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Név:

Osztály:

Év végi felmérő magyar nyelvtanból
2. osztály

Írd be a nevedet és az osztályodat!
Ha kész vagy elkezdeni a felmérőt, kattints az INDÍTÁS gombra.

Ezután 60 perced lesz a kitöltésére. 

TÁJÉKOZTATÓ
Mielőtt hozzákezdesz, olvasd el figyelmesen! 

INDÍTÁS 
Írd be a nevedet és az osztályodat, aztán kattints az INDÍTÁS gombra. 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐ 
A megoldásra 60 perced van. Az idő múlását a lapok jobb felső sarkában elhelyezett számláló mutatja.

LEZÁRÁS és VISSZAKÜLDÉS 
Ha a megadott 60 perc letelik, a felmérő automatikusan lezárul, és megkezdődik az e-mail-küldés. 
Ilyenkor a kijelzőn/képernyőn megjelenik a levelezőprogramodban* előkészített válaszlevél.

Ugyanez történik, ha hamarabb befejezed a munkát, és rákattintasz a KÜLDÉS gombra.

A levélbe neked csupán a pedagógus e-mail-címét kell beírnod, a többi lépést a program elvégzi helyetted 
(beírja a nevedet, osztályodat, és csatolja a lezárt felmérőt). 

* Ha nem az alapértelmezett levelezőprogramot szeretnéd használni a visszaküldéshez, hanem pl. a gmailt, az 
első alkalommal be kell állítanod a választott e-mail-címet.
Ez kétféleképpen történhet:
1. A küldés során az automatikusan előugró ablakban az egyéb lehetőséget választva beírod az e-mail-címedet. 
2. Az Acrobat Szerkesztés/Beállítások menüpont, a Kategóriák/e-mail-fiókok/Fiók hozzáadása lehetőséget vá-
lasztva írod be az e-mail-címedet, majd jóváhagyod az OK gombbal. 
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1. Számozással állítsd betűrendbe soronként a neveket! 2 p

a)  Dezső Nóra Sándor Aranka Petra

b)  Csanád Móric Melinda Miklós Csilla

2. Pótold a szavak végén a hiányzó u vagy ú betűt! 10 p

ágy , savany , kap , gyapj , ham , hatty , varj , szomor , báb , karcs

3. Írd le szótagolva a következő szavakat! 9 p
rádió, ceruza, kastély, szappanos, bosszant, oxigén, otthon, dodzsem, kertje

4. Pótold a hiányzó j vagy ly betűket! 10 p

ünnepé , go ó, utalom, akadá , bor ú, re tvény, furu a, moso og, te föl, ká ha

5. Írd ki a szavakból a következő betűket! 10 p
könnyű, csillag, ajtó, cipő, kettő

Hosszú magánhangzók: 

Hosszú mássalhangzók: 

Rövid magánhangzók: 

6. Pótold a hiányzó toldalékokat! 5 p

A szegény legény betévedt egy furcsa kastély .

A sötétben zseblámpá világítok.

A lekvár szilvá készült.

A hideg víz nem jó fürdeni.

Tedd a csoki a hűtőbe!
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7. Jelöld meg a toldalékos szavakat! 8 p

elefánt tulipánt szoba tollat adat útba tolat zenét

8. Alkoss kijelentő mondatokat a szavakból! Használd a megfelelő toldalékokat! 8 p
a                           bebújt                           ház                           a                           kutya

halat                   ebédre                          rizs                            ettem

9. Pótold a mondatokból hiányzó szavakat! Használd a megfelelő toldalékokat! 6 p

Te                               autót vezetni?
              tud

Időben                               az iskolába!
                        indul

                              ki az ajándékokat!
      bont

Elfogyott a majom                               .
                                               banán

Hová                               tegnap Ági?
                  szalad

Ti is                               le a vonatról!
                 száll

10. Alkoss a szavakból kérdő mondatokat! 8 p
el                 merre                 most                 induljak  

baba                 a                 -e                 kiságyban                        a                 elaludt

Összesen: 76 pont


	Nev: 
	Osztaly: 
	B_INDIT: 
	ora_1: 
	Text Field 3: 
	Text Field 8: 
	Text Field 4: 
	Text Field 9: 
	Text Field 5: 
	Text Field 10: 
	Text Field 14: 
	Text Field 6: 
	Text Field 7: 
	Text Field 12: 
	Text Field 15: 
	Text Field 16: 
	Text Field 17: 
	Text Field 18: 
	Text Field 19: 
	Text Field 20: 
	Text Field 21: 
	Text Field 22: 
	Text Field 23: 
	Text Field 24: 
	Text Field 26: 
	Text Field 27: 
	Text Field 28: 
	Text Field 29: 
	Text Field 30: 
	Text Field 31: 
	Text Field 32: 
	Text Field 33: 
	Text Field 34: 
	Text Field 35: 
	Text Field 40: 
	Text Field 41: 
	Text Field 42: 
	Text Field 43: 
	Text Field 44: 
	Text Field 37: 
	Text Field 38: 
	Text Field 39: 
	Text Field 25: 
	ora_2: 
	C1: Off
	C2: Off
	C3: Off
	C4: Off
	C5: Off
	C6: Off
	C7: Off
	C8: Off
	Text Field 48: 
	Text Field 49: 
	Text Field 50: 
	Text Field 51: 
	Text Field 52: 
	Text Field 53: 
	Text Field 54: 
	Text Field 55: 
	Text Field 57: 
	Text Field 58: 
	B_ELKULD: 
	ora_3: 
	PG_2: 
	PG_3: 


