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A feladat
sorszáma:

1.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Beszédkészség, szóbeli
szöveg értelmezése és
alkotása

Alapvető hétköznapi
élethelyzetekben felismeri és
Metakommunikáció
használja a testbeszédet és az
arcjátékot.

Figyeld meg a következő képeket!
A.

B.

C.

D.
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Melyik képhez tartoznak a következő párbeszédek?
Írd a kép betűjelét a párbeszéd melletti négyzetbe!
a
a) — Jó napot kívánok! Szeretnék kérni 1 kg paradicsomot!
— Parancsoljon, válogasson nyugodtan.
— Köszönöm. Mennyivel tartozom?
— 350 Ft-ot kérek.
b
b) — Megnéznéd az átalakításról az új terveket?
— Szívesen, de szükségesek voltak a változtatások?
— Igen, mert a megrendelőnk így kérte.
c
c) — Jól érezted magad az osztálykiránduláson?
— Igen, nagyon klassz volt. Sokat nevettünk a lányokkal.
— Elmeséled nekem is azokat a vicces dolgokat?
d
d) — Gratulálok. Ön elnyerte a meghirdetett állást.
— Nagyon örülök. Mikor kezdhetem a munkát?
Összesen:

pont

Javítási útmutató
a) D

a

1

b) C

b

1

c) A

c

1

d) B

d

1

Összesen: 4 pont
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A feladat
sorszáma:

2.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Beszédkészség, szóbeli
szövegek megértése,
értelmezése és alkotása

Alapvető hétköznapi
élethelyzetekben felismeri és
Metakommunikáció
használja a testbeszédet és az
arcjátékot.

Nézd meg figyelmesen a képet!

Igaz vagy hamis az állítás? Húzd alá a helyes választ!
a) A képen látható kisfiú jól érzi magát.

IGAZ-HAMIS

a

b) A képen látható kisfiú boldog.

IGAZ-HAMIS

b

c) A képen látható kisfiú el van keseredve.

IGAZ-HAMIS

c

Összesen:

pont

Javítási útmutató
a) IGAZ

a

1

b) IGAZ

b

1

c) HAMIS

c

1

Összesen:
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3 pont

A feladat
sorszáma:

3.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Beszédkészség, szóbeli
szövegek megértése,
értelmezése és alkotása

Alapvető hétköznapi
élethelyzetekben felismeri és
Metakommunikáció
használja a testbeszédet és az
arcjátékot.

Nézd meg figyelmesen a képet!

A kisfiú észrevette, hogy az osztálytársa elesett focizás közben.

a

Mit gondolsz, mi változott az arckifejezésén és a testtartásán?

b

Írd le 2-3 mondatban!
..........................................................................................................................

c
d
e

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Összesen:
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pont

Javítási útmutató
a) Tartalmi követelmények

a

2

b) A mondatok közötti kohézió

b

2

c) A terjedelem tartása

c

1

d) Megfelelő nyelvhelyesség

d

1

e) Megfelelő helyesírás

e

2

Összesen: 8 pont

6/85

A feladat
sorszáma:

4.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Beszédkészség, szóbeli
szövegek megértése,
értelmezése és alkotása

Alapvető hétköznapi
élethelyzetekben felismeri és
Metakommunikáció
használja a testbeszédet és az
arcjátékot.

Lívia fodrásznál volt. A barátaitól, Petitől és Zsuzsitól ezt kérdezte: „Tetszik
az új frizurám?”.

ZSUZSI

PETI
Húzd alá a helyes választ!

a) Mit árul el Peti arca? Tetszik neki Lívia új frizurája?
 Igen, tetszik.
 Nem, nem tetszik.
b) Mit árul el Zsuzsi arca? Tetszik neki Lívia új frizurája?
 Igen, tetszik.
 Nem, nem tetszik.

a

b

Összesen:

pont

Javítási útmutató
a) Igen, tetszik.

a

1

b) Nem, nem tetszik.

b

1

Összesen: 2 pont
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A feladat
sorszáma:

5.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Beszédkészség, szóbeli
szövegek megértése,
értelmezése és
alkotása

Alapvető hétköznapi
élethelyzetekben felismeri és
Metakommunikáció
használja a testbeszédet és az
arcjátékot.

1. Az alábbi képen egy fiatalembert láthatsz.
Mit fejez ki a testbeszéde, megjelenése? Írj három jellemzőt!

a) .....................................................................................................................
b) .....................................................................................................................
c) .....................................................................................................................
Összesen:

a
b
c
pont

Javítási útmutató
1.
a) bármilyen szó, ami jellemző

a

1

b) bármilyen szó, ami jellemző

b

1

c) bármilyen szó, ami jellemző

c

1

Összesen: 3 pont
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A feladat
sorszáma:

6.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Beszédkészség, szóbeli
szövegek megértése,
értelmezése és alkotása

Alapvető hétköznapi
élethelyzetekben felismeri és
Metakommunikáció
használja a testbeszédet és az
arcjátékot.

Az alábbi képen egy fiatalembert láthatsz.
Mit fejez ki a testbeszéde, megjelenése? Írj három jellemzőt!

a) ..............................................................................................................

a

b) ..............................................................................................................

b

c) ..............................................................................................................

c

Összesen:
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pont

Javítási útmutató
a) bármilyen szó, ami jellemző

a

1

b) bármilyen szó, ami jellemző

b

1

c) bármilyen szó, ami jellemző

c

1

Összesen: 3 pont
Megjegyzés: Amennyiben a tanuló háromnál több helyes jellemzőt sorol fel,
akkor is csak maximum 3 szóért jár az 1-1 pont.
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A feladat
sorszáma:

7—11.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg
megértése
Olvasás, az írott szöveg
megértése

Olvasás, az írott szöveg
megértése

A különböző
szövegek értő
olvasása

Értően olvas bekezdésekre
tagolt 5—7 mondatos köznyelvi
szöveget.
Rövid köznyelvi szövegből
Szövegértési
segítséggel kiemeli a lényeges
stratégiák - értő
adatokat, pl. a tulajdonneveket,
olvasás
számneveket, cselekvéseket.
Segítséggel képes értelmezni 5—
7 mondatos köznyelvi szöveget.
A szövegelemzés
Alkalmazza a szövegelemzés
alapvető
alapvető eljárásait: a téma
eljárásai
megállapítása, adatkeresés,
válaszadás kérdésekre.

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget!
Az ember leghűségesebb társa
(1) Az ember és a kutya barátsága már több mint tízezer
éve tart. Hosszú évszázadoknak, évezredeknek, de inkább
évmillióknak kellett eltelni máig, mert a kutya sem volt mindig
olyan, mint manapság. Sokáig nem volt tisztázott, hogy a
farkastól

vagy

a

sakáltól,

esetleg

valami

más

állattól

származik-e!

Legközelebbinek ezek közül mégis a farkast gondolták, mivel a legtöbb közös
tulajdonságot ezekben az állatokban fedezték fel.
(2) Az akkor még vadászó életmódot folytató ember rájött, hogy a
farkas kitűnő szaglása és remek hallása előnyös lehet számára a vad
felkutatásában. Így céljává vált, hogy a farkas a közelébe kerüljön. A farkas
pedig rájött, hogy az ember közelében élelemhez juthat.
Egyszóval a farkas az ember mellé szegődött, s úgy fejlődött vele együtt, hogy
minél jobban megértse őt.
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1. A szöveg alapján válaszolj a következő kérdésekre!
a) Mióta tart az ember és a kutya barátsága?

a

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) Mire jött rá a vadászó életmódot folytató ember?

b

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) Miért gondolják azt, hogy a kutya a farkastól származik?

c

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

2. Egészítsd ki a szöveget a megadott szavakkal!
sakáltól, származik, állattól, évmillióknak, kutya
Hosszú

…………………………………….

kellett

eltelni

ahhoz,

a
hogy

a b

……………………. olyan legyen, mint manapság. Sokáig nem volt tisztázott, c
hogy

melyik

állattól

……………………………,

a

farkastól

…………………….., vagy esetleg valami más …………………………… .
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vagy

a d
e

3. Az emberre vagy a farkasra jellemzőek az alábbi mondatok?
Döntsd el, és ennek megfelelően írd a mondat előtti vonalra az ember vagy a
farkas szót!
a) …………………….. A kezdetekben vadászó életmódot folytatott.

a

b) …………………….. Céljává vált, hogy a farkas a közelébe kerüljön.

b

c) …………………….. Barátsága a kutyával már több mint tízezer éve tart.

c

d) …………………….. Az ember mellé szegődött, és úgy fejlődött vele d
együtt, hogy minél jobban megértse.

4. Húzd át az oda nem illő szót!
sakál, kutya, róka, farkas

a

5. Igaz vagy hamis az állítás? Húzd alá a helyes választ!
a) A kutya mindig olyan volt, mint manapság.

IGAZ-HAMIS

a

b) A kutyával legtöbb közös tulajdonságot a farkasokban fedezték b
föl.

