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Beküldési határidő: 2015. JANUÁR 23. 

 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 

  

 

Tanuló neve: ______________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

Osztálya: _________________________________________________________  

 

Iskola neve, címe: __________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

Felkészítő tanár neve: _______________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kérjük kitölteni az olvashatóság 

érdekében! Az iskola neve és címe helyére lehet hosszú bélyegzőt is tenni! 

file:///F:/Tollforgató%20első%20forduló/www.fekete-merdo.sulinet.hu


1. Írj egy-egy családnevet történelmi-irodalmi ismereteid alapján. 
 

- Az 1703-1711-es szabadságharc vezetője:  ______________________________  

- A legnagyobb magyar:  _____________________________________________  

- A Himnusz költője:  _______________________________________________  

- A Szózat megzenésítője:  ___________________________________________  

- Az első magyar kormány miniszterelnöke:  _____________________________  

 

   5 

2. Csoportosítsd a szavakat szófajuk szerint! 
 

Ige Főnév Melléknév Melléknévi 

igenév 

Névmás 

 

 

 

 

    

 

akárki, eltérít, narancsízű, kivisz, napkelte, hátborzongató, születésnap, földönfutó, drága, 

álruha. rendbehozatal, sötétkék, jótállás, százszorszép, túlórázik 
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3. Keresd meg az ellentétét! 
 

fegyelmezetlen  ___________________________  

mozdulatlan  ___________________________  

szótlan  ___________________________  

hibátlan  ___________________________  

óvatlan  ___________________________  
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4. Ki kivel találkozhatott a kortársak közül? ( Ne csak költőkre gondolj!) 
 

Balassi Bálint: __________________________________________________________  

Csokonai Vitéz Mihály: __________________________________________________  

Petőfi Sándor: __________________________________________________________  

Ady Endre: ____________________________________________________________  

József Attila: ___________________________________________________________  

Weöres Sándor: _________________________________________________________  
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5. Lásd el a szavakat E/3. személyű birtokos személyjellel! 

 

szappan _____________________  

vád _________________________  

bőrönd ______________________  

falat ________________________  

est _________________________  

bál _________________________  

anya ________________________  

öcs _________________________  

forint _______________________  

autóbusz _____________________  
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6. Konkrét és átvitt értelmű jelzők! 
 

Konkrét Átvitt 

 

a) Milyen lehet a ház? 

 

emeletes, ______________, ________________ tisztelt, ________________ 

 ______________________ 

 

b) Milyen lehet a világ? 

 

kerek, _________________, ________________ irigy, __________________ 

 _______________________ 
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7. Határozatlan vagy általános az alany a következő mondatokban? Jelöld a vonalon Á-

val vagy H-val! 

 

- Naponta hirdetnek valami új terméket.  _________  

- Hadd járjon a világ szája!  ____________________  

- Valaki be akar jönni:  _______________________  

- Senki sem várt tárt karokkal.  _________________  

- Nem fáj valamid?  __________________________  

   5 

  



8. Hanyag Hajni szótollbamondása ilyenre sikeredett. Javítsd ki! 
 

 Tollbamondás Javítás 

 

 aszt  ________________________  

 állami  ________________________  

 selymett  ________________________  

 hosszut  ________________________  

 lassut  ________________________  

 őtven  ________________________  

 valamelyik  ________________________  

 betegeket  ________________________  

 álltalános  ________________________  

 címett  ________________________  
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