
Móra tollával - feladatlap - 2023. 

4. évfolyam 

1. Olvasd el Móra Ferenc: A földvári herceg című elbeszélésének részletét! 

„Csendes, holdvilágos estén, mikor a tücsök is leteszi már a szépen szóló hegedűt, felébred 

álmából Vakondok úr, a földvári herceg. Neki ilyenkor nappalodik, mikor más istenteremtése 

elteszi magát éjszakai nyugovóra. Nagy úr a herceg, ha csupán vakondoknak hívják is.” 

a. Keress a fenti szövegben 3 melléknevet! Írd ki őket a táblázatba, majd fokozd azokat! 

A fokozás után a felsőfokú mellékneveket az összes lehetséges helyen elválasztva írd le a 

táblázat alatti vonalra! 

 

melléknév / alapfok középfok felsőfok 

   

   

   

________________________________________________________________12 p./ 

b. Írj ki két jelen idejű igekötős igét a szövegből! Azokat alakítsd át múlt és jövő idejűvé úgy, 

hogy az ige száma és személye ne változzon! 

 

 

    6 p./ 

2. Írd le helyesen a szöveg hibásan írt szavait! Jelölheted aláhúzással a szövegben az előforduló 

helyesírási hibákat! 

 „Nagyot nyujtózik a vackán, s keresi a felye föllött a csengetyűzsinort, mert mozsdóvizet 

akar hozatni az inasával. Szereti a tisztát, mert aszt halotta kiskorábann a 

vakondokiskolában, hogy úgy szép a herceg, ha tizsta.” 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 9 p./ 

 

jelen idejű 

igekötős igék 

múlt idejűvé 

alakított formája 

jövő idejűvé alakított 

formája 

   

   



 

3. Írd le írott betűkkel a Móra Ferenc életéhez kapcsolódó főneveket! Ügyelj a kis és nagy 

kezdőbetűkre! 

MÓRA MÁRTON, SZABÓ, KISKUNFÉLEGYHÁZA, DARU UTCA, SZEGEDI NAPLÓ, 

CSONGRÁD MEGYE, DIÓBÉL KIRÁLYFI, MINDENKI JÁNOSKÁJA, VERSÍRÁS 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 9 p./ 

4. Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal a Kincskereső kisködmön regény alapján! Pótold 

a mondatvégi írásjelet! Nevezd meg a mondatfajtákat, és írd a mondatok után! 

 

Ne félj attól,   Sajnáltad-e,   Bárcsak,   Ohó,  A magyar gyereknek 

 

1. _________________ látnék én is egy tündért __  ______________________ 

2. _________________ Marikától a körtemuzsikát __ ____________________ 

3. _________________ a ködmönömet nem engedem__ __________________ 

4. _________________ hogy nem tanulsz meg írni-olvasni tőlem __ _________ 

5. _________________ a tündére ködmönben lakik __ ___________________ 

                                                                                                                  10 p./ 

5. Egészítsd ki a következő szavakat! J vagy LY! 

papagá_, zsiva_og, sompo_og, sú_zó, dereg_e, kehe_, mora_, bö_t, va_on, gombo_ít, se_em, 

bo_tár, pa_kos, pó_a 

                                                                                                                                      4 p./ 