IGAZ-HAMIS

c) A farkas rájött, hogy az ember közelében élelemhez juthat.

c

IGAZ-HAMIS
d) Egyértelmű, hogy a kutya a sakáltól származik.

IGAZ-HAMIS

d

e) A farkas a vadászó ember mellé szegődött.

IGAZ-HAMIS

e

Összesen:
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pont

Javítási útmutató
1. a) már több mint tízezer éve

a

1

b) a farkas kitűnő szaglása és remek hallása előnyös lehet számára a b

1

vad felkutatásában
c) mert a legtöbb közös tulajdonságot ezekben az állatokban c

1

fedezték fel
2.
évmillióknak

a

1

kutya

b

1

származik

c

1

sakáltól

d

1

állattól

e

1

a) ember

a

1

b) ember

b

1

c) ember

c

1

d) farkas

d

1

a

1

a) HAMIS

a

1

b) IGAZ

b

1

c) IGAZ

c

1

d) HAMIS

d

1

e) IGAZ

e

1

3.

4.
róka
5.

Összesen: 18 pont
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A feladat
sorszáma:

12.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg
megértése

Különböző
szövegek értő
olvasása

Értően olvas bekezdésekre
tagolt 5—7 mondatos köznyelvi
szöveget.

Olvasd el figyelmesen az alábbi játékleírást!
Zsinórlabda
Időtartam: 10-20 perc
Kor: 6 éves kortól
Helyszín: teremben, szabadban
A gyerekeket két csapatba osztjuk.
A terem közepére kb. 1,5 m magasan kifeszítünk egy kötelet. A csapatok
elfoglalják a helyüket: az egyik csapat a kötéltől balra, a másik jobbra
helyezkedik el.
A játékvezető feldobja a labdát, és amelyik térfélen leesik, az a csapat kezd.
A játékosok átdobják a kötél felett a másik térfélre a labdát, az ellenfél pedig
megpróbálja elkapni. Ha a labda leesik a földre, az a csapat, amelyik a labdát
dobta, 1 pontot kap. Nem ér a labdát a kötél alatt átdobni, ebben az esetben
az ellenfél szerez pontot.
Az a csapat nyer, aki több pontot gyűjtött össze.
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1. A szöveg alapján válaszolj a következő kérdésekre!
Figyelj, az első kérdésre két választ is találsz!
a-b) Hol játszható a játék?

a

..........................................................................................................................
c) Hány csapat játssza?

b
c

..........................................................................................................................
d) Melyik csapat kezdi a játékot?

d

..........................................................................................................................
e) Melyik csapat nyeri a játékot?

e

..........................................................................................................................
Összesen:

pont

Javítási útmutató
1.
a) teremben

a

1

b) szabadban

b

1

c) kettő

c

1

d) ahol a labda leesik

d

1

e) amelyik több pontot gyűjt

e

1

Összesen: 5 pont

16/85

A feladat
sorszáma:

13.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg
megértése

Különböző
szövegek értő
olvasása

Értően olvas bekezdésekre
tagolt 5—7 mondatos köznyelvi
szöveget.

Olvasd el figyelmesen az alábbi játékleírást!
Zsinórlabda

Időtartam: 10-20 perc
Kor: 6 éves kortól
Helyszín: teremben, szabadban
A gyerekeket két csapatba osztjuk. A terem közepére kb. 1,5 m magasan
kifeszítünk egy kötelet. A csapatok elfoglalják a helyüket: az egyik csapat a
kötéltől balra, a másik jobbra helyezkedik el.
A játékvezető feldobja a labdát, és amelyik térfélen leesik, az a csapat kezd.
A játékosok átdobják a kötél felett a másik térfélre a labdát, az ellenfél pedig
megpróbálja elkapni. Ha a labda leesik a földre, az a csapat, amelyik a labdát
dobta, 1 pontot kap. Nem ér a labdát a kötél alatt átdobni, ebben az esetben
az ellenfél szerez pontot.
Az a csapat nyer, aki több pontot gyűjtött össze.
1. Húzd alá az IGAZ vagy a HAMIS szót az állítások mellett!
a) A kötél alatti átdobás fél pontot ér.

IGAZ-HAMIS

a

b) A kötelet 1,5 méter magasan kell kifeszíteni.

IGAZ-HAMIS

b

c) A zsinórlabdát csak teremben lehet játszani.

IGAZ-HAMIS

c

d) Pénzfeldobással döntik el, hogy ki kezdi a játékot. IGAZ-HAMIS

d

e) Ha a labda leesik a földre, a dobó csapat kap 1 pontot.
e
IGAZ-HAMIS
Összesen:
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pont

Javítási útmutató
1.
a) HAMIS

a

1

b) IGAZ

b

1

c) HAMIS

c

1

d) HAMIS

d

1

e) IGAZ

e

1

Összesen: 5 pont
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A feladat
sorszáma:

14—16.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg
megértése

Különböző
szövegek értő
olvasása

Értően olvas bekezdésekre
tagolt 5—7 mondatos köznyelvi
szöveget.

Olvasd el figyelmesen Dénes és Attila beszélgetését!
Miután elolvastad, válaszolj a kérdésekre!

Dénes:  Elhatároztam, hogy szeptembertől sportolni fogok.
Focizni vagy karatézni szeretnék, de még nem döntöttem.
Attila:  Én egy éve járok karateedzésekre. Ha ki szeretnéd próbálni, gyere el
valamelyik edzésünkre, az első alkalom ingyenes. Elég magaddal hoznod
valamilyen sportolásra alkalmas, szabad mozgást biztosító sportruhát. A
karateruhát ráérsz akkor megvenni, ha eldöntötted, hogy valóban karatézni
szeretnél. Azt tudnod kell, hogy a karate elsajátítása kitartást, szorgalmat és
hosszú időt igényel.
1.
a) Mit fog csinálni Dénes szeptembertől?

a

..........................................................................................................................
b) Milyen sportot ajánlott Attila Dénesnek?

b

..........................................................................................................................
c) Mi szükséges a karate elsajátításához?
..........................................................................................................................
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c

2. Húzd át az oda nem illő szót!
a) kosárlabda, futball, karate

a

b) karateruha, estélyi ruha, szabadidőruha

b

c) kitartás, hanyagság, szorgalom

c

3. Ki mondta? Írd a nevét a mondat előtti vonalra!
a) ……………………. Egy éve járok karateedzésekre.

a

b) ……………………. Focizni vagy karatézni szeretnék.

b

c) ……………………. Szeptembertől sportolni fogok.

c

d) ……………………. A karateruhát ráérsz akkor megvenni, ha
eldöntötted, hogy valóban karatézni szeretnél.

d
Összesen:

pont

Javítási útmutató
1.
a) sportolni vagy focizni vagy karatézni

a

1

b) a karatét

b

1

c) kitartás, szorgalom, hosszú idő

c

3

a) kosárlabda

a

1

b) estélyi ruha

b

1

c) hanyagság

c

1

a) Attila

a

1

b) Dénes

b

1

c) Dénes

c

1

d) Attila

d

1

2.

3.

Összesen: 12 pont
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A feladat
sorszáma:

17—18.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg
megértése
Olvasás, az írott szöveg
megértése

Olvasási
stratégiák — a
szöveg alapvető
jellemzői
Különböző
szövegek értő
olvasása

Azonosítja a köznyelvi szöveg
témáját.
Képes a szöveg címének
értelmezésére több lehetséges
megoldásból választva.
Értően olvas bekezdésekre
tagolt 5—7 mondatos köznyelvi
szöveget.

1. Olvasd el az alábbi címet!
Fehér oroszlánok érkeztek az abonyi állatkertbe
Mire utal/mit jelent a szöveg címe?

a

Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
a) Az abonyi állatkertbe besétált két fehér oroszlán.
b) Az abonyi állatkertbe fehér oroszlánkölyköket hoztak.
c) Az abonyi állatkert egy fehér oroszlánnal lett gazdagabb.
d) Az abonyi állatkertben elszabadultak az oroszlánok.
e) Az abonyi állatkertben csak fehér állatok vannak.
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2. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget! Miután elolvastad, oldd meg a
feladatot!

Az abonyi állatkertbe két nyolchetes fehér oroszlánkölyök érkezett. A kölykök
egészségesek és gyönyörűen fejlődnek.
A ritkaságnak számító fehér oroszlánkölykök már látogathatóak. Minden nap
délelőtt 11.00 órakor és délután 16.00 órakor találkozhatunk velük.
A kölykök egész közelről csodálhatóak meg. Az állatok simogatását azonban az
állatgondozók nem tudják garantálni.

Az alábbi szavak között elrejtettük a szöveg témáját.
Keresd meg és húzd alá!
fehérség / állatgondozók / etetés / oroszlánkölykök / fejlődés /
látogatási idő

a

Összesen:

pont

Javítási útmutató
1. b)

a

1

2. oroszlánkölykök

a

1

Összesen: 2 pont

22/85

A feladat
sorszáma:

19.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg
megértése

Olvasási
stratégiák — a
szöveg alapvető
jellemzői

Azonosítja a köznyelvi szöveg
témáját.

Olvasd el figyelmesen az alábbi játékleírást!
Zsinórlabda

Időtartam: 10-20 perc
Kor: 6 éves kortól
Helyszín:teremben, szabadban
A gyerekeket két csapatba osztjuk. A terem közepére kb. 1,5 m magasan
kifeszítünk egy kötelet. A csapatok elfoglalják a helyüket: az egyik csapat a
kötéltől balra, a másik jobbra helyezkedik el.
A játékvezető feldobja a labdát, és amelyik térfélen leesik, az a csapat kezd.
A játékosok átdobják a kötél felett a másik térfélre a labdát, az ellenfél pedig
megpróbálja elkapni. Ha a labda leesik a földre, az a csapat, amelyik a labdát
dobta, 1 pontot kap. Nem ér a labdát a kötél alatt átdobni, ebben az esetben
az ellenfél szerez pontot.
Az a csapat nyer, aki több pontot gyűjtött össze.
Aláhúzással jelöld, hogy mely állítások igazak a szövegre!
a) A szöveg csak a játékvezető feladatát írja le.

a

b) A szöveg leírja a játék szabályait és menetét.

b

c) A szövegből nem derül ki, hogy ki nyeri a játékot.

c

d) A szöveg leírja a játékosok számát és a játék helyszínét is.

d

Összesen:
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pont

Javítási útmutató
a) A szöveg csak a játékvezető feladatát írja le.

a

1

b) A szöveg leírja a játék szabályait és menetét.

b

1

c) A szövegből nem derül ki, hogy ki nyeri a játékot.

c

1

d) A szöveg leírja a játékosok számát és a játék helyszínét is.

d

1

Összesen: 4 pont
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A feladat
sorszáma:

20—22.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg
megértése
Olvasás, az írott szöveg
megértése

Szövegértési
stratégiák —
értő olvasás
Különböző
szövegek értő
olvasása

Rövid köznyelvi szövegből
segítséggel kiemeli a lényeges
adatokat, pl. tulajdonneveket,
számneveket, cselekvéseket.
Értően olvas bekezdésekre
tagolt 5—7 mondatos köznyelvi
szöveget.

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget!
(1) Hunyadi János, otthoni dolgainak intézésére,
néhány napra hazatért a családi fészekbe,
Vajdahunyad várába.
(2) Alkonyodáskor kiültek a feleségével, Szilágyi
Erzsébettel az egyik boltíves ablakba, és lenéztek a
várudvarra, ahol a nagyobbik fiuk, László vívásra oktatta az öccsét, Mátyást.
Éppen egy ravasz cselvágást gyakoroltak.
 Erre én tanítottam meg Lackót  nézett le a fiukra elégedetten Hunyadi
János.
(3)  Tudod-e, Örzsikém  kérdezte aztán a feleségétől, akit így szokott
becézni , mi az én legfőbb kincsem?
Szilágyi Erzsébet ugyan válaszolhatta volna azt: a fél ország ura vagy,
temérdek vár birtokosa; de az asszony tudta az igazi feleletet:
 A legnagyobb kincsünk a két fiunk.
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1.
Válaszolj a kérdésekre az 1. bekezdés alapján!
a) Hol volt az otthona a Hunyadi családnak?

a

..........................................................................................................................
b) Miért tért haza Hunyadi János az otthonába?

b

..........................................................................................................................
Válaszolj a kérdésekre a 2. bekezdés alapján!
c) Hogy hívták Hunyadi János feleségét?

c

..........................................................................................................................
d) Mire oktatta László Mátyást?

d

……………………………………………………………………………………………………………………………
Válaszolj a kérdésre a 3. bekezdés alapján!
e) Mi volt Hunyadi János legnagyobb kincse?

e

..........................................................................................................................

2. Húzd alá a helyes választ!
a) Hogy szokta becézni Hunyadi János a feleségét?
 Erzsike
 Örzsike
 Zsóka
b) Hogy hívták László öccsét?
 János
 Lackó
 Mátyás
c) Hova nézett le Hunyadi a feleségével?
 a völgyre
 a várudvarra
 a parkra
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a

b

c

3.
a) Ki tudta az igazi választ Hunyadi Jánosnak arra a kérdésére,
a
hogy: „Mi az én legfőbb kincsem?”
Húzd alá a helyes választ!
Hunyadi Mátyás / Szilágyi Erzsébet / Hunyadi László
b) Melyik bekezdésből derül ki egyértelműen a válasz?
b
Írd ide a bekezdés sorszámát! …………………….
Összesen:

pont

Javítási útmutató
1.
a) Vajdahunyad várában

a

1

b) az otthoni dolgainak az intézésére

b

1

c) Szilágyi Erzsébet

c

1

d) vívásra

d

1

e) a két fia

e

1

a) Örzsike

a

1

b) Mátyás

b

1

d) a várudvarra

c

1

a) Szilágyi Erzsébet

a

1

b) 3

b

1

2.

3.

Összesen: 10 pont
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A feladat
sorszáma:

2326.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:

Olvasás, az írott szöveg
megértése

Használja a hétköznapi
kommunikációhoz, a munkában
való eligazodáshoz és az alapvető
hivatalos ügyintézéshez
szükséges szókincset, pl.
kapcsolatfelvétel, az elemi
udvariassági formák, szándék- és
véleménynyilvánítás.

A szókincs
bővítése

1. Mit gondolsz, mi történik a képen?

Húzd alá a helyes választ!
 tanulás
 házasságkötés


a

bemutatkozás
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Íme a bemutatkozás néhány alapvető illemszabálya:
 A bemutatkozás során a férfi a nőnek, a fiatalabb az idősebbnek köszön
először.


Mindig az mondja először a nevét, aki az ismeretséget kezdeményezi.



Ha belépünk egy helyiségbe, a bemutatkozást mindig a belépő személy
kezdeményezi.



Mindig a nő a férfinak, az idősebb a fiatalabbnak nyújt kezet elsőként.



Fontos, hogy kézfogáskor egymás szemébe nézzenek a felek.



A kézfogás mindig jobb kézzel kell, hogy történjen.



A bemutatkozáskor a teljes nevünket kell mondani, jól hallhatóan és
érthetően.



A bemutatkozást célszerű röviden, tömören intézni.

2. Válaszolj a kérdésre!
A képen látható hölgy bemutatkozik az úrnak. Melyik fontos
illemszabályt nem tartja be?

a

..........................................................................................................................

3. Az alábbi állítások a bemutatkozás alapvető illemszabályairól szólnak.
Állapítsd meg, hogy melyek igazak, melyek hamisak!
a) Először a férfi köszön a nőnek.
a
IGAZ-HAMIS
b) A bemutatkozáskor csak a keresztnevünket kell mondani.
b
IGAZ-HAMIS
c) A kézfogáskor illik egymás szemébe nézni.
c
IGAZ-HAMIS
d) Mindegy, hogy melyik kézzel fogunk kezet.
d
IGAZ-HAMIS
e) Mindig az idősebb a fiatalabbnak nyújt kezet elsőként.
e
IGAZ-HAMIS
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4. Hogyan illik bemutatkozni?
A bemutatkozás sorrendjének megfelelően állítsd sorba a kifejezéseket!
A számokat írd a kifejezések előtti vonalra!
a) ……. kézfogás
a
b) ……. köszönés

b

c) ……. a név megmondása

c

d) ……. a kéz nyújtása

d
Összesen:

pont

Javítási útmutató
1.
a) bemutatkozás

a

1

a

1

a) IGAZ

a

1

b) HAMIS

b

1

c) IGAZ

c

1

d) HAMIS

d

1

e) HAMIS

e

1

a) 3. kézfogás

a

1

b) 1. köszönés

b

1

c) 4. a név megmondása

c

1

d) 2. a kéz nyújtása

d

1

2.
a) A hölgy nem néz a férfi szemébe.
3.

4.

Összesen: 11 pont
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A feladat
sorszáma:

2730.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:

Olvasás, az írott szöveg
megértése

Olvasás, az írott szöveg
megértése

Segítséggel képes értelmezni egy
57 mondatos köznyelvi
A szövegelemzés szöveget.
alapvető
Alkalmazza a szövegelemzés
eljárásai
alapvető eljárásait: a téma
megállapítása, adatkeresés,
válaszadás a kérdésekre.
Különböző
Értően olvas bekezdésekre
szövegek értő
tagolt 57 mondatos köznyelvi
olvasása
szöveget.

