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III. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 
 

MAGYAR NYELV és IRODALOM 
 

5-6. OSZTÁLY 
 
 

 
 

 

 
Tanuló neve, osztálya: __________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Iskola neve, címe: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Felkészítı tanár neve: __________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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1. feladat 
Alkoss a megadott szavakkal összetett szavakat úgy, hogy az elsı szó utótagja a második szó 
elıtagja legyen! 
 

Pl. virág cserép kályha  virágcserép - cserépkályha 

 
üveg ………………………. tetı 

elem ………………………. láz 

óra ………………………… ujj 

lelki ……………………….. kutya 

fogas ………………………. pár 

lánc ………………………... fog 

szem ……………………….. golyó 

 
 
2. feladat 
Helyezd el az alábbi szavakat az ábrában! 

tanuló, guruló, palló, járó, mosolygó, tárló, pihenı, fekvı, vasaló, hajó 

 
 
 
 

7  

10  
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3. feladat 
Válaszd ki a megadott szavak közül az alábbi kifejezések ellentétpárját! 
 
puha, áporodott, állott, száraz, fonnyadt, elévült, záp, üde,zsenge, elavult, korábbi 

friss levegı ….………………………………………… 

friss tojás ……................................................................ 

friss kenyér ………………………………………......... 

friss gyümölcs ………………………………………… 

friss hírek ………........................................................... 

 
4. feladat 
Milyen sorrendben következnek az alábbi verscímek az Arany János-kötet betőrendes 
tartalomjegyzékében? Számozással jelöld a helyes sorrendet! 
 
A nagyidai cigányok ………… 

A tudós macskája ………… 

Ártatlan dac ………… 

Ágnes asszony ………… 

A fülemile ………… 

A falu bolondja ………… 

A tölgyek alatt ………… 

Az ihlet perce ………… 

Az elhagyott lak ………… 

A walesi bárdok ………… 

A bajusz ………… 

A pusztai tőz ………… 
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5. feladat 
Egészítsd ki a szavakat a megadott magánhangzók rövid vagy hosszú változatával! 
 
-u, -ú  -ü,-ő -o, -ó -ö, -ı 

____jjnyi s___llyed mos___da süt___de 

____nokah____g széd___l m___l___ sz___l___ 

____ntat sz___rcsöl ___riási ___lt___ztet 

____tál sz___nnap ___v___da min___sít 

cs____szkál b___nhıdik búj___cska ___v 

fali___jság h___ledezik t___t___szelvény b___lcs___de 

h____szat virágf___zér ut___lér k___rút 

sz____ndít kit___nı ut___lag l___v___ld___z 

szomj____ság kív___l ut___lsó mell___l 

t____rista gy___jtemény p___sta ___tsz___r 

40  

 

 Összesen: 78  


