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XIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY
MAGYAR NYELV DÖNTŐ
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!

1. NANANA
Egy főnevet adunk meg, ehhez mindig "na" szót hozzátéve, új szót kapsz. Ebből az új
fogalomból kell kitalálnod a megoldást, amely csak "na" végű lehet!
Pl.: tengeri hal+na= mértékegység a megoldás: tonna
a: európai nép+na=halfajta

---------------------------

b: mesterkélt testtartás+na= cölöp ------------------------------c: táncmulatság+na= vízi emlős --------------------------------d:társalgó+na= zsírszövet

----------------------------------
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2. Utazni ki "szeret"? Eszter.
Válaszolj a kérdésre úgy, hogy a kérdés egyik szavából olvasd ki a választ! Lásd a fenti
példát!
a: Ki hallott Bolyai Jánosról? -----------------------------b: Ki szedte össze a fa alatti almákat? ------------------c: Ki ismeri mindegyik elemnek a vegyjelét? ----------------d: Ki ámuldozik a róna szépségein? ---------------------------e: Ki lakik a szálló legszebb szobájában? ----------------------
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3. Húzd alá azokat a szavakat, amelyekben képző és jel is található!
a: halászokat
b: városkában
c: szaladgáltak
d: nézelődj!
e:írogatnánk
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4. Húzd alá a mondatok nyelvhelyességi hibáit, majd írd le kijavítva az egész mondatot!
1. Az esőzések miatt egyenlőre nem tudják elkezdeni az aratást.
------------------------------------------------------------------------------------------2. Kérdezd meg Petitől el-e tudna jönni a jövő héten!
-----------------------------------------------------------------------------------------3. Az a baj, hogy félkézről vetted, amit kértem tőled.
-----------------------------------------------------------------------------------------4.Az edző nagy baklövést vétett.
-----------------------------------------------------------------------------------------5. Számított azzal, hogy becsapják.
----------------------------------------------------------------------------------------
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5. Melyik olimpiai érmes sportolónk nevében nincs magas magánhangzó? Karikázd be a
betűjelet!
a: Hosszú Katinka b:Kozák Danuta c:Kapás Boglárka d:Szász Emese e: Cseh László
2/

6. Karikázzátok be a kuruc dalok betűjelét!
a: A Vidrócki híres nyája b:Te vagy a legény, Tyukodi pajtás c:Gábor Áron rézágyúja d:
Csínom Palkó, Csínom Jankó e: Most szép lenni katonának
2/
7. Egy híres versből idézünk. Mely állítások igazak rá? Jelöld be!
"Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak:
Ő a legnagyobb s szebb...a hajnali csillag."
a: A vers költője Arany János
b: A lány még hajadon
c: A venyige jelentése: szőlővessző, rőzse
d: A műben a szülők is szerepelnek
e: Belép egy veterán, aki az I. világháborúról mesél
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8. Írj egy-egy példát a megadott szavak közül!
eszemet, beugrató, történelemtanár, szövegelt, rágóval, nevét
a: összetett szó, főnév+főnév:……………………………………………………….
b: főnév+jel+rag:……………………………………………………………………
c: főnév+rag:………………………………………………………………………..
d: ige+jel:…………………………………………………………………………...
Összes pont: 45/
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