Anya és Lili zöldborsófőzeléket készítenek az alábbi recept alapján.
Olvasd el a receptet, majd válaszolj a kérdésekre!
Finom zöldborsófőzelék
Hozzávalók:
 1 kg zöldborsó vagy fagyasztott zsenge zöldborsó
 1 evőkanál étolaj
 2 evőkanál liszt
 6 dl tej
 só
 cukor
Elkészítés:
A zöldborsót az olajon megpároljuk, sózzuk, cukrozzuk ízlés szerint. Mikor
elég puha, rászórjuk a lisztet. Rövid ideig pároljuk együtt, majd ráöntjük a
hideg tejet. Felforraljuk, ha túl sűrűnek találjuk, még teszünk hozzá tejet.
Ezután körülbelül még fél percig főzzük.
Megjegyzés:
Nagyon finom, krémes a leve. Ha sűrűbben szereted, a liszt és a tej arányán
változtass óvatosan, de vizet soha ne tegyél bele.
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1.
a) Miről szól a fenti szöveg?

a

..........................................................................................................................
b) Milyen hozzávalók szükségesek a zöldborsófőzelék
elkészítéséhez?

b

..........................................................................................................................
c) Mikor kell rászórni a zöldborsóra a lisztet?

c

..........................................................................................................................

2. Húzd alá a helyes választ!
a) Hány dl tej kell a zöldborsófőzelék elkészítéséhez?
 10 dl
 16 dl

6 dl
b) A zöldborsófőzeléket a következő hozzávalókból készíthetjük el:
 só, margarin, kelkáposzta, étolaj, cukor
 zöldborsó, étolaj, liszt, tej, só, cukor
 étolaj, liszt, tej, sárgarépa, tejföl, zöldborsó

a

b

3. Az elkészítés sorrendjének megfelelően számozd a mondatokat!
Írd a számokat a mondat előtti vonalra!
a) ……. A zöldborsót az olajon megpároljuk.

a

b) ……. Felforraljuk.

b

c) ……. Mikor elég puha, rászórjuk a lisztet.

c

d) ……. Körülbelül még fél percig főzzük.

d

e) ……. Ráöntjük a hideg tejet.

e
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4. Olvasd el még egyszer a recept végén található Megjegyzés részt!
Állapítsd meg, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak, melyek hamisak!
a) A főzelék leve finom, krémes.
a
IGAZ-HAMIS
b) Ahhoz, hogy sűrűbb legyen, a liszt és a tej arányán kell
b
változtatni.
IGAZ-HAMIS
c) A zöldborsófőzelékhez bármikor adhatunk vizet.
c
IGAZ-HAMIS
d) A liszt és a tej arányán csak óvatosan szabad változtatni.
d
IGAZ-HAMIS
Összesen:
pont

Javítási útmutató
1.
a) a zöldborsófőzelék elkészítéséről/receptjéről

a

1

b) zöldborsó vagy fagyasztott zsenge zöldborsó, étolaj, liszt, tej,
só, cukor
c) amikor elég puha/elég puhára pároltuk

b

6

c

1

a) 6 dl

a

1

b) zöldborsó, étolaj, liszt, tej, só, cukor

b

1

a) 1. A zöldborsót az olajon megpároljuk.

a

1

b) 4. Felforraljuk.

b

1

c) 2. Mikor elég puha, rászórjuk a lisztet.

c

1

d) 5. Körülbelül még fél percig főzzük.

d

1

e) 3. Ráöntjük a hideg tejet.

e

1

2.

3.
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4.
a) IGAZ

a

1

b) IGAZ

b

1

c) HAMIS

c

1

d) IGAZ

d

1

Összesen: 19 pont
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A feladat
sorszáma:

3134.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:

Olvasás, az írott szöveg
megértése

Segítséggel képes értelmezni egy
57 mondatos köznyelvi szöveget.
A szövegelemzés
Alkalmazza a szövegelemzés
alapvető
alapvető eljárásait: a téma
eljárásai
megállapítása, adatkeresés,
válaszadás a kérdésekre.

Olvasd el az alábbi szöveget!
Mese a pásztorfiú feleségéről
Valamikor réges-régen volt egy mélységes mély tó, abban élt Ung király
aranyhajú tündérlányaival. János, a szegény pásztorfiú elment a tóhoz, ahol
meglátta a legszebb aranyhajú leányt, s bele is szeretett nyomban.
 Szíves örömest lennék hűséges feleséged, de Ung király nem engedi, hogy
lányai földi asszonyok legyenek. Ha csak a kezedet megfognám, apám szolgái a
mélységes tó fenekére rántanának mindkettőnket.
 Ne félj, édes mátkám, megmutatom én a zöld szakállú Ung királynak, hogy
erősebb vagyok nála!
Másnap János összekötötte a szarvánál fogva tizenkét bivalyát, a kötél végét
meg a saját derekára csomózta, s úgy ment a tóhoz.
 Most fogd meg a kezem, édes mátkám, s szorítsd jó erősen!  mondta a
tündérlánynak.
Mire a víz királya és szolgái észbe kaptak, a tizenkét bivaly kihúzta az
aranyhajút a tóból.
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1. Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján!
a) Mi volt János foglalkozása?
..........................................................................................................................
b) Milyen színű volt a tündérlány haja?
..........................................................................................................................
c) Milyen színű volt a király szakálla?
..........................................................................................................................
d) Mivel kötözte össze János a bivalyokat?
..........................................................................................................................

a
b
c
d

2. Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal!
tizenkét, aranyhajú, derekára, legszebb, asszony
Ung király …………………………… tündérlányaival egy mélységes mély a
tóban élt. János meglátta a …………………………… aranyhajú leányt, s b
bele is szeretett nyomban. A királylány szívesen lett volna János c
felesége, de tudta, hogy az apja nem engedné meg, hogy földi d
…………………………… legyen belőle. János másnap összekötötte a e
bivalyai szarvát, a kötél végét a saját …………………………… csomózta, és
visszament a tóhoz. Arra kérte a királylányt, hogy fogja meg a
kezét, majd a …………………………… bivaly segítségével kihúzta az
aranyhajút a tóból.

3. Igazak vagy hamisak az alábbi mondatok?
Írj I betűt, ha igaz a mondat, H betűt, ha hamis!
a) A tündérlányok a tengerben éltek.

…………….

b) A király megengedte, hogy János megfogja a lánya kezét.

a
b

……………
c) János tizenkét lovat vitt magával a tóhoz.

c
……………

d) Jánosnak sikerült kihúznia a mátkáját a tóból.

d
……………
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4. Egészítsd ki a mondatokat a szöveg alapján!
a

János egy ……………………………… pásztorfiú volt.
János arra kérte a királylányt, hogy fogja meg a kezét és

b

……………………………… jó erősen.
Összesen:

pont

Javítási útmutató
1.
a) pásztorfiú

a

1

b) aranyszínű

b

1

c) zöld

c

1

d) kötéllel

d

1

a) aranyhajú

a

1

b) legszebb

b

1

c) asszony

c

1

d) derekára

d

1

e) tizenkét

e

1

a) Hamis

a

1

b) Hamis

b

1

c) Hamis

c

1

d) Igaz

d

1

a) szegény

a

1

b) szorítsa

b

1

2.

3.

4.

Összesen: 15 pont
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A feladat
sorszáma:

3537.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:

Olvasás, az írott szöveg
megértése

A szövegelemzés
alapvető eljárásai

Segítséggel képes
értelmezni egy 57
mondatos köznyelvi
szöveget. Alkalmazza a
szövegelemzés alapvető
eljárásait: a téma
megállapítása, adatkeresés,
válaszadás a kérdésekre.

Olvasd el az alábbi szöveget!
Mire van szüksége egy macskának?

