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Év végi írás diagnosztizáló mérés 1. osztályosok számára

Tanuló neve: 

1. Pótold a betűk hiányzó párját!

s,  _, _, gy, h, _,i, l, _, _,
S, K, D, _, _, Ly,_,_, Ty, B

2. Kis- vagy nagybetűvel írjuk? Pótold a hiányzó cs, sz, zs, betűket! Írd le őket
csoportosítva!

_illag,        _uzsanna,        _illa,        _iget,        _inór ,        _abolcs

kisbetű:     

nagybetű: 

3. Sorold betűrendbe a neveket!

Péter, Anna, Norbert, Gábor, András, György, Pál

4. Figyeld meg alaposan az ábrát! Mi mindent rejtettünk el benne? Keresd meg!
Válassz ki egy szót, és írj vele egy mondatot!
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1. Figyeld meg alaposan az ábrát! Mi mindent rejtettünk el benne? Keresd meg! 
Írd le a szavakat!Írd le a szavakat!Írd le a szavakat!

2. Egészítsd ki a szavakat a megadott betűkkel! Írd le őket!

3. Álló egyenesekkel bontsd szavakra a mondatokat! Írd le őket! Ügyelj a helyesírásra a
mondatok elején és végén is!

b  p  d

g  k  h

__o__ __o__oz __a__ __a__ló

Milyenhónapvanmost?

Meddigtartmaatanítás?

Jólsikerültadolgozatod?

fo__ __efe __ép__ocsi __an__ __ó__olyó

Válassz ki mindkét csoportból egy-egy szót! Alkoss velük mondatot!
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5. Álló egyenesekkel bontsd szavakra a mondatot! Írd le!

Maszépensütanap.

Tegnapviszontzuhogottazeső.

Nagyonváltozékonyazidőjárás.

6.
 
Mit látsz a képen? Gyűjts össze öt szót! Írd le!
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2. A szavak betűi összekeveredtek. Alkoss a betűkből értelmes szavakat! Írd le őket!
Válassz ki egy szót! Írj vele egy mondatot!

lyárik

galosz

komala

kekregye

1. Álló egyenesekkel bontsd szavakra a sort!

A tanító jelzésére kezdd el írni a szavakat! A második jelzésre hagyd abba!
Számold meg, hány szót tudtál leírni hibátlanul és szabályosan! Írd ide:

pénzcsészepapírcsizmakenyértolldzsemkésmadzaglyukastejfölborjúradír

3. Nézd meg figyelmesen a szavakat! Keress olyan szavakat, amelyek a vastag betűvel írt
szótaggal kezdődnek! Írd le őket!
körte teve

rigó

torta

csiga

zsemle

tompa

málna

7. Összekeveredtek a szavak. Tegyél rendet! Írd le helyesen a mondatot!

tart.  király lakomát Lajos

vendég gyűlt Sok össze.

ételeket kínálnak. Finom




