám születési dátuma 

Október 20-ig írd meg ezt a kérvényt 

A szombat a hét 6 napja 

Hurrá, 2019 májusában kistesóm született 
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4. Egészítsd ki a szavakat a megfelelő hosszúságú magánhangzókkal!     14/ 

 

-i/-í 

 

cs_pős 

zs_radék 

ny_lvános 

b_rság 

v_galom 

v_gan 

d_sz_tés 

sz_vesen 

d_cséretes 

_gér 

s_ma 

_zlik 

bizony_tvány 

m_nd_g 

 

5. Karikázd be azt a 6 számot, amelyikhez helyesen írt kifejezés tartozik!     6/ 

 

1. arattak 

5. Osztd szét! 

9. mezítláb 

2. külömb 

6. lemaradtak 

10. guggolás 

3. Jöjjön! 

7. menydörgés 

11. Élet És Irodalom 

4. Weöresmarty Mihály 

8. Győr-Moson-Sopron megye  

12. Pipa ucca 4. 

 

6. Oldd meg a táblázat egyes oszlopaihoz tartozó feladatot! Karikázz!     9/ 

 

Melyik név van előbb a 

betűrendben? 

Melyik szót választottam el 

helyesen? 

Melyik szót írtam le helyesen? 

 

Örsi – Őrsi lán-dzsa álltalános 

Forgách – Forgács bosz-szú-vágy gyönggyel 

Gaál – Gál fa-lig érettlen 

 

 

Elérhető pontszám: 60 pont       Elért pontszám: ____ 
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