(1) A macska gyengédségre vágyik, de nem
mindig. Ha a kedve úgy tartja, szívesen hízeleg, hagyja, hogy vakargassuk,
miközben elégedettségét dorombolással fejezi ki. Ha megelégeli, kiereszti a
karmait, és kiugrik a kezünkből.
(2) A macskák kedvelik a meleget. A délen élő vadmacska őseikhez
hasonlóan szeretik a napsütést, szívesen sütkéreznek az ablakban, télen pedig a
fűtőtest körül lustálkodnak.
(3) A cicák legalább olyan intelligensek és tanulékonyak, mint a kutyák  de
közel sem olyan szorgalmasak. Két és hét hónapos koruk között mindenre
megtaníthatjuk őket, ami ahhoz szükséges, hogy békében együtt éljenek velünk
a lakásban.
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1. Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján!
a-b) Mit tesz a macska, ha megelégeli a vakargatást?

a

..........................................................................................................................

b

c) Hol lustálkodnak télen a macskák?
..........................................................................................................................

c

d) Hány hónapos korukban lehet a legtöbb dologra megtanítani a
cicákat?

d

..........................................................................................................................
2. Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal!
dorombolással, hízeleg, kiereszti, napsütést, vadmacska
Ha a macska kedve úgy tartja, szívesen ……………………, hagyja, hogy

a

vakargassuk, miközben elégedettségét …………………………… fejezi ki. Ha

b

megelégeli, ………………………….. a karmait, és kiugrik a kezünkből. A
délen élő ………………………………….. őseihez hasonlóan szereti a

c
d

………………………, szívesen sütkérezik az ablakban.

e

3. Melyik állatra illenek az állítások?
Döntsd el a szöveg alapján, és ennek megfelelően írd a mondat előtti vonalra a
macska vagy a kutya szót!
a) …………………… Vakargatás közben elégedettségét dorombolással
a

fejezi ki.
b) …………………… Szereti a meleget, szívesen sütkérezik az ablakban.

b

c) ………….......... Szorgalmasabban tanul, mint a cica.

c

d) ………….......... Két és hét hónapos koruk között mindenre
megtaníthatjuk, ami ahhoz szükséges, hogy együtt éljenek velünk a

d

lakásban.
Összesen:
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pont

Javítási útmutató
1.
a) Kiereszti a karmait.

a

1

b) Kiugrik a kezünkből.

b

1

c) A fűtőtest körül.

c

1

d) Két és hét hónapos koruk között.

d

1

a) hízeleg

a

1

b) dorombolással

b

1

c) kiereszti

c

1

d) vadmacska

d

1

e) napsütést

e

1

a) macska

a

1

b) macska

b

1

c) kutya

c

1

d) macska

d

1

A fentieken kívül más megfogalmazású, tartalmilag helyes válaszok is
elfogadhatóak.
2.

3.

Összesen: 13 pont
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A feladat

38.

Standard szint:

2.

sorszáma:

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg
megértése

Kép és szöveg
kapcsolata

Képaláírásokat ír. Párosítja a
képet a szövegrészlettel.

1. Írd a kép számát a mondat előtti vonalra!

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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a) ……. Petiék családja kifesti a lakás emeleti részét.

a

b) ……. Valaki felborította a festékes vödröt, és apró

b

festéknyomokat hagyott maga után.
c) ……. Petiék elindultak a nyomok után, hátha rábukkannak a

c

tettesre.
d) ……. A nyomok lefelé vezették őket a lépcsőn.

d

e) …… A nyomok a garázsba vezettek, és az egymásra rakott

e

autógumiknál értek véget.
f) ……. Petiék benéztek a gumik mögé, és ott bujkált a tettes: egy

f

ijedt kisegér.
Összesen:

pont

Javítási útmutató
1.
a) 3.

a

1

b) 2.

b

1

c) 1.

c

1

d) 6.

d

1

e) 5.

e

1

f) 4.

f

1

Összesen: 6 pont
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A feladat
sorszáma:

39.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg
megértése

Kreatív
szövegértésszövegalkotás

Képes az olvasott szöveg alapján
egy adott nézőpontból 24
mondatos szöveg alkotására.

A következő szövegben a zöldségek és a gyümölcsök fontosságáról olvashatsz.
Egyél gyümölcsöt, zöldséget minden étkezéshez, valamint az étkezések
közötti nassolnivalóként is!

A gyümölcsök és a zöldségek a legfontosabb élelmiszerek közé tartoznak. Ezek
az élelmiszerek elegendő vitamint, ásványi anyagot és rostot biztosítanak
számunkra.
Mindenkinek

naponta

legalább

ötször

kellene

gyümölcsöt,

zöldséget

fogyasztania. Reggelire például egy pohár gyümölcslevet. Tízóraira és
uzsonnára mondjuk egy almát és egy banánt, illetve kétféle zöldséget az
ebédhez és a vacsorához. Ezzel meg is van mind az öt.
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A fenti szöveg alapján fogalmazd meg, hogyan juthat szervezetünk megfelelő
mennyiségű vitaminhoz! Írd le 24 mondatban!
Segítenek az alábbi kérdések:
 Hányszor kellene naponta zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanunk?
 Hogyan pótoljuk a vitaminokat a napi étkezések során?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

a
b
c
d
e
f

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Összesen:

pont

Javítási útmutató

a) Tartalmi követelmények

a

2

b) A mondatok közötti kohézió

b

2

c) A terjedelem tartása

c

1

d) Megfelelő nyelvhelyesség

d

1

e) Megfelelő helyesírás

e

2

f) Formai követelmények

f

1

Összesen: 9 pont
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A feladat
sorszáma:

40.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg
megértése

Kreatív
szövegértésszövegalkotás

Képes az olvasott szöveg alapján
egy adott nézőpontból 24
mondatos szöveg alkotására.

A következő szövegben a mozgás fontosságáról olvashatsz.
Mozogj! Légy aktív minden nap!
Ahogy egy bicikli is berozsdásodik, ha egy ideig
nem használják, az izmainknak és a csontjainknak is
mozgásban kell lenniük. A mozgás elengedhetetlen
ahhoz, hogy szíved egészséges, csontjaid pedig erősek maradjanak. És még
szórakoztató is lehet.
Minden nap iktass be mozgást valamilyen formában! Ez lehet csupán annyi, hogy
elsétálsz az iskolába, és felszaladsz a lépcsőn. A szünetekben viszont olyan
játékokkal is edzheted a tested, mint az ugrókötelezés vagy a foci.

A fenti szöveg alapján fogalmazd meg, mit tehetsz egészséged megőrzéséért
egy átlagos tanítási napon.
Írj erről 24 mondatot! Segítenek az alábbi kérdések:
 Mit kell beiktatnod minden napra?
 Milyen mozgást végezhetsz az iskolába menet és az iskolában?

46/85

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

a
b
c
d
e
f

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Összesen:

pont

Javítási útmutató

a) Tartalmi követelmények

a

2

b) A mondatok közötti kohézió

b

2

c) A terjedelem tartása

c

1

d) Megfelelő nyelvhelyesség

d

1

e) Megfelelő helyesírás

e

2

f) Formai követelmények

f

1

Összesen: 9 pont
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A feladat
sorszáma:

41.

Standard szint:

2

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg
megértése
Olvasás, az írott szöveg
megértése

Olvasás, az írott szöveg
megértése

Kreatív
szövegértésszövegalkotás
A szövegelemzés
alapvető
eljárásai

Különböző
szövegek értő
olvasása

Képes az olvasott szöveg alapján
egy adott nézőpontból 24
mondatos szöveg alkotására.
Segítséggel képes értelmezni egy
57 mondatos köznyelvi
szöveget.
Alkalmazza a szövegelemzés
alapvető eljárásait: a téma
megállapítása, adatkeresés,
válaszadás a kérdésekre.
Értően olvas bekezdésekre
tagolt 57 mondatos köznyelvi
szöveget.

A következő pár sorban az egyik legérdekesebb szervünkről, a szívről
olvashatsz.
A szív nem olyan „szív alakú”, mint amilyet gyakran láthatunk padba
vésve, falra rajzolva. Inkább tojásra emlékeztet. Fala csupa izom.
Négy üregből áll, amelyek közül kettőnek pitvar, kettőnek pedig
kamra a neve.
Ha izmos fala összehúzódik, az üregek összeszűkülnek, és kipréselik
magukból a tartalmukat. Ha viszont ellazulnak az izmok, a szív kitágul, és
befogadja az erekből érkező újabb véradagot.

48/85

A szöveg alapján fogalmazd meg, hogyan működik a szív!
Írj erről 24 mondatot! Segítenek az alábbi kérdések:
 Mi történik, ha a szív fala összehúzódik?
 Mi történik, ha a szív izmos fala ellazul?
a
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

b
c
d
e

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Összesen:

pont

Javítási útmutató
a) Tartalmi követelmények

a

2

b) A mondatok közötti kohézió

b

2

c) A terjedelem tartása

c

1

d) Megfelelő nyelvhelyesség

d

1

e) Megfelelő helyesírás

e

2

Összesen: 8 pont
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A feladat
sorszáma:

42.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg
megértése

Kreatív
szövegértésszövegalkotás

Képes az olvasott szöveg alapján
egy adott nézőpontból 24
mondatos szöveg alkotására.

A következő szövegben az ember és a ló kapcsolatáról olvashatsz.
Egy ló bizalmát akkor nyerhetjük el a
legkönnyebben, ha állandóan és sokat foglalkozunk vele,
beszélünk hozzá. A ló ugyanannyira szereti a halk,
megnyugtató beszédet, mint a simogatást.
A lovak természetüknél fogva falánkak. Ha el
akarjuk nyerni egy ló rokonszenvét, nem árt, ha mindig
van a zsebünkben valami finomság. Az egészsége érdekében ne cukorral, hanem
inkább répadarabkákkal vagy száraz kenyérrel kedveskedjünk neki.
Egy állatot soha nem szabad keményen megbüntetni, így a lovat sem. A
lovak ugyan nem bosszúállóak, de megjegyzik maguknak, ha rosszul bántak
velük, és ilyenkor ellenségessé válhatnak.
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Hogyan barátkozzunk meg a lóval?
A fenti szöveg alapján fogalmazd meg 24 mondatban!
Segítenek az alábbi kérdések:
 Mit kell tenni ahhoz, hogy elnyerjük egy ló bizalmát?
 Szabad-e keményen büntetni a lovakat?
a
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

b
c
d
e

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Összesen:

pont

Javítási útmutató
a) Tartalmi követelmények

a

2

b) A mondatok közötti kohézió

b

2

c) A terjedelem tartása

c

1

d) Megfelelő nyelvhelyesség

d

1

e) Megfelelő helyesírás

e

2

Összesen:
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8 pont

A feladat
sorszáma:

43.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg
megértése

A vizuális
közlések
értelmezése

Értelmezi az 57 mondatos
feliratokat, piktogramokat.

