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VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

MAGYAR NYELV 

  

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! 

 

 

 

 

 

Beküldési határidő: 2015. DECEMBER 07. 
(A 2. FORDULÓ FELADATAI NOVEMBER 30-ÁN KERÜLNEK FEL A HONLAPRA!) 

 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 
 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 

 

www.fekete-merdo.sulinet.hu


1. Húzd alá a kakukkfiókát! Indokold a választásodat! 

 olyat, ilyeneket, valamelyiket, téged, semmilyet ……………………………………………………….. 

 Mátrát, Bükköt, Kékest, Gerecsét, Mecseket       ……………………………………………………….. 

 Kárpátokat, Alpokat, Andokat, Siófokot               ………………………………………………………… 

     szólalt, holdat, foltot, boltot,                                  ……………………………………………………….. 

 

 picit, kicsit, csokit, kintit, délit                                ……………………………………………………….. 

           …./ 10 pont 

 

 

2. Helyesejtés, helyesírás 

 Válaszolj a hogyan? kérdésre! 

 csinos…, csendes…, kedves…,erős…, friss…, nyers…, tartós…, piros…, magas…, édes… 

            

3. Mutasd be a barátod vagy barátnőd új ruháját!  

 …./ 10 pont 

a.)Dicsérd! 

Hát ez 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

b.) A háta mögött ócsárold!  

Nézzétek, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c.) Légy ironikus!  

Nem is hittem volna,hogy ilyen kitűnő az ízlésed! 

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

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

          …./ 6 pont 

 

4. Írd le a matematikai állítást betűkkel! 

 5<6   ……………………………………………………………… 

    13> 11 ……………………………………………………………. 

    3,4 > 2,5 …………………………………………………………. 

 A relációjelnek a ……………………. határozó felel meg.    

           …./ 4 pont 

 

 

5. Az igealakok közül válaszd ki a helyesen írtakat!    …./10 pont 

Jelöld be az egyetlen igekötős igét karikázással! 

adja aggya       mondta   monta eddzd          edzd  válaltuk

 vállaltuk megtudta írni  meg tudta írni  higyjed   higgyed 

értsétek            ércsétek lőjjétek lőjétek  bánátok bánnátok 

 



6. Mondatalkotás   

A  szavak j-s és ly-os alakjával  írjál egy – egymondatot! Toldalékolhatsz is! 

 bojt  szablya várlyuk  hely  estélyén 

      bolyt  szabja  várjuk  hej  estéjén 

           …./10 pont 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Párosítsd az elő- és utótagokat, majd írd le az összetett szavakat! 

  szín     por, bánya 

  telefon     pár 

  szén     pad, művészet 

  sín     betyár 

 

Összetett szavak:…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

           … /6 pont 

8. Válaszolj a „ találós kérdésekre”! 

 

Milyen csont a szófogadatlan gyerek?________________________________________ 

 

Minek a mértékegységei a cm,dm,m,km ?______________________________________ 

 

Milyen hang lehet a bumeránghang?_________________________________________ 

 :…./ 6 pont 

 

 Összes pontszám: ………/ 48p 


