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VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

MAGYAR NYELV 

  

5-6. OSZTÁLY 

 

 

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! 

 

 

 

 

 

Beküldési határidő: 2015. DECEMBER 07. 
(A 2. FORDULÓ FELADATAI NOVEMBER 30-ÁN KERÜLNEK FEL A HONLAPRA!) 

 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 
 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 

  

www.fekete-merdo.sulinet.hu


1.  Pótold a mondatok hiányzó írásjeleit!  

 

Nem tudjuk mikor indul a vonat 

 

Kérdezd meg mikor indul a vonat 

 

Ne kérdezg meg a vonat indulását hiszen itt van a menetrendünk 

 

Nincs már sok időnk az indulásig 

 

Indulhatunk-e hogy el ne késsünk 

          …./ 10 p. 

 

2.  Írjál rövid (4-5 mondatos) tudósítást a legutóbbi papírgyűjtésről! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

          …./ 10 p. 

 

3. Melyik szó illik a szólásba? 

___________________ módra szaporodik 

 tetű,    gomba,    béka,      hangya 

         …./ 1 p. 

4. Melyik foglalkozáshoz kapcsolódik a varsa szó? Jelöld aláhúzással! 

 

 vadász, kovács, halász, favágó, cipész 

        …./ 1 p. 

  



5. Mesevilág 

Beszédes nevek: 

…………………………………………..hegy 

…………………………………………..tenger 

…………………………………………...csizma 

…………………………………………..alma 

…………………………………………..rét 

…………………………………………..fű 

…………………………………………..fa 

…………………………………………...madár 

         …./10 p. 

 

6. Milyen szófajúak az alábbi szavak? 

kikelet ……………………….. 

én…………………………….. 

drágakő………………………. 

sok……………………………. 

kertész………………………… 

délután………………………… 

fonjad!………………………… 

fiáé…………………………….. 

Félix…………………………… 

angolkönyv……………………. 

         …./10 p. 

 

7. Pótold a hiányzó magánhangzókat a szavakban! ( u – ú ) 

 

fi…, tan…, h…sz, h…z, kap…, lap…, ár…, 

h…sos, dombor…, z…g 

 Melyik szóra érvényes mindkét magánhangzó? 

  

 ………………………………………………………………………………………….. 

           …../14 p. 

  



8.Hibakereső 

Húzd alá a szöveg helyesírási hibáit, majd írd le helyesen a szöveget! 

 Az északi sark vidék madár világa nyolc áttelelő száraszföldi falyt és 150 nyári 

vándormadarat számlál. Az Antarktisz  szárazföldi álatai álltalában nem várjákbe a sarki 

telet. Egyetlen emlős vagy madár sem tudná át vészelni a kontinens belselyében tomboló 

telet. Érdekesség, hogy a legnagyob termetű élőlény, amej itt egész évben megél, egy allig 12 

milliméter hosszu szárnyattlan rovar.   ( Élet És  Irodalom  ) 

Javítás: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

           …./ 15 p. 

 Összesen:   ….……….. /71 pont 