A 7. b osztályosok májusban kirándulást terveznek a fonyódi Várhegy kilátóba.
Az alábbi képen a kilátó nyitvatartási rendjét látod.
Segíts a kirándulás megszervezésében! Válaszolj a kérdésekre!
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1.
a) Látogatható-e májusban a kilátó?

a

..........................................................................................................................
b) Hétvégére vagy hétköznapra tervezzék a tanulók a kirándulást?

b

..........................................................................................................................
c) Május 1-je ünnepnap. Tervezhetik-e esetleg erre a napra a
kirándulást?

c

..........................................................................................................................

2.
Egészítsd ki a mondatot a szöveg segítségével!

a

A kilátó május 1. és május ……… között hétvégén és ……………………………
van nyitva. A látogatók 10.00 óra és ………. óra között léphetnek a
kilátó területére.

b
c

3.
Sorold fel azokat a hónapokat, amikor a kilátó minden nap nyitva van!
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

a

b

c
..........................................................................................................................
Összesen:
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pont

Javítási útmutató
1.
a) igen

a

1

b) hétvégére

b

1

c) igen

c

1

a) 31.,

a

1

b) ünnepnapon

b

1

c) 20.00 óra

c

1

június

a

1

július

b

1

augusztus

c

1

2.

3.

Összesen: 9 pont
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A feladat
sorszáma:

44.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg
megértése

Segítséggel megkülönbözteti
Szövegműfajok
az írásbeli és a szóbeli, a
megkülönböztetése verses és a prózai
szövegműfajokat.

Olvasd el az alábbi szövegeket!
1.
 Jó napot kívánok! Mit hozhatok
Önnek?
 Jó napot kívánok! Egy
fagylaltkelyhet kérnék szépen!
 Tetszett már választani?
 Igen, köszönöm. Egy sárgadinnyéset
kérek, tejszínhabbal.
 Rendben! Inni mit hozhatok?
 Egy szénsavmentes ásványvizet,
köszönöm.
 Rendben, azonnal hozom!

2.

Drága Nagypapa!

Remekül érzem magam a zánkai
táborban. Gyönyörű helyen vagyunk, és
szerencsére az időjárás is nekünk
kedvez. Eddig minden nap
strandoltunk, fagyiztunk. Holnap
hajókirándulásra megyünk Tihanyba,
meglátogatjuk az Apátságot. Már alig
várom!
Szeretettel üdvözöllek:
Marci
Zánka, 2014.07.18.

a) Melyik szöveget közölhették írásban?
Írd ide a szöveg számát: …….
b) Melyik szöveg hangzott el szóban?
Írd ide a szöveg számát: …….

a
b
Összesen: 2 pont
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Javítási útmutató
a) 2.

a

1

b) 1.

b

1

Összesen: 2 pont
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A feladat
sorszáma:

45.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg
megértése

Segítséggel megkülönbözteti
Szövegműfajok
az írásbeli és a szóbeli, a
megkülönböztetése verses és a prózai
szövegműfajokat.

Olvasd el az alábbi szövegrészleteket!
1.
„A szél úgy játszott a csónakkal, mint
egy gyufaskatulyával, s a nyílt víz felé
hajtotta... Bütyök kiugrott a
csónakból, és kézzel kezdte húzni a
nádszélben elbújt kunyhó felé...
Összehúzta magát, mert kegyetlenül
vágott a jég. Ugyanígy lehajtotta
fejét Gyula is, mert a mogyoró
nagyságú jégszemek úgy verték a
csónakot, mint a géppuska, de úgy
verték a két fiút is...”
(Fekete István: Tüskevár)

2.
„Hálót fon az est, a nagy, barna pók,
Nem mozdulnak a tiszai hajók.
Egyiken távol harmonika szól,
Tücsök felel rá csöndben valahol.
Az égi rónán ballag már a hold:
Ezüstösek a tiszai hajók.”
(Juhász Gyula: Tiszai csönd)

Figyeld meg alaposan a szövegrészletek formáját!
Döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis!
a) Az 1. számú szövegrészlet egy prózából való.
IGAZ-HAMIS

a

b) Mindkét szövegrészlet vers.

IGAZ-HAMIS

b

c) A 2. számú szövegrészlet műfaja: vers.

IGAZ-HAMIS

c

Összesen:
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pont

Javítási útmutató
a) IGAZ

a

1

b) HAMIS

b

1

c) IGAZ

c

1

Összesen: 3 pont
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A feladat
sorszáma:

46.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Írás, szövegalkotás

Írástechnika,
másolás,
jegyzetelés

Kézzel olvashatóan ír.
Másol egyszerű mondatokat,
egyszerű vázlatot és jegyzetet.

1. Másold le az alábbi szöveget! Dolgozz minél pontosabban!
A tél az ősz után következő évszak. Három hónapból áll: december, január,
február. Télen csendes a táj. A nappalok rövidek, az éjszakák hosszúak. A
hőmérséklet fagypont alá süllyed. Borús, ködös az idő. Gyakran csípős, hideg
szél fúj. A lombhullató fák, cserjék kopaszak.
Nyíri Istvánné: A tél
a
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

b
c
d
e
f

..........................................................................................................................

g
h

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Összesen:
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pont

Javítási útmutató
Minden helyesen lemásolt mondat 1 pontot ér.

a

1

b

1

c

1

d

1

e

1

f

1

g

1

h

1

Összesen: 8 pont
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A feladat
sorszáma:

47.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Írás, szövegalkotás

Különböző
szövegtípusok
alkotása

Képes 24 mondatos magánlevél,
e-mail írására, űrlap kitöltésére.

Lassan közeledik Zoli ballagása. Nagymamáját levélben hívja meg az
ünnepségre.
Fogalmazd meg 24 mondatban a meghívót!
Fogalmazz teljes mondatokban! Figyelj a levél formai követelményeire!
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

a
b
c
d
e
f
g

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Összesen:
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pont

Javítási útmutató
a) Tartalmi követelmények

a

2

b) A mondatok közötti kohézió

b

2

c) A terjedelem tartása

c

1

d) Megfelelő nyelvhelyesség

d

1

e) Megfelelő helyesírás

e

2

f) Formai követelmények

f

1

g) Hármas tagolás

g

1

Összesen: 10 pont
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A feladat
sorszáma:

48.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Írás, szövegalkotás

Különböző
szövegtípusok
alkotása

Képes 24 mondatos magánlevél,
e-mail írására, űrlap kitöltésére.

Péter e-mailben köszöntötte fel a születésnapján az osztálytársát, Melindát.
Fogalmazd meg és írd le 24 mondatban, hogy mit írhatott neki!
Fogalmazz teljes mondatokban!
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

a
b
c
d
e
f

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Összesen:
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pont

Javítási útmutató
a) Tartalmi követelmények

a

2

b) A mondatok közötti kohézió

b

2

c) A terjedelem tartása

c

1

d) Megfelelő nyelvhelyesség

d

1

e) Megfelelő helyesírás

e

2

f) Formai követelmények

f

1

Összesen: 9 pont
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A feladat
sorszáma:

49.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:

Írás, szövegalkotás

Írás, szövegalkotás

A
nyelvhelyességi,
helyesírási
ismeretek
alkalmazása

24 mondatos szöveget alkot
megfelelő nyelvhelyességgel és
helyesírással.

Kreatív
szövegalkotás

Önállóan képes egy 24
mondatos, saját gondolatokra
épülő szöveg megírására a
fantáziája és a személyes
élményei alapján.

Az egyik barátod hétvégén tartotta a születésnapját.
Az ünneplésre téged is meghívott néhány osztálytársaddal együtt.
Írj az ünnepségről 24 mondatot!
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

a
b
c
d
e

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Összesen:
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pont

Javítási útmutató
a) Tartalmi követelmények

a

2

b) A mondatok közötti kohézió

b

2

c) A terjedelem tartása

c

1

d) Megfelelő nyelvhelyesség

d

1

e) Megfelelő helyesírás

e

2

Összesen: 8 pont
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A feladat
sorszáma:

50.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:

Írás, szövegalkotás

Írás, szövegalkotás

A
nyelvhelyességi,
helyesírási
ismeretek
alkalmazása

24 mondatos szöveget alkot
megfelelő nyelvhelyességgel és
helyesírással.

Kreatív
szövegalkotás

Önállóan képes egy 24
mondatos, saját gondolatokra
épülő szöveg megírására a
fantáziája és a személyes
élményei alapján.

A Föld napján osztálytársaiddal az iskolához közeli parkot

a

megtisztítottátok a szeméttől. Írj erről 24 mondatot!

b

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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c
d
e

Javítási útmutató
a) Tartalmi követelmények

a

2

b) A mondatok közötti kohézió

b

2

c) A terjedelem tartása

c

1

d) Megfelelő nyelvhelyesség

d

1

e) Megfelelő helyesírás

e

2

Összesen: 8 pont
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A feladat
sorszáma:

51.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:

Írás, szövegalkotás

Írás, szövegalkotás

A
nyelvhelyességi,
helyesírási
ismeretek
alkalmazása

24 mondatos szöveget alkot
megfelelő nyelvhelyességgel és
helyesírással.

Kreatív
szövegalkotás

Önállóan képes egy 24
mondatos, saját gondolatokra
épülő szöveg megírására a
fantáziája és a személyes
élményei alapján.

Képzeld el, hogy osztálytársaiddal nyári táborban vettél részt.
Írj erről 24 mondatot!
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

a
b
c
d
e

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Összesen:
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pont

Javítási útmutató
a) Tartalmi követelmények

a

2

b) A mondatok közötti kohézió

b

2

c) A terjedelem tartása

c

1

d) Megfelelő nyelvhelyesség

d

1

e) Megfelelő helyesírás

e

2

Összesen: 8 pont
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A feladat
sorszáma:

52.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Írás, szövegalkotás

Különböző
szövegtípusok
alkotása

Képes 24 mondatos magánlevél,
e-mail írására, űrlap kitöltésére.

Emese személyi igazolványának érvényességi ideje lassan lejár. Szeretne új
igazolványt csináltatni. Az igényléshez egy adatlapot kell kitöltenie.
Segíts neki a kitöltésben!
Másold le Emese alábbi adatait az adatlap megfelelő helyeire!
Név: Varga Emese Éva
Anyja születési neve: Nagy Emma
Születési hely, idő: Budapest, 2001.03.18.
Lakcím/postázási cím: 1142 Budapest
Róna utca 52., 1. emelet 6.

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY IGÉNYLŐ ADATLAP
Kérjük, nyomtatott nagybetűvel töltse ki!
Az igénylő személyi adatai
Az igénylő családi neve: .............................................................................
Az igénylő 1. utóneve: .................................................................................
Az igénylő 2. utóneve: ................................................................................
Születési családi neve: ...............................................................................
Születési 1. utóneve: ..................................................................................
Születési 2. utóneve: ..................................................................................
Anyja születési családi neve: ...................................................................
Anyja 1. utóneve: .........................................................................................
Anyja 2. utóneve: ........................................................................................
Születési helye: ...........................................................................................
Születési ideje:  év  hó  nap
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a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Postázási információk

a
b

Név: ................................................................................................................
Irányítószám: 
Település neve: ……………………………………………………………… kerület: …………
közterület neve: …………………………………………
jellege (út, utca, tér stb.) ………….
házszám: ………… épület: ……….. lépcsőház: …………
emelet: ……….. ajtó: ……………..

Dátum: ………………………,  év  hó  nap

c
d
e
f
g
h
i
j
k

..............................................
l
aláírás
Összesen:
pont
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Javítási útmutató
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY IGÉNYLŐ ADATLAP
Kérjük, nyomtatott nagybetűvel töltse ki!
Az igénylő személyi adatai
Az igénylő családi neve: VARGA
Az igénylő 1. utóneve: EMESE
Az igénylő 2. utóneve: ÉVA
Születési családi neve: VARGA/ ugyanaz
Születési 1. utóneve: EMESE
Születési 2. utóneve: ÉVA
Anyja születési családi neve: NAGY
Anyja 1. utóneve: EMMA
Anyja 2. utóneve: ………………………………………………………………………..
Születési helye: BUDAPEST
Születési ideje: 2001 év 03 hó 18 nap

Postázási információk
Név: VARGA EMESE ÉVA
Irányítószám: 1142
Település neve: BUDAPEST
kerület: 14./XIV.
közterület neve: RÓNA
jellege (út, utca, tér stb.) UTCA
házszám: 52.
épület: ……….. lépcsőház: …………
emelet: 1. ajtó: 6.

Dátum: helység neve, 2015 év aktuális hónap hó aktuális nap nap

..............................................
aláírás

a

1

b

1

c

1

d

1

e

1

f

1

g

1

h

1

i

1

j

1

a

1

b

1

c

1

d

1

e

1

f

1

g

1

h

1

i

1

j

1

k

1

l

1

Összesen: 22
pont
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A feladat
sorszáma:

53.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
A tanulási képesség
fejlesztése

Vázlat
felhasználása és
vázlatkészítés

Egy ismeretterjesztő szöveg
lényegét megfogalmazza 57
mondatos vázlat, ábra, séma
alapján.

Az alábbi vázlat a csipkebogyót mutatja be röviden. A vázlat alapján fogalmazd
meg 4-5 mondatban, hogy mit érdemes tudni róla!
A csipkebogyó
Hasonlít a galagonyához:
 rózsafélék családja
 egy időben virágoznak, érik a termésük
Különbségek:
 nagyobb, színesebb virág
 hosszabb bogyó (termés)
Bogyója:
 gyógytea, lekvár, szörp készül belőle
 legnagyobb értéke: magas C-vitamin tartalom

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

a
b
c
d
e

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Összesen:
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pont

Javítási útmutató
a) Tartalmi követelmények

a

2

b) A mondatok közötti kohézió

b

2

c) A terjedelem tartása

c

1

d) Megfelelő nyelvhelyesség

d

1

e) Megfelelő helyesírás

e

2

Összesen: 8 pont
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A feladat
sorszáma:

54-55.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Segítséggel használja a
praktikus, hétköznapi
információhordozókat, pl.
menetrend, telefonkönyv, térkép,
vásárlótájékoztató.
A szövegelemzés Segítséggel képes értelmezni egy
alapvető
57 mondatos köznyelvi
eljárásai
szöveget.
Alkalmazza a szövegelemzés
alapvető eljárásait: a téma
megállapítása, adatkeresés,
válaszadás a kérdésekre.
Az információgyűjtés és az
ismeretszerzés
módszerei

A tanulási képesség
fejlesztése
Olvasás, az írott szöveg
megértése

Tanulmányozd figyelmesen a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút napi
menetrendjét, majd válaszolj a kérdésekre!
Napi menetrend: 2015. március 17.
Hűvösvölgy  Széchenyi-hegy

Km

Megállóhely

137

237

135

235

133

233

131

231

0

Hűvösvölgy

9 10

10 10

11 10

12 10

13 10

14 10

15 10

16 10

…

3

Hárs-hegy

9 18

10 18

11 18

12 18

13 18

14 18

15 18

16 18

…

5

Szépjuhászné

9 27

10 27

11 27

12 27

13 27

14 27

15 27

16 27

…

6

Vadaspark mh.

I

I

I

I

I

I

I

I

…

7

János-hegy

9 34

10 34

11 34

12 34

13 34

14 34

15 34

16 34

…

9

Virágvölgy

9 40

10 40

11 40

12 40

13 40

14 40

15 40

16 40

…

10

Csillebérc

9 44

10 44

11 44

12 44

13 44

14 44

15 44

16 44

…

11

Normafa mh.

9 47

10 47

11 47

12 47

13 47

14 47

15 47

16 47

…

12

Széchenyi-hegy

9 50

10 50

11 50

12 50

13 50

14 50

15 50

16 50

…

Figyelem! A menetrend bizonyos esetekben eltérhet az előzetesen
meghirdetettől. Különleges esetben akár az is előfordulhat, hogy a
nosztalgiavonatok menetrendje az érvényesség napján megváltozik.
Szeptembertől áprilisig hétfői munkanapokon üzemszünet. Ezeken a napokon
személyszállító vonatok nem közlekednek a Gyermekvasúton.
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1.
a) Mikor indul az első vonat a Hűvösvölgyből a Széchenyi-hegyre?

a

..........................................................................................................................
b) Hányadik megállóhely a Normafa?

b

..........................................................................................................................
c) Hány km hosszú a Hűvösvölgytől a Széchenyi-hegyig megtett út?

c

..........................................................................................................................
d) Hány órakor van a 233-as járat Csillebércen?

d

..........................................................................................................................
e) Mikor érkezik a Hűvösvölgyből 11 óra 10 perckor induló vonat
Virágvölgybe?
..........................................................................................................................

e

2.
a) Előfordulhat az, hogy a nosztalgiavonatok menetrendje az
érvényesség napján megváltozik?
 Igen.
 Nem.
b) Közlekednek-e szeptembertől áprilisig hétfői munkanapokon

a

b

személyszállító vonatok a Gyermekvasúton?



