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XIII. 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! 

 

 

  

 

 

 

 

 

(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 

 

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


 
 

1. Kétféleképpen tüntettünk fel néhány szót. Melyik a helyes? Az első? A második? Mindkettő? Egyik sem? 

Döntsd el és húzd alá! 
 

a) fú – fúj f) pőr- per 

b) fonal – fonál g) rosda - rozsda 

c) Judka – Jutka h) tied - tiéd 

d) hova – hová i) veres - vörös 

e) bicigli – bicikli j) sztyepp – sztyep 10p/ 

 

2. Vadászat állatokra. Mely állatszavak rejtőztek ezekben a szavakban? 

1. bocskor _____________________  

2. járóka ______________________  

3. gőz_________________________  

4. kerekecske ___________________  

5. galiba_______________________  

6. zászló ______________________  

7. gomolyog ___________________  

8. pasas _______________________  8p/ 

 

3. Vajon mely számnevek hiányoznak az alábbi szólásokból, közmondásokból? Írd bele – betűkkel – azokat! 

 

 _____________________________ a magyar igazság. 

Nem enged a  _______________________________________ . 

 _____________________________ ágra süt a nap. 

 _____________________________ nap, mint kolbász. 

 _____________________________ szónak is egy a vége. 

Nem jut az  _________________________________________  

 _____________________________ van a rovásán. 7p/ 

 

4. Húzd alá a helyes elválasztást! 

a) táv – irat tá – virat 

b) Szabol – csé Szabolcs – é 

c) demo – krata demok – rata 

d) Na – gyot Nagy – ot 

e) há – zig ház – ig 5p/ 

 

5. Ezekben a mondatokban 12 gyerek nevét rejtettük el. Keresd meg és írd ki azokat a vonalra! 

 

Tegnap is tavaszias, enyhe szellő fújt. A más napokon rádiót hallgató gyerekek …………… kabátban, dideregve, de 

vígan talpaltak a tarka réten. Hátul a cica is feküdt a hasán, dorombolt. 

 

 _________________________________________________________________________________  



 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  12p/ 

 

6. Irodalmi alkotások ismert szereplőinek nevét olvasod. Milyen állatok ők? 

 

1. Vuk: __________________________________  

2. Zsebibaba: ______________________________  

3. Bagira:_________________________________  

4. Bogáncs: _______________________________  

5. Kele: __________________________________  5p/ 

 

7. Kalózos sztori. Ez a kalóz éppen a madarát „árulja”. Röviden vagy hosszan írjuk az aláhúzott szavak 

magánhangzóit és mássalhangzóit? Ha hibát találsz bennük, csillagozd be azokat, majd kijavítva írd le az egész 

szöveget! 

 

Odafönn a hosszú árbocon egy ………………………………., kalóz hűsöl: kócos haját könnyü szellő fújdogálja. 

Története innen már rövid. Lábán csattos bakkancs, derekán öv, vállán szolíd, finom papagáj, kit mindig bíztat, dicsér. 

Mikor kis kedvencét megunja, és eladni próbálja, a vevőre így tukmálja. 

- Remek árú. Nem kakadu. Túzes és finom, bár olykor kissé uras és dölyfös. Tolla sima, sosem vizes! Eskü! Egy adú ász! 

Ha mégsem szólal meg, legyen ő a menü. Áll az alku? 

 

 17p/ 

 

 Összes pont: 64p/ 


