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XII. 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: 2020. FEBRUÁR 10.  

 
(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 
 

CÍM: MONORIERDEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 2213 MONORIERDŐ, SZABADSÁG U. 43. 

 

A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 

http://www.fekete-merdo.sulinet.hu/


1. Egészítsd ki saját szavaiddal a mondatokat! 

a) A gepárd _____________________________________  

b) A méhek  ___________________________ gyűjtenek. 

c) Tavasszal  __________________________ a virágok. 

d) Kati szeret  _________________________ olvasni. 

e) Borsóleves és palacsinta lesz az  ___________________  

f) Apa locsolt a kertben, szép  _______________________ lett a fű. 6p/ 

 

2. Hogyan mondjuk egy szóval? Írd a meghatározások mellé! 

a) Szárított szőlőszem: ____________________________  

b) Tengerben él, fájdalmas a csípése: _________________  

c) Kéményből száll fel: ____________________________  

d) Számok tudománya: ____________________________  

e) Trükköket mutat be: ____________________________  

f) Ablakok elsötétítésére használják: __________________  6p/ 

 

3. Alkoss mellékneveket a főnevekből! 

jég: ____________________________________________  

bab: ___________________________________________  

bűn: ___________________________________________  

méz: ___________________________________________  

béke: __________________________________________  

túró: ___________________________________________  

selyem: ________________________________________  

cukor: __________________________________________  

barátság: _______________________________________  

mosoly: ________________________________________  10p/ 

 

4. Ka – ke végű szavak. Válaszolj a kérdésekre ka – ke végű szóval! 

a) Melyik az a szó, amely végén „ka” áll, és vízimadár költőhelye? 

 _______________________________________________  

b) Melyik az a vízinövény, amelyből egyenes szárnyú csavar lesz? 

 _______________________________________________  

c) Melyik az a retesz, amelyből börtön lesz? 

 _______________________________________________  

d) Melyik testrészből lesz vasúti helyiség? 

 _______________________________________________  

e) Melyik építményből lesz állatcsoport? 

 _______________________________________________  

f) Melyik személyes névmásból lesz sporteszköz? 

 _______________________________________________  6p/ 

 



5. Egészítsd ki a táblázatot! 
 

 Mivel? Mit? Mije? 

szín    

út    

  6p/ 

 

6. Alkoss legalább 10 összetett szót az alábbiakból! 

sor út  vas dísz rend fény 

 őr  század nyaláb ház 

 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 10p/ 

7. Ezekben a mondatokban több helyesírási hibát találsz. Húzd alá, majd írd le kijavítva 

azokat! 

 

Szentistván Király 1835.-ben készült szobra az Egri vár udvarán áll. Kossuth Lajos 1862. máj. 

1-én levelet irt tuniszba. Arany János 1817 március 2.-án született Nagy Szalontán.  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 16p/ 

 

 Összesen: 60p/ 