Igen.
Nem.
Összesen:

77/85

pont

Javítási útmutató
1.
a) 9.10-kor

a

1

b) 8.

b

1

c) 12 km

c

1

d) 14.44-kor

d

1

e) 11.40-kor

e

1

a) Igen.

a

1

b) Nem.

b

1

2.

Összesen: 17 pont
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A feladat
sorszáma:

56.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
A tanulási képesség
fejlesztése

Az információgyűjtés és az
ismeretszerzés
módszerei

Segítséggel használja a
praktikus, hétköznapi
információhordozókat, pl.
menetrend, telefonkönyv, térkép,
vásárlótájékoztató.

Olvasás, az írott szöveg
megértése

A vizuális
közlések
értelmezése

Értelmezi az 57 mondatos
feliratokat, piktogramokat.

A Gyermekvasút két végállomása és néhány további állomása
tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető.
A Gyermekvasút tömegközlekedési kapcsolatai

79/85

Igaz vagy hamis? Húzd alá a helyes választ!
a) A Hűvösvölgy végállomás a Széll Kálmán tér felől a 61-es
villamossal érhető el.
IGAZ-HAMIS

a

b) A Széchenyi-hegy végállomással a Fogaskerekű Vasút (60-as
járat) biztosít tömegközlekedési kapcsolatot.
IGAZ-HAMIS

b

c) A Szépjuhászné állomásra a szintén a Széll Kálmán térről induló
23-as autóbusszal lehet eljutni.
IGAZ-HAMIS

c

d) A Normafa megállóhely és Csillebérc állomás a Széll Kálmán tér
felől a 21-es autóbusszal közelíthető meg.
IGAZ-HAMIS

d

e) A János-hegy megállóhely a Városmajorból induló 59-es busszal
közelíthető meg.
IGAZ-HAMIS

e

Összesen:

pont

Javítási útmutató
a) IGAZ

a

1

b) IGAZ

b

1

c) HAMIS

c

1

d) IGAZ

d

1

e) HAMIS

e

1

Összesen: 5 pont
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A feladat
sorszáma:

5758.

Standard szint:

2.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
A tanulási képesség
fejlesztése

Írás, szövegalkotás

Megjelöli a nyomtatott forrás
Könyvtárhasználat
szerzőjét és címét.
és a források
A könyvtáros segítségével
megjelölése
tájékozódik a könyvtárban.
Képes űrlapot
Képes egy 24 mondatos
kitölteni a
magánlevél, e-mail megírására,
személyes
egy űrlap kitöltésére.
adataival.

Veronika hétvégén házi olvasmányt fog olvasni. A képen látható könyvet
kölcsönözte ki a könyvtárból.
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1.
a) Mi a kikölcsönzött könyv címe?

a

.......................................................................
b) Ki az írója?

b

.......................................................................

2. A mai napon a 125. olvasóként te is beiratkozol a könyvtárba.
Töltsd ki a saját olvasójegyed!
a

A könyvtár neve és címe:

b
c

Hétszínvirág Általános Iskola KÖNYVTÁRA

d
e

֍֍1212 Budapest, Betű utca 7. ֍֍

f

OLVASÓJEGY
Az olvasó száma: ......................................................................
Név: .............................................................................................
Foglalkozás: ...............................................................................
Lakcím: ........................................................................................
........................................................................................

Kelt: ………………………., 2015. ……………………
Kiss Ferencné
könyvtáros
Összesen:
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pont

Javítási útmutató
1.
a) Árvácska

a

1

b) Móricz Zsigmond

b

1

2.

a

1

b

1

c

1

d

1

e

1

f

1

A könyvtár neve és címe:

Hétszínvirág Általános Iskola KÖNYVTÁRA
֍֍1212 Budapest, Betű utca 7. ֍֍

OLVASÓJEGY
Az olvasó száma: 125.
Név: saját név
Foglalkozás: tanuló
Lakcím: saját lakcím
Kelt: helység neve, 2015. aktuális hó, nap
Kiss Ferencné
könyvtáros
Összesen: 8 pont
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Szövegek forrásai:
Canis Familiaris: a kutya, az ember kedvence in: Hajas Zsuzsa: Szövegértés – szövegalkotás 910., Pedellus, Debrecen, 25. alapján átdolgozva
http://www.retter.hu/szabadteri.html
http://444.hu/2014/05/27/feher-oroszlanok-erkezetek-abonyba
Berkes Györgyi: Szövegértési gyakorló 3. osztály, Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2003
http://www.motivalodok.hu/fooldal/stilus-hobbi/a-kezfogasunk-hiteles-kepet-fest-rolunk114.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bemutatkoz%C3%A1s_%28illemtan%29
http://www.mindmegette.hu/finom-zoldborsofozelek.recept
http://www.mikulasbirodalom.hu/mese/tunder/meseatunderfelesegrol.htm
Heinz Sielmann: Hobbiállatok. Mi micsoda sorozat. Babilon Kiadó, Budapest, 2010.
http://www.eufic.org/article/hu/expid/10-healthy-eating-tips-kids
Dr. Kádár András  Gaál Éva: A vér csodái. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1974.
http://www.haziallat.hu/lovak-lovasok/lovaglas-lovassportok/lo-baratkozas/1372
http://www.gyermekvasut.hu/wp/timetable.php?2015-06-14

Képek forrásai:
http://www.canstockphoto.hu/kepekfotok/besz%C3%A9lget%C5%91.html#file_view.php?id=9097674
http://www.shutterstock.com/s/professional+sales+person/search.html?page=1&inline=9255982
http://s.hswstatic.com/gif/10codeviolationsingreenconstruction1.jpg
http://www.agraragazat.hu/sites/default/files/styles/cikkkep/public/piac_3.jpg?itok=Kr08olqn
http://www.dreamstime.com/stock-photos-boy-giving-thumbs-up-image3208383
http://static.femina.hu/kapcsolat/testbeszed_igazmondas/testbeszed_mosoly.jpg
http://www.netambulancia.hu/img/upload/kepek/4107/1251884097_gnl_253_2.jpg
http://i.huffpost.com/gen/1617201/images/o-YOUNG-LAWYER-facebook.jpg
http://kkvplusz.hu/wp-content/uploads/2012/11/tan%C3%A1cstalan-%C3%BCzletember.jpg
http://hu.123rf.com/photo_17161159_illusztr%C3%A1ci%C3%B3-egy-mosolyg%C3%B3fi%C3%BA-%C3%A9s-egy-kutya,-feh%C3%A9r-alapon.html
http://www.thinkstockphotos.com/image/stock-illustration-side-profile-of-a-boyplaying/56370871/popup?sq=play%20with%20ball/f=CIHVX/p=2/s=DynamicRank
http://www.thinkstockphotos.com/image/stock-illustration-cartoon-little-boy-trainingkarate/468522052/popup?sq=karate%20illustration/f=CPIHVX/p=2/s=DynamicRank
http://444.hu/2014/05/27/feher-oroszlanok-erkezetek-abonyba
http://lexikon.adatbank.transindex.ro/admin/kep/423_1354035116_03.jpg
http://www.thinkstockphotos.com/image/stock-photo-greenpeas/178631526/popup?sq=green%20pea/f=CPIHVX/s=DynamicRank
http://www.thinkstockphotos.com/image/stock-illustration-cartooncats/450564005/popup?sq=Cat/f=CIHVX/p=2/s=DynamicRank
Spatzendreck und Maulwurfschreck (fejlesztő játék képei)
http://static3.depositphotos.com/1002318/148/i/950/depositphotos_1480737-Vegetables-andfruits.jpg
http://www.shutterstock.com/similar-81568078/stock-photo-two-perfect-sweet-cherries-withthe-leaf-isolated-on-a-white-background.html?page=1&inline=59959399
http://taneszkozok.hu/termek/az_emberi_sziv_felepitese_es_mukodese.html
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http://www.istockphoto.com/vector/horse9803973?esource=AFF_IS_Linkconn_SP_www.freeimages.com_141052&asid=308966&cid=5418
&lid=13
http://fonyodert.hu/category/turizmus
http://www.istockphoto.com/vector/birthday-cake-18842598?st=86061d2
Berkes Györgyi: Szövegértési gyakorló. Dinasztia Tankönyvkiadó, 2003.
http://turizmus.com/data/cikk/112/1751/cikk_1121751/gyermekvasut_kiemelt_cikk_lista_lead.j
pg
http://www.gyermekvasut.hu/wp/megkozelites
http://www.gabo.hu/hu/talentum-diakkonyvtar/356-moricz-zsigmond-arvacska-9789632520285.html
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