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XI. 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: 2019. FEBRUÁR 11.  

 

(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 

 

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. A Csokonai versrészletben húz alá a mai nyelvtől eltérő szóalakokat, és írd le azokat a 

mostani hangzásnak megfelelően! 
 

Földiekkel játszó  ____________________________________  

Égi tűnemény,  ____________________________________  

Istenségnek látszó  ____________________________________  

Csalfa, vak remény!  ____________________________________  

Kit teremt magának  ____________________________________  

A boldogtalan,  ____________________________________  

S mint védangyalának  ____________________________________  

Bókol úntalan.  ____________________________________  

Sima száddal mit kecsegtetsz?  ____________________________________  

Mért meredsz felém?  ____________________________________  

Kétes kedvet mért csepegtetsz  ____________________________________  

Még most is felém?  ____________________________________  

Csak maradj magadnak!  ____________________________________  

Bíztatóm valál;  ____________________________________  

Hittem szép szavadnak:  ____________________________________  

Mégis megcsalál.  ____________________________________  15p/ 

 

2. Bontsd szóelemeire a Murphy-törvény kiemelt szavait! 

 

Hogyan ússzuk meg a felellet? Szedd össze magad, nézz értelmesen, és mutass olyan arcot, 

mintha készültél volna! De fogalmazz meg magadban egy jó kifogást is, miért nem készültél! 

ússzuk: ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

szedd: ____________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

nézz: ____________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

fogalmazz: ________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  9p/ 

 

3. Töltsd ki a szóvázakat tőismétléses alakokkal! A megadott betűk az első szótagot 

jelölik! 
 

ág______________ ág_____________ hét_____________ hét_____________ 

be______________ be_____________ kap_____________ kap____________ 

egy_____________ egy____________ kéz_____________ kéz_____________ 

év______________ év_____________ lé______________ lé______________ 

fok_____________ fok____________ 10p/ 

ház_____________ ház____________ 

 



4. Egészítsd ki a mondatokat a megadott betűkkel kezdődő és a zárójelben lévő 

kifejezéssel rokon értelmű szóösszetételekkel! 
 

Hiába rí___________________________(tiltakozol) a feladat ellen! 

Lé_______________________________(mindenféle) ismerősökkel találkoztam. 

Már feleunt az örökös pe_________________________(veszekedésbe) 

Szíves a bú__________________________________(nagy szomorúságban) összefacsarodott 

A humor az élet sa_____________________________(zamata) 10p/ 

 

5. Milyen költői kép? Húzd alá! 

a) szőke sárga láng metafora; megszemélyesítés; hasonlat 

b) templomok laktak szemében metafora; megszemélyesítés; hasonlat 2p/ 

 

6. Igaz (i) vagy hamis (h)? A megfelelő betűjelet írd a keretbe! 

Az alany és az állítmány egyenrangú mondatrész.  

A számnév a mondatban mindig mennyiségjelző. 

Esetenként a tárgynak is lehet tárgya. 

Az egyszerű mondatokban csak alany és állítmány van. 

Az összetett mondatokban mindig van vessző. 5p/ 

 

7. Határozd meg a mondatokat szerkezetük szerint! 

a) Igen.__________________________________________________________________ 

b) Szeretek tanulni._________________________________________________________ 

 8p/ 

8. A mondatokban húzd alá a nyelvhelyességi, helyesírási hibákat, majd írd le a javított 

mondatot! 

a) Egyenlőre még azt sem tuttuk eldönteni, ki legyen a fő szereplő. 

 _________________________________________________________________  

b) Péter dühödt volt, és haragában felöntötte a vázát. 

 _________________________________________________________________  

c) A békafélék egyik csoportját a Rana nemzetiség alkotja. 

 _________________________________________________________________  

 8p/ 

 Összesen: 66p/ 

 


