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XIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

MAGYAR NYELV DÖNTŐ 

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! 

 
  

http://www.monorierdoiskola.hu/


1. Gyerekek tréfás hirdetéseiből idézünk: keresd meg a hibákat, írd azokat kijavítva a 

vonalra! 

 

a: Rokkant lábamat mozgó lépcsőre cserélem. "Sok emeletes iskola" jeligére. 

 ______________________________________________________________________  

b: Szebbnél-szebb sündisznó tüskék akciós áron eladók. "Sürgős" jeligére. 

 ______________________________________________________________________  

c: Vörös hajú, szeplős lány keres vöröshajú, szeplős fiút. "Hasonmás" jeligére. 

 ______________________________________________________________________  

d:Érettségizett fiatalokat keresünk tétel gyártó bedolgozóknak. " Nem félünk a farkastól" 

jeligére. 

 ______________________________________________________________________  

e: Nyelvtanból korrepetálást vállalok, vagy olcsón kölcsön adom nyelvtan könyvemet. 

"Álljunk meg egy szóra!" jeligére. 

 ______________________________________________________________________  

 

 7/ 

2. Rendezd át a betűket, és értelmes szavakat kapsz! 

a:  BAL IZOM:……………………………………………….. 

b:FELE ONT:………………………………………………… 

c: RAB KÁDI:………………………………………………... 

d: LÓ KALAN:……………………………………………….. 4/ 

 

3. Keresd meg a megadott szavak közös elő-vagy utótagját! 

                        kert                                                               tánc 

------------------kisasszony                                                    bér----------------------------- 

                        keringő                                                         köröm 

                        kór                                                                gyöngy 

 

                     sárkány                                                            törés 

----------------gyár                         ------------------------------rakomány 

                     pénz                                                                 építés 

                     kosár                                                                gyár 

 

                                                     tartás 

           --------------------------------raktár 

                                                      szünet 

                                                      táska 5/ 

 

4. Pont, pont, vessző... Tedd ki a hiányzó írásjeleket a mondatokban! 

 

a: Az elsősök az órán a madarakról tanultak gólya harkály cinege stb 

b: A lányom szereti a tésztát ezért ebédre azt kap a fiam csak néhány ételt eszik meg a 

palacsintát a pizzát és a rántott húst 

c: Bárcsak szünet lenne már gondolta Kati 10/ 

 

5. Fogalmazd meg egy mondatban! 

 

a: Mikor mondjuk: "Itt a kezem, nem disznóláb!" ? 

 ______________________________________________________________________  

 



b: Kinek van "lapátkeze"? 

 ______________________________________________________________________  

c: Mit jelent: "Olyan, mint a kezes bárány"? 

 ______________________________________________________________________ 3/ 

 

6. Húzzátok alá a birtokos szószerkezetet tartalmazó idézeteket! 

 

a: "Előre hát mind, aki költő..." 

b: "s a haza fényre derül" 

c: " Már hó takará el a bérci tetőt" 

d: "Kobzán a dal magára vall" 

e: "Róvja fel a kapufélfájára" 5/ 

 

7. Alkoss minőségjelzős szószerkezetet a megadott szavakból! 

 

aratógép+ cséplőgép=……………………………………………………………… 

kajakverseny+ kenuverseny=……………………………………………………… 

szabástanfolyam+ varrástanfolyam=………………………………………………. 

totóárus+ lottóárus=……………………………………………………………….. 

zöldségkereskedő+ gyümölcskereskedő=…………………………………………. 10/ 

 

8. Tagold a mondatokat, figyelj az írásjelekre is! 

a:Egyrebeljebbmentcsakbefelétartottaszobába 

 ______________________________________________________________________  

b:Hozzámküldteapénztmertmegbízottbennem 

 ______________________________________________________________________  

c:Föllesétáltafolyosónéskikinézettazudvarra 

 ______________________________________________________________________  

d:Ritaakkorkezdettelcsodálkozni 

 ______________________________________________________________________  

e: Ajelenlévőkmegpróbáltákvigasztalni 

 ______________________________________________________________________  

 

 10/ 

 Összes pont: 54/ 


