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Diagnosztizáló mérés az írott kisbetűk elsajátítását 
követően 1. osztályban

1. Írd le a nyomtatott betűk írott párját! 

ly, b, t, ű, l, ny, d, h, ú, p, n, ö, ty, q, 

2. Pótold a hiányzó betűket! Írd le a szavakat!

_epke ó_ajtó _éka mé_ész _o_dog

                                                             
 te ,      bago ,      va ,      harká ,      gó a,      tolva ,      uk

3. Hat állat nevét rejtettük el a betűrácsban. Keresd meg és írd le őket! 

b á l n a z
o t i k ó e
r i b a s b
j u a ő t r
ú l b é k a
n b o r z m
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4. Mit látsz a képen? Írd le csoportosítva az állatok és a növények nevét!

Növények:
               

Állatok: 
                                     

5. Írd le hallás után a szavakat! 

(A tanító által összeállított tollbamondás. Javasoljuk az o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű magánhangzó 

párok helyesírásának felmérését.)
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Félévi írás diagnosztizáló mérés 1. osztály számára 

1. Írd le a nyomtatott betűk írott párját!

a, s, u, o, k, ű, sz, e, r, v, g

2. Pótold a szavak hiányzó betűit! Segítenek a képek.

         a)                            b)                             c)                                 d)                                  e)

3. Írd le a szavakat írott betűvel!

tó,       só,       jég,       nyúl,       kör,       kefe,       hajó,       csiga

4. Írd le a szavakat szótagolva! Figyelj, van egy szó közöttük, amit nem tudunk 
szótagokra bontani! Karikázd be!

szőlő,           körte,           szilva,           makk,           dió,           dinnye 
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5. Másold le a szókapcsolatokat írott betűvel!

szép gól   
 

két kapu   

jó játék      

6. Mit látsz a képen? Írd le a nevét!

7. Írd le hallás után a szavakat! 

(A tanító által összeállított tollbamondás.)
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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!

31

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!

46

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

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

tart.  király lakomát Lajos

vendég gyűlt Sok össze.

ételeket kínálnak. Finom
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Tájékozódó, 1. osztály év eleje

Ovis jel vagy név: 

1. Nézd meg figyelmesen a képet! Rajzolj! 

Piros labdát az asztal alá! Virágot a csap mellé! Pöttyöket a hűtőszekrény ajtajára! 
Almát és banánt az asztalon lévő gyümölcsöskosárba! Csontot a kutya tányérjába!

 

2. Folytasd a sort a vonalon!
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3. Karikázd be azokat a képeket a sorban, amelyek nevében a hangot hallod!

m

a

t

4. Karikázd be a keretben lévő labdával teljesen megegyező labdákat!

 

5. Színezd kékre a jobbra repülő fecskéket!
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Olvasás 1. negyedéves diagnosztizáló mérés

1. Színezd ki pirossal a balra repülő madarakat!

2. Tapsold le a képek nevét! Hány szótagból állnak a szavak? Kösd össze!

3. Olvasd el a betűket! Hosszú vagy rövid? Jelöld a hosszú hangnak megfelelő 
betűket vonallal, a rövid hangnak megfelelő betűket ponttal!

a         í         ó         e         i         o         e         a         ó         o

4. Párosítsd a nyomtatott kisbetűket a nyomtatott nagybetűkkel! Kösd össze az 
összetartozókat!

a                   n                   m                   s                   t                   e         
N                   S                   A                   M                   T                   E

5. Kösd össze az összetartozó szavakat és képeket!

            toll                                                                                      ma-lom

olló                                                                                                            izom

6. Válaszd ki a mondathoz tartozó képet! Karikázd  be!

An-ti ez-zel sí-el.
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Olvasás 1. féléves diagnosztizáló mérés

1. Tapsold le a képek nevét! Hány szótagból és hány hangból állnak? Kösd össze 
a képeket és a hozzájuk tartozó hangokat jelölő karikákat!

