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IX. 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: 2017. JANUÁR 23. 
(AZ EREDMÉNYEK FEBRUÁR 20-A UTÁN 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. feladat 

Sorold be az igéket az alábbi táblázatba: tudsz, pihennek, látjátok, hittem, csodálkoztunk, 

hagyjam, szaladt, látták, mondjad 

 kijelentést fejez ki felszólítást fejez ki 

jelen idő múlt idő 

én 
  

te 
  

ő 
  

mi 
  

ti 
  

ők 
  

 9p/ 

2. feladat 

Alkoss összetett szavakat a következő elő- és utótagból! 

 

rossz,ízű ____________________________________________  

bú, bánat ___________________________________________  

izeg, mozog _________________________________________  

tapasztalat,csere ______________________________________  

víz,erő,mű __________________________________________  

golyós,csap,ágy ______________________________________  

televízió,antenna _____________________________________  

kép,ki, állítás ________________________________________  

ott,tartózkodás _______________________________________  

vízi,erő,mű __________________________________________  10p/ 

 

3. feladat 

Mit jelentenek a szavak rövid mássalhangzóval, és mit hosszú mássalhangzóval? 

Alkossatok rövid mondatokat mindkét változattal! 

szál 

1. rövid msh- val: _______________________________________________________  

2. hosszú msh- val: ______________________________________________________  

tud 

1. ____________________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________________  

játszanak 

1. ____________________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________________  

kiált 

1. ____________________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________________  

 

ál 

1. ____________________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________________ 10p/ 



4. Szólástotó. 

Azt kell megfejtened, mit jelentenek ezek a közmondások vagy szólások. Mindegyik szólás 

mellett három magyarázat áll. Közülük kettő félrevezető, egy pedig a helyes megfejtés. 

Karikázd be a helyes megfejtés jelét! 

 

I. Minden nyeregbe belefér 

1) nagyon sovány 

2) simulékony 

3) jól tud lovagolni 

II. Tetézve adja vissza a csapott vékát 

1) súlyosabban torol meg egy bántalmat, mint amilyen maga a 

bántalom volt 

2) busásan meghálálja a kapott segítséget 

3) uzsorakamatot fizet 

III. Húzzák a levesnótát 

1) vendéglőben az ebédhez zenét is szolgáltatnak 

2) alaposan elverik azt, aki megdézsmálj az ételt 

3) délre harangoznak 

IV. Versenyt fut a rókákkal 

1) rókára vadászik 

2) ravaszkodik 

3) igen gyorsan tud futni 

V. A szőlő a görbe embert szereti 

1) aki sok bort iszik, az dülöngél, hajladozik 

2) a nem egyenes ember a bor hatására őszintévé válik, igazat mond 

3) sok hajlongással, görnyedéssel jár a szőlőtermelés 

 10p/ 

5. feladat 

Hány mondatot tudsz szerkeszteni a megadott szavakból a különböző toldalékokkal? 

 

Jancsi, zsivány, tanya, ér, kincs, sok, lát ablak, világos 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 10p/ 

6. Húzd alá a helyesen írt szavakat! Melyik a kakukktojás? Miért? 

gyullad-gyúlad 

dícsérget-dicsérget 

simogat-símogat 

tizesével-tízesével 

húszasával-huszasával 

szurkál-szúrkál 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 10p/ 

 Összes pont: 59p/ 


