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Kar6csonyra Sony kazett6t v6sdroltunk. Edesany6mnak Avon kozmetikumokat vettilnk ndvnapj6ra. Nagymam6mt6l Nokia mobiltelefont
kaptam. Apa Colgate fogkrdmet haszn6l, dn jobban kedvelem a(z) Amodentet.
19. A fdldgOmb a F<tld kicsinyitett m6sa. (kozndv, csillagndv)
Janu6rban n6lunk a Hold 7.40-kor kel. (csillagndv)
A mai nap kellemesen telt. (kozndv)
A Vdnuszra is eljutottak m6r fdldi muszerek. (csillagndv)
A Holdat dppen eltakarta egy felho. (csillagndv)/A holdat dppen eltakarla egy felh6. (kcizndv)

A Szaturnusz korill tiz hold kering. (csillagndv, kdzndv)
20. A)
pl. a) tanul6s, tanuls6g, b) gondolat, c) irnok, ir6s, d) taft6ly, e) adom6ny, f) l6tv6ny, g) csengettyu, h) ap6ly

B)
pl. a) f6rads6g, b) eredet, eredmdny, c) kiildemdny, kiildds, d) esds, esem6ny, e) old6s, oldat, I) zizds,zizda, g) olt6s, oltv6ny, h) f'ozds,

fozet
21. d)
22. a) Ady-szeni vagy adys, b) iilloi [ti, c) lbldk0zi-tengeri, d) magas-t6trai

23. Egy6ni megoldris!
24. b)
25. a) melldkndv: f6s, b) ige: fiisit, c) ragos f6ndv: f6sitrist, d) toldaldk ndlkiili fondv: fa
26. b)
27. karom (az ujjon), karom: -rz bit'tokos szemdlyjel
kcirdm (az uj.ion), kordm: -rr bifiokos szemdly.jel

verem (f6ndv), vetem'. -m t6rgyas ragozds szem6lyragja
Mondatalkotfsnril: egy6ni megold6s!
28. a) t6nc- ds illemtan6r, b) on-, fiil- ds gdgeklinika, c) vers- ds pr6zamond6s, d) aut6iavitds ds -szerel6s, e) kazettakdlcsdnzds 6s -lor-
galmaz6s, l) mrisortervezds ds -sug6rz6s, g) ruhajavit6 6s -kolcsOnzo

29. Egy6ni megold{s!
30. a) f6n6v: ndpkoltdszet, ndp, tomorsdg, szdjhagyonany, utjan, kbltdszet, mifaja, drzdseit, gondolatait, sorsdt, kdltemdny, szerkezet

mell6kn6v: leggyakoribb, legj e llemzcibb, verses, formajil, eg,,szerii

b) k6pzett f6nevek: szajhag,tomany, kdltdszet, drzdseit, gondolatait, koltemdny, szerkezet, tomdrsdg, kdpszeriisdg

c) k6pzett m ell6kn evek: v e r s e s, for miij ti, I e g 9,, a ko r i b b

31. helsinki, Bdke utcai, magas-t6trai, Bansk6 Bystrica-i, beszterceb6nyai, del-eur6pai, fekete-tengeri
Mondatalkot6sn6l: egy6ni megold{s!
32. szegedi paprik4 bdcsi szelet, prdgai sonka, pozsonyi kifl| brilsszeli csipke, csabai kolb6sz, tokaji aszi
csall6krizi, spanyolorsz6gi, lipt6szentmiklosi, Kossuth tdri, mohi, Karlovy Vary-i, kelet-szlov6kiai

33. b)
34. egercsehi, lenti, sidneyi, cirdog-6roki, f6ti-t6i (-tavi), gyimesi-szorosbeli, Tisza-parti, r6mai birodalombeli, nyitrai keriileti, Rajna-vidd-
ki, Mikl6s tiri, holland kir6lys6gi
35. k0zdp-eur6pai (C), cseh-medencei (B), dszaki{engeri (C), alacsony-t6trai (A), Csorbat6i (C), nagy-britanniai (C)

36. lipt1i (liptai) t'6ro, pilzenilgyallai s6r, meisseni porcel6n, velencei tikdr, jinai iveg, mak6i hagyma
37. pl. BORvOros, ALMAzcild, GESZTENYEbaTna, GALAMBsziirke, HOfehdq EJfekete, SZILVAkdk
38. holl6fekete, v6rpiros, hajsz6lvdkony, tiikcirsima, vill6mgyors, borotvadles

39. a) piszkos - tiszta tiszt6bb, b) iigyetlen - tigyes - iigyesebb, c) rdgi - nj niabb, d) szdraz- vizes/nedves - vizesebb/nedvesebb,

e)ddes-keseru/savanyl-keserubb/savanyribb,f)rdvid-hosszir-hosszabb,g)nagy-kicsi-kisebb,h)gyors-lassri-lassabbvagy
lass[bb
40. legszdlso, legbels6, legf-elso, legals6, legkiilso
MondatalkotSsn6l: egy6ni megold6s!
41, leg-e-r5-sebb, le-ges-leg-il-gte-sebb, leg-a-ka-ra-to-sabb, Leg-d-de-sebb, le-ges-leg-ar-vdbb, leg-dra-gdbb
42. rosszabb kedvri, jobb m6dri, nagyobb foku, nagyobb ar6nyir, iobb izii
43. A: a) folydkony, b) tudatlan, c) t'dldnk, d) fal6nk, e) fedetlen, f) feleddkeny, g) aluszekony, h) tanulatlan
B: a) olvaddkony, b) tor6keny, torhetetlen, c) oldhatatlan, d) nynl6nk, e) 6rzdkeny, f) hihetetlen, g) verhetetlen, h) apadhatatlan

44. egymds - ndvmds, egyetdrt - qge, egyke -f6ndv, egyediili - mell|kruiv, egyesit - ige, egysdg -fdndv, egyen -f6ndt, egyedi - meL-

ldkndv, egyigy:f- melldkndv, egyenkdnt - hatiiroz6sz1
Az egy tosz{mn6v minden fenti sziirmaz6kdban riivid gr-f irunk.
45. l. osztaly, l. oszt6ly, 3. 6ra, ll. Lajos kir6ly, V. keriilet, Tutai utca 8.-ban, 3.-nak dft celba
,16. 1 333: ezerhiromszdzharminch6rom (vagy egyezerh6romsz6zharminchdrom)

2 002'. ketezer-ketto (vagy kettoezer-kett6)
7 328 629 : hdtmilli6-h6romsz6zhuszonnyolcezer-hatsz6zhuszonkilenc
93 485 321: kilencvenh6rommilli6-ndgysz6znyolcvancitezer-h6romsz6zhuszonegy
I 11'. szitztizenegy (vagy egy szdztizenegy)
47. Javit|s: a) I 864. janu6r I -idn, c), 1 864 tel€n, d) kilencszazhetvenkett6, f; hdtezer, g) XYl. szinad

48. SZAMMAL BETUVEL
2. m6sodik
2 001 k6tezer-egy
3-mal harommal
3 312 hiromezer-hdromszhztizenketto
28-cal huszonnyolccal
l-.i6n elseidn
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