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TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

5-6. OSZTÁLY 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tanuló neve, osztálya: __________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Iskola neve, címe: ______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Levelezési cím: ________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Felkészítő tanár neve: __________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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1. feladat 

 

Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék megfelelő alakjával!  
 

Ezt a színdarabot a színház legjobb színészei ___________________. (játszik) 

Holnap Feriék ____________________ vissza a könyvet! (hoz) 

A tó __________________ a turistákat. (vonz) 

Gyerekek, a gyümölcsöt fogyasztás előtt mindig __________________ meg! 

(mos) 

Hagyjad, hadd ____________________ a gyerekek a pályán! (edz) 

A munkások még ma ______________________ el az alapozást! (végez) 
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2. feladat 

 

Karikázd be annak a szónak a számát, amelynek kiejtésekor az összeolvadás 

hangtörvénye érvényesül! Olvasd össze a megjelölt szavak kezdőbetűit!  
 

1. asztallal 2. kenje 3. bátyjuk 4. egység 5. halljuk 

6. védhet 7. folyjon 8. ráadja 9. kéréssel 10. azonban 

11. tetszik 12. átcsurog 13. javítja 14. elillanjon 15. vágtuk 
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3. feladat 

 

Egészítsd ki a szavakat a megfelelő betűvel! 

 

tarso___, hé___a, tala___, fi___a, furu___a, gu___a, dali___a, rugó___a, 

besti___a, dáli___a 
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4. feladat 

 

Állapítsd meg, hogy mi a szófajuk a kiemelt szavaknak a mondatokban, s írd fölé! 

 

Este olvasni szoktam. – Szép ez az este. 

Kék sapkát kaptam a születésnapomra. – Kedvenc színem a kék. 

A ház körül szaladgálnak a kutyakölykök. – Körülkerítettük az udvart. 

Olasz pizzát ettem vacsorára. – Egy vidám olasz ült mellém a repülőgépen. 

Öt halat tettem az akváriumba. – A szerencseszámom az öt. 
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5. feladat 

Az egymás alá írt három-három szóhoz ugyanaz az utótag, illetve előtag tartozik.  

 

Írd be a hiányzó szavakat! 

 

 

 a) asztal  b)  beszéd 

  szarka  .......................    ......................  tár 

  vers    fukar 

 

 

 

c) cipő 

........................ orvos 

  pálya 
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6. feladat 

Találd meg a közmondásokhoz illő jelentésmagyarázatot! Írd a megfelelő számot a 

betűjelek után! 

 

Közmondások: a)  ...... Alamuszi macska nagyot ugrik. 

 b)  ...... Bak alá teszi a fejős dézsát. 

 c)  ...... Mások orra alá tormát reszel. 

 d)  ...... Aranyon nem fog a rozsda. 

 e)  ...... Nekidől az asztalnak, mint ökör a járomnak. 

 

Jelentésmagyarázatok: 

 

 

 

 

1. Bosszantja az embereket.  5. Felesleges, értelmetlen dolgot művel. 

2. Illetlenül viselkedik. 6. A fémeknek eltérő tulajdonságaik vannak. 

3. Ne tévesszen meg senkit az ártatlanság 

látszata. 

7. A macska éhesen ráugrik az egérre. 

4. Nem szeret fejni a lusta ember. 
8. A szilárd jellemű embert nem lehet rosszra 

bírni. 
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7. feladat 

Mi lehetett az előzménye és a következménye az alábbi eseménynek? 

 

Fogalmazd meg és írd le legalább három-három mondattal! 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

A szél egyre erősebben fújt. A csónak jobbra-balra billegett. Peti az evezőkkel próbálta 

egyensúlyban tartani a háborgó vízen az apró járművet. Húga, Marcsi a hajócska aljában 

pityergett félelmében. Hirtelen meglátták a rendőrök közelgő motorcsónakját. 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Adj találó címet a történetnek! 

 ....................................................................................................................................................  
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