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III. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

5-6. OSZTÁLY 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDİ: 2011. JANUÁR 31. 
 
CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
  2213 MONORIERDİ, SZABADSÁG U. 43. 
 
A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 

 
Tanuló neve, osztálya: __________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Iskola neve, címe: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Levelezési cím: ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Felkészítı tanár neve: __________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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1. feladat 
 
Az eszperente nyelv érdekes nyelvi szórakozásra ad lehetıséget. Ebben a nyelvben csak 

egyetlen magánhangzót használhatunk fel, ez pedig az „e”. 

Kösd össze a szavakat az eszperentéül megfogalmazott jelentéssel! 

 
pirkadat emeletre ezen mehetsz fel 

lépcsı erre teheted le fejed 

szófogadó reggel kezdete 

párna telente mellette melegedsz  

orvosság engedelmes 

kandalló eme szert betegen nyeled le 

ébresztıóra kedvelt, szemes eledel, de nem eper 

szılı Kerek, pettyes, gyerekek kedvence 

labda festett hegyek, berkek, fellegek 

tájkép szerkezet, mely reggel csengetve felkelt 

 
 
 
 
2. feladat 
Egy-egy bető megváltoztatásával készíts szóláncot céltól célig! 

bab – bor 

....................................................................................................................................................... 

sánc-fánk 

....................................................................................................................................................... 

mag – mák 

....................................................................................................................................................... 

csapó-kupa 

....................................................................................................................................................... 

10  

8  
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3. feladat 
 
Írd le az alábbi szavak ellentétét, és olvasd össze azok kezdıbetőit! Milyen szót kapsz? 

 
a) nagy - ……………..................................................... 

b) ébrenlét- ……………………………………………. 

c) új - ………………...................................................... 

d) igazi- ………….......................................................... 

e) szép - ……………………………………………….. 

f) itt - ………………...................................................... 

g) tél-............................................................................... 

 
Megfejtés: ..................................................................................................................... 

 
 
 
4. feladat 

Készíts a szavak betőinek felhasználásával 1-1 értelmes szót! 

 

a) PÁLINKA  ............................................................... 

b) TETSZEM  .............................................................. 

c) KESZEG  .............................................................. 

d) VEREM .............................................................. 

e) GYARMAT.............................................................. 

f) GYALU ............................................................... 
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5. feladat 

Van 7 bető ami római számnak is felfogható: I, V, X, L, C, D, M. A következı szavakból, a 

bennük lévı római számok levonása után, értelmes szavakat kapsz. Melyek ezek? 

 
-MILLIÁRD ................................................................ 

-ÓRIÁS ................................................................ 

-FILLÉR ................................................................ 

-MECSET ................................................................ 

-CSACSI ................................................................ 

-AKCIÓ ................................................................ 

-DELTA ................................................................ 

-LECKE ................................................................ 
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 Összesen: 40  