   –      –   

       
  –     –    

     

2. Keresd meg a szavakat a szótagok között! Húzd alá! 

mé      ás      nam      hal      cö      tök      pún      nyem      tél      ke

3. Kösd össze a képeket a hozzájuk illő szóval!

                    fé-sű                                                                         sző-lő

mó-kus                                                                                        sajt

4. Melyik szó nem illik a szósorba? Húzd át!

szín        kék       pi-ros       li-la       min-ta       zöld       sár-ga
ál-lat     macs-ka    o-rosz-lán    kecs-ke    méh    hin-ta-ló   e-gér

5.  Húzd alá a képeknek megfelelő szókapcsolatokat!

                                                
                                                                                                        

koc-kás nyak-ken-dő
vi-rá-gos nyak-sál

csí-kos nyak-ken-dő

te-le ko-sár
te-le vö-dör
ü-res ko-sár

 
6. Olvasd el! Rajzold le!

A tá-nyér két ol-da-lá-ra kést és 
vil-lát tet-tek. A szal-vé-tát ma 
el-fe-lej-tet-ték ki-rak-ni. 
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Olvasás háromnegyed éves diagnosztizáló mérés

1. Mely hangok helyét jelöltük a szavakban? Kösd össze a hangoknak megfelelő 
betűt és a hozzájuk tartozó képeket!

  –      –      –   

ny                    sz                    gy                    b                    zs                    d 

  –     –   –     –   

2. Mely szavakból emeltük ki a szótagokat? Húzd alá!

 tör ka lá to
meg-tö-röm kar-mo-lás meg-ál-lás tűz-ol-tó
 ö-rö-möm ra-ké-ta ta-lá-lat tyúk-to-jás
 csü-tör-tök ma-ka-ró-ni ál-lo-más a-u-tó

3.Mit látsz a képen? Húzd alá a megfelelő szót!

 va-dász zsi-nór puly-ka par-füm
 tu-dós szí-nész han-gya szul-tán
 be-teg zsi-ráf haty-tyú tün-dér
 bo-hóc va-rázs har-kály kosz-tüm
 bá-rány da-rázs gyer-tya hús-vét
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4. Keresd meg a szótagolt szavak folyamatosan írt párját!  (lehetnek két 
oszlopban is a szavak, egyikben a szótagolt, másikban a folyamatosan írt)

               ban-da                  vil-lany                  villan                  a-gyag                         
bunda                              a-nyag                            banda

                         bun-da                        vil-lan                                villany
        anyag                                                                          agyag

5. Alkoss mondatokat! Kösd össze!

 A feb-ru-ár egy nö-vény.
 A tu-li-pán egy ál-lat. 
 A ma-te-ma-ti-ka egy tan-tárgy.
 A ka-la-pács egy hó-nap.
 A pén-tek egy szer-szám.
 Az an-ti-lop egy nap.

6. Olvasd el a mondatokat! Kösd össze a megfelelő képekkel!

Két-ke-re-kű jár-mű, egy vagy ma-xi-mum 
két em-ber köz-le-ked-het ve-le. 

É-les szer-szám, a-mely-lyel nyír-ni szok-tunk. 

Ezt a láb-be-lit nyá-ron vi-sel-jük a lá-bun-
kon. 

A me-sék fé-lel-me-tes sze-rep-lő-je,  
egy-fe-jű és több-fe-jű is le-het.  

La-poz-zuk, és ol-va-sunk be-lő-le. 

Ka-csin-tunk, hu-nyor-gunk, lá-tunk ve-le. 
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7. Olvasd el a szöveget! Színezz és rajzolj!

Csizmás Kandúr csizmája fekete.
Ingje fehér, nadrágja barna.
Ma kék nyakkendőt kötött.
Kalapjába madártollat tűzött.
Piros pöttyös batyuját a vállán viszi.
Két tarka pillangó száll fölötte.
Róka koma a bokorból lesi.

8. Keresd meg a kiemelt szót a szósorokban! Húzd alá! Egy perc alatt kell meg-
oldanod a feladatot. Dolgozz minél gyorsabban! 

toll-tar-tó     tra-fik     toll-be-tét     ra-dír     e-ser-nyő     toll-tar-tó     
ce-ru-za     ke-rék     töl-tő-toll     toll     te-hén     to-tó     toll-tar-tó     

ki-ra-kat     toll-be-tét     gra-fit-ce-ru-za     toll-tar-tó     to-lat     toll-tar-
tó     tar-tó     zsír-kré-ta     toll-tar-tó     cip-zár     ki-fes-tő     e-cset     tart   

toll-hegy     fa-ra-gó     ó-ra-rend     könyv     kör-ző     tás-ka     toll-tar-
tó  cit-rom     tor-ta     tol-las-lab-da     toll-tar-tó     mat-ri-ca     fü-zet     

toll-tar-tó     ta-xi     táb-la     me-se-könyv
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Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések
I.

1. Olvasd el a mesét!
AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR

Aludt az oroszlán. Egy egér végigszaladt a testén. Felserkent és megragadta. 
Az egér kérlelni kezdte, hogy engedje el; így könyörgött neki:

– Ha te eleresztesz, jót cselekszem veled.
Nagyot nevetett az oroszlán ezen az ígéreten; hogy mondhat olyant az egér, 

hogy jót cselekszik vele s elengedte.
Nemsokára vadászok fogták el az oroszlánt és fához kötözték. Az egér meg-

hallotta az oroszlán ordítását, odafutott, elrágta a kötelet és így szólt:
– Emlékszel, nevettél – nem hitted, hogy jót is tudok cselekedni veled, de most 

már láthatod: tehet jót egy kis egér is.
http://mek.niif.hu/03600/03680/03680.htm#12

2. Sorold fel a mese szereplőit!

3. Olvasd el a kérdéseket! Húzd alá a helyes választ!

Mit csinált az oroszlán?
 evett aludt tisztálkodott
Kik fogták el az oroszlánt?
 vadállatok hiénák vadászok
Mihez kötözték az oroszlánt?
 fához dzsiphez sziklához
Mit rágott el a kisegér?
 kötelet szalagot hálót

4. Kösd össze a tulajdonságokat az állatokkal!

becsületes                                      egér                                 beképzelt
felfuvalkodott                                                                         szavahihető
bátor                                              oroszlán                           gőgös
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5. Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal! 

  meghallotta                          jót                                   testén

Egy egér végigszaladt az oroszlán .

Az egér   az oroszlán ordítását.

Tehet   egy kis egér is.

6. Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket!
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Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések
II.

1. Olvasd el a mesét!

A RÓKA MEG A SAJT
Nagyon megéhezett a róka az erdőben, hát belopakodott a legközelebbi falu-

ba. Szimatolt mindenfelé, leskelődött, még a falu kútjába is bekukkantott.
Hát meglátta a holdvilág képét a víz fenekén.
– Hű, sajtot látok!
Kétvödrös volt a kút: ha az egyik vödör lefelé ereszkedett, a másik felfelé tartott.
A róka beleült a felső vödörbe.
Ereszkedett lefelé egészen a vízig. Nyúlkált a sajt felé, de csak a friss vizet érte.
– Jaj, jaj, mi lesz velem? Kimenni nem tudok, itt pusztulok el a mély kútban!
Arra kódorgott nagy éhesen a farkas, meghallotta a róka vinnyogását, belené-

zett a kútba.
– Mit csinálsz ott, róka koma?
– Sajtot rágcsálok, nem látod?
– Adnál nekem belőle?
– Már hogyne adnék, ülj bele a vödörbe, cseréljünk!
Ereszkedett lefelé a farkas, mivel jóval súlyosabb volt a rókánál. A róka meg 

feljött, kiugrott a vödörből, nagyot nevetett.
– Jó étvágyat a sajthoz, farkas koma!
Reggel mentek az emberek itatni, meglátták a farkast, kiáltozni kezdetek:
– Megállj, te bitang, a miénk vagy már!

(CSALÓKA PÉTER -Tréfás népmesék a családnak- Korona Kiadó)

2. Sorold fel a mese szereplőit!

3. Melyik cím illik a meséhez? Húzd alá!

A furfangos farkas           A finom vacsora            A csalafinta róka

4. Kösd össze a tulajdonságokat az állatokkal!

hiszékeny                                       róka                                          ravasz
agyafúrt                                                                                              buta
ostoba                                            farkas                                       eszes
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5. Tedd igazzá a mondatokat! Húzd alá azt a szót, amelyik beleillik a mondatba!

A róka, belopakodott a legközelebbi       erdőbe      faluba     
tanyára.
Meglátta a       sajtot      farkas komát      holdvilág képét      a 
víz fenekén.
Arra kódorgott nagy éhesen a farkas, meghallotta a róka 
énekét      vinnyogását      üvöltését.
A róka  kiugrott a      kútból      vödörből      ólból       s nagyot 
nevetett.

6.  A mese alapján írd be a hiányzó szavakat!

Megéhezett a  az erdőben. Szimatolt 

mindenfelé, bekukkantott még a falu   

is.   volt a kút: ha az egyik vödör lefelé 

ereszkedett, a másik felfelé tartott.   

mentek az emberek itatni, meglátták a farkast.

7. Igaz vagy hamis? Pipáld ki az igaz állításokat!

 A róka leereszkedett egészen a vízig.
 A kúthoz kódorgott az éhes farkas.
 A róka szívesen adott a sajtból a farkasnak. 
 A farkas kimászott a kútból.

8. Számozd be a mondatokat az események sorrendjében! 

 A farkas leereszkedett a kútba.
 A róka meglátta a holdvilág képét, s leereszkedett a kútba.
 Reggel az emberek rátaláltak a farkasra.
 A róka megéhezett, s belopakodott a faluba. 
 A farkas meghallotta a róka vinnyogását.
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Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések
III.

1. Olvasd el a mesét!

A RÓKA MEG A SAJT
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy róka. Ez a róka egyszer egy szép hold-

világos éjjelen beszökött egy gazdasági udvarra valami élelmet keresni magának. 
Összevissza járta a tyúkketreceket, disznóólakat,de ennivalót nem talált.

Ki akart volna már menni az udvarról, de meglátta az udvar közepén a kutat. Oda-
ment a kúthoz,  s belenézett a kút vizébe. Akkor a tükrében meglátta a holdvilágot. 
Azt gondolta a róka, hogy az egy nagy sajt.

Gondolkozott, hogyan mehetne ő oda be, hogy azt a sajtot megegye. Hamar ki 
is találta. Felmászott a kút tetejére, s ott a két vödör közül az egyikbe belelépett. A 
vödör nehezebb lett, mint a másik, s leszaladt a vízre.

Mikor leérkezett a róka, észrevette, hogy az nem sajt, hanem csak a holdvilág. 
Akkor már bánta, hogy miért ment be, de onnan kijönni már nem lehetett.

Gondolkozott, búsult, hogy mi lesz! Hát egyszer egy farkas is bevergődött az ud-
varra. Az is összejárta a tyúkólakat, disznóólakat, de nem talált semmi ennivalót. 
Mikor már ki akart volna menni, ő is meglátta a kutat, s odament. Látja, hogy a vö-
dörben ott van egy róka s mellette egy nagy sajt. Azt mondja:

- Ejnye, te róka koma, nem adnál nekem is abból a sajtból egy kicsit?
 - Dehogynem, farkas koma, adok biza - válaszolt gyorsan a róka.
- Na de hogy lehet oda bemenni?
Azt mondja a róka:
- Ülj bele abba az üres vödörbe, s az téged szépen behoz ide. - Mert a róka tudta, 

hogy a farkas nehezebb, mint ő, s mikor az bemegy, ő kijön.
Be is ült a farkas a vödörbe, és indult lefele, a róka meg kifele. Egymás mellett 

jöttek el, hát jó étvágyat kívánt a farkasnak a róka, s mikor kiérkezett, kiszökött a 
vödörből, s elfutott.

A farkas látta, hogy becsapták, mert nem sajt, csak a holdvilág van a vízben, de 
nem volt mit tenni. 

(népmese nyomán) 
http://mek.oszk.hu/00200/00236/html/

2. Sorold fel a mese szereplőit!
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3. Adj új címet a mesének!

  

4. Olvasd el a kérdéseket! Húzd alá a helyes választ!

Hova szökött be a róka?
faluba      gazdasági udvarra      tanyára

Mit látott meg a róka az udvar közepén?
tyúkketreceket      disznóólakat      kutat

Mit látott meg a róka a víz tükrében?
sajtot      a holdvilágot      önmagát

Mit kívánt a róka a farkasnak?
Jó étvágyat!      Jó utat!      Jó éjszakát!

5. Kösd össze a tulajdonságokat az állatokkal!

hiszékeny                                     róka                                      ravasz
furfangos                                                                                      oktondi
ostoba                                          farkas                                    csalafinta
fondorlatos                                                                                  eszes

6. Egészítsd ki a mondatokat a mese alapján! 

A  róka egyszer egy szép holdvilágos     

beszökött egy gazdasági udvarra. Összevissza járta a 

, de ennivalót nem talált. Meglátta 

az udvar  a kutat. Azt gondolta a róka, 

hogy az egy nagy .



3Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

7. Igaz vagy hamis? Írd a négyzetbe az I vagy a H betűt!

 A róka nem talált ennivalót az udvarban.
 A róka szívesen adott a sajtból a farkasnak. 
 A róka súlyosabb volt a farkasnál.
 A róka a ravaszságával jött ki a kútból.
 A farkas kimászott a kútból.

8. Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket!

 A róka belenézett a kút vizébe, s azt gondolta, 
 hogy sajtot lát.

 A farkas bevergődött az udvarra.
 A farkas is szeretett volna enni a sajtból, 

 ezért ő is leereszkedett a kútba.
 A róka felmászott a kút tetejére, s belelépett a vödörbe.
 A róka beszökött egy gazdasági udvarra élelmet keresni 

 magának.
 A róka jó étvágyat kívánt a farkasnak, s elfutott.

9. Miért mondta a róka a farkasnak, hogy üljön bele a vödörbe?  Másold le azt a 
mondatot, amelyből ez kiderül!


