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IX. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

MAGYAR NYELV 

  

7-8. 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: 2016. 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” 

../Tollforgató%202015%20első%20forduló%20kész/www.fekete-merdo.sulinet.hu


1. Keresd ki a felsorolt szavakból, amelyek megfelelnek a megadott szempontoknak! 

partja, védje, jobbra, noteszban, folttisztító, hervad, itthon, kocsissal, különben, tétje, falja, 

nénje, anyja, apja, húga, kínpad, balja 

 

a) magas hangrendű – összeolvadás 

 ______________________________________________________________________  

 

b) vegyes hangrendű – részleges hasonulás 

 ______________________________________________________________________  

 

c) mély hangrendű – írásban jelöletlen teljes hasonulás 

 ______________________________________________________________________  

 

d) vegyes hangrendű – rövidülés 

 ______________________________________________________________________  

 17p/ 

 

2. Párosítsd az azonos felépítésű szavakat! Nem mindegyik szónak jut pár! 

 

ablakpárkánynak, nesztelenül, fogóddzatok, játsszátok, hanyatt, fülledt, megkerülhetetlen, 

ásatásokhoz, könyveimé, térképállványig, lázadásoknak, elképzelhetetlen, jöjjetek, szótlanul, 

labdáimé, hasadt 

 ____________________________   ___________________________  

 ____________________________   ___________________________  

 ____________________________   ___________________________  

 ____________________________   ___________________________  

 ____________________________   ___________________________  

 ____________________________   ___________________________  16p/ 

 

3. Milyen határozói szerepben állnak az alábbi, azonos raggal ellátott főnevek? Írd a 

vonalra a határozók fajtáját! 

 

A háznak két ablaka van. __________________________________________________  

A háznak az ablaka a kertre nyílott. _________________________________________  

Háznak látszott a messzi építmény. __________________________________________  

Ezt nevezed te háznak? ___________________________________________________  

A kemence a háznak támaszkodott. __________________________________________   

 5p/ 



4. Figyeld meg a mondatok melléknévi igeneveit! Milyen időre utalnak az állítmányban 

kifejezett igeidőkhöz viszonyítva? 

A célba érkező versenyzőket nagy üdvrivalgással fogadták. 

A kimagozott meggyet feltette főni egy lábasba. 

Különválogattam az elküldendő képeslapokat. 

Írd le az időtáblázat megfelelő oszlopába a melléknévi igeneveket! 

 

múlt jelen jövő 

 

 

  

 3p/ 

5. Keress olyan szóösszetételt, amelynek utótagja testrész, az előtaggal együtt viszont 

emberi tulajdonságot fejez ki! (pl.: ügyetlen – kétbalkezes) 

tolvaj  __________________________________________  

tapasztalatlan  ___________________________________  

hevesvérű _______________________________________  

rosszindulatú ____________________________________  

érzéketlen _______________________________________  5p/ 

 

6. Javítsd ki, majd írd le helyesen az alábbi mondatokat! Ha szükséges, át is 

fogalmazhatod! 

 

A húsz kerület polgármestere tiltakozott a javaslat ellen. 

 ______________________________________________________________________  

Jó állapotban lévő, középtermetű férfi számára bőrkabát eladó. 

 ______________________________________________________________________  

Nagy nyomású szivattyúkezelőt felveszek. 

 ______________________________________________________________________  

Hamarosan beindul az idegenforgalmi szezon. 

 ______________________________________________________________________  

 5p/ 

 Összes pont: 51p/ 


