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IX. 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! 

 

 

 

 

 

Beküldési határidő: 2016. 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” 

../Tollforgató%202015%20első%20forduló%20kész/www.fekete-merdo.sulinet.hu


1. Írd le az alábbi szavak –val, -vel ragos alakját! ..../5 pont 

állszakáll, hüvelykujj, felsőgally, zománclakk, örömkönny 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

2. Mi nem tartozik egy-egy sorba? Írd le és nevezd meg szófaját! ..../5 pont 

a) itt, ott, azt, kint, bent 

 ________________________________________________________  

b) mellé, miatt, múlva, között, engem 

 ________________________________________________________  

c) azaz, vagyis, is, tehát, nahát 

 ________________________________________________________  

d) osztva, szorozva, sírván, mogorva, ugorva 

 ________________________________________________________  

 

3. Alkoss összetett szavakat a következő elő- és utótagból! ..../10 pont 

rossz, ízű __________________________________  

bú, bánat __________________________________  

izeg, mozog ________________________________  

tapasztalat, csere ____________________________  

víz, erő, mű ________________________________  

golyós, csap, ágy ____________________________  

televízió, antenna ____________________________  

kép, ki, állítás ______________________________  

ott, tartózkodás _____________________________  

vízi, erő, mű ________________________________  

 

4. Húzd alá a helyesírási hibákat! Írd le a mondatokat hibátlanul! Milyen 

hangkapcsolati törvény érvényesül az így kijavított szavak kiejtésében? ...../6 pont 

 

Higgyetek már nekem, és haggyátok őket békén! Annyiszor mondtam már, hogy maraggyatok 

csendben! Aggyátok ide nekem is! Had próbáljam ki! Csak kiabájjatok, had fájjon a torkotok! 

Próbáljátok ki, üjjetek rá, és forduljatok vele egyet! 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________   



5. Válogasd ki, mi nem tartozik egy- egy sorba! ...../5 pont 

a) sírni, járni, fonni, zokni, gyúrni 

 _____________________________________  

b) reszkető, csobogó, felhő, kergető, éneklő 

 _____________________________________  

c) gyáva, törve, nézve, kezdve, merve 

 _____________________________________  

d) mondván, durván, köszönvén, járván, bízván 

 _____________________________________  

 

6. Pótold a j-ly-t! ..../10 pont 

 ú___ság 

 fo___togat 

 sü___ed 

 fo___ó 

 moso___ 

 für___ 

 ro___tos 

 sa___tos 

 há___as 

 szemé___ 

 

7. Keresd meg és csoportosítsd a tanult igeneveket! ..../5 pont 

a) A paradicsom magját előbb védett helyre, palántaágyba vetik. 

b) Az ellenőrzött csomagokat ólomzárral látják el. 

c) A tök gazdagon elágazