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III. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 
 

MAGYAR NYELV 
 

7-8. 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 
Írj egy-egy családnevet az alábbi meghatározásokra történelmi és irodalmi ismereteid alapján! 

Az 1703-1711-es szabadságharc vezére: ___________________________________________ 

A legnagyobb magyar: _________________________________________________________ 

A Himnusz költıje: ____________________________________________________________ 

A Szózat megzenésítıje: ________________________________________________________ 

Hazánk kormányzó elnöke 1849-ben: _____________________________________________ 

Az elsı felelıs magyar kormány miniszterelnöke: ___________________________________ 

 
 
 
2. feladat 

Kata lapozgat 
 
Bıvítsd a tımondatot: - minıségjelzıvel 
 - tárgyas 
 - határozós (többféle is lehet) szerkezetekkel! 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
3. feladat 
Érvelj okosan! 
Környéketeken új postát vagy ruhatisztító szalont szándékoznak nyitni. 
Írjál a környéken lakók érdekében az önkormányzati képviselıknek, hogy melyik létesítmény 
lenne fontosabb a környezetedben lakóknak! 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 

12  
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4. feladat 
Melyik szó a kakukktojás a következı szóhalmazokban? Írj a kakukktojással mondatot! 
Indokold meg a válaszodat! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
5. feladat 
Pótold a mondatok hiányzó írásjeleit! 
 
Nem tudjuk mikor indul a vonat 

Kérdezd meg mikor indul a vonat 

Kérdezd meg mikor indul a vonat 

Ne kérdezd meg a vonat indulását hiszen itt van a menetrendünk 

Nincs sok idınk az indulásig de ne izgulj 

Indulhatunk-e hogy el ne késsünk 

4  

10  

csipkártya 
 
fájlnév 
 
szkennel 
 
e-mail 
 
videóklip 

aerobik 
 
bébiszitter 
 
kapucsínó 
 
intersziti 
 
holokauszt 
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6. feladat 
Miért humorosok ezek a diákok által megfogalmazott szómagyarázatok? 
 
tabló – festett paripa: azért, mert _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

sah – perzsa fejedelmi játék: azért, mert ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

pirula – szemérmes gyógyszer: azért, mert __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ırnagyi – vigyázó nagymama: azért, mert __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

tapír – ormányszerő papír: azért, mert _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
7. feladat 
Hiányzó tárgyakat keresünk! 
Egészítsd ki az alábbi idézeteket! 
 
Hárman se bírnátok súlyos __________________________ Szerzı:___________________ 

______________________, öklelı ___________________ Cím: _____________________ 

 
„S égi boldogsággal Szerzı: ___________________ 

főszerezted _____________________” Cím: _____________________ 

 
„Itt törtek össze ___________________ Szerzı: ___________________ 

Hunyadnak karjai.” Cím: _____________________ 

 
„_________________ mersz te tenni Szerzı: ___________________ 

Világnak csúfjára? Cím: _____________________ 

Lopod a ______________________” 

 
„És áldó imádság mellett Szerzı: ___________________ 

Mondják el szent ____________________ Cím: _____________________ 

 
 
 

 Összes pont:  

5  

16  

62  


