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A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 
 

 
Tanuló neve:  ...............................................................................................................  
 
Osztálya:  ....................................................................................................................  
 
Iskola neve:  .........................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
Címe :  ...................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
Felkészítı tanár neve:  ........................................................................................................  
 
A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL kérjük kitölteni az olvashatóság 
érdekében! 



1. feladat 
 
A záró szótagok lemaradtak a szóról. Alkoss három különbözı igét ezek beírásával! 

 

KERE - ………………………. 

           -………………………... 

           -………………………... 

 
 
2. feladat 
 
A következı szót egyféleképpen ejtjük, de kétféle módon írhatjuk. Írj egy-egy mondatot 
jelentésük különbözıségének érzékeltetésére! Ügyelj a helyesírásra is! 
 
                                                    álld – áldd 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
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3. feladat 
 
Karikázd be a helyesen írt szóalakot! 
 
 

a) lót, fut lót – fut lót fut 
 

b) 21-én 21.-én 21-ikén 
 

c) Margit-híd Margit híd Margit-Híd 
 

d) Batthyányi Batthyány Battyhány 

4  

3  



4. feladat 
 
Írd ki az alábbi szavak közül az álösszetételeket! 

fasírt, kertész, lángész, szépirodalom, tető, kiskert, körtér, szakáll 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Sorold betőrendbe a fenti szavakat! 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
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5. feladat 
 

Szófajuk alapján sorold a megfelelı halmazba az alábbi szavakat! 

A: kereset   B: keresett   C: ülı   D: hüllı   E: vágott   F: vágót 

 

 

   
6  

1.  2. 

                                                                                            
 
 
 
3. 

1. FİNÉV 

2.  IGE 

3. IGENÉV 



6. feladat 

Az alábbi szavakat ugyanazzal a betővel kell kiegészítened, hogy belılük újabb értelmes szót 

kapj. Melyik ez a bető, és milyen szavak jönnek létre? 

 

a) kapó, oly, ára , baba, ez – Milyen betőt illeszthetsz a szavakhoz? : ………………… 

Így ezeket kaptad: …………………………………………………………………… 

 

b) apaszt, mára, él, eper, éles – Milyen betőt illeszthetsz a szavakhoz? : ……………… 

Így ezeket kaptad: …………………………………………………………………… 

4  

 
7. feladat 
 
Képezz mellékneveket az alábbi tulajdonnevekbıl! 
 
 
Ady ………………………….. 
 
Tóth Árpád ………………………….. 
 
Petıfi Sándor utca ……………………….... 
 
Kaszpi-tenger ………………………….. 
 
 
 
 
8. feladat 
 
Az alábbi szavak szótagjait megforgatva is értelmes szavakat kapsz. Melyek ezek 
 
 
karima  …………………………… 
 
reszelı             …………………………... 
 
telelıt    …………………………… 
 

3  

4  



9. feladat 
 
Totó 
 
Jelöld be a helyes választ! 
 
1 A „nagy mesemondó” névvel 

illették. 
Jókai Mór Fekete István Molnár Ferenc 

2 Folytasd az idézetet: „Kalmár 
szellı járt a szomszéd …” 

legelıkön mezıkön tetıkön 

3 „Tenger virág nyílik tarkán 
körülötte”. Ki írta? 

Arany János Petıfi Sándor József Attila 

4 Tanulmányai során 
mezıgazdasági ismereteket 
szerzett. 

Fekete István Lázár Ervin mindkettı 

5 Ezen alkotásban szerepel a 
következı részlet: „kacsa jött, 
kecses madárka…” 

Biblia Kalevala Odüsszeia 

6 Ez az idézet a Családi kör 
címő mőbıl való. 

„Ne válasszunk 
magunknak 
csillagot?” 

„Nem mese 
az, gyermek” 

„Szép vagy, 
Alföld, legalább 
nekem szép!” 

7 Az elbeszélı mőfajokat jelölı 
kifejezés. 

epilógus epizód epika 

8 İ figyelmezteti társát: 
„Kedved majd követendi 
gyász.” 

Erzsike Megyeri Szentpéteri 

9 Rövid terjedelmő elbeszélés epigramma novella monodráma 
10 Mark Twain egyik 

alkotásában szereplı koldus 
neve. 

Edward Andrew Tom 

11 Szentekhez főzıdı történet legenda mítosz fabula 
12 Tıle származik az idézet: „Jól 

csak a szívével lát az 
ember…” 

Molnár Ferenc Homérosz Antoine de Saint-
Exupery 

13 Meghitt hangulat jellemzi. idill irónia illúzió 
+1 Itt haladt a négyökrös szekér, 

amelyrıl Petıfi írt. 
a faluban az országúton az erdıben 

 
 
 
 

 
Összesen: 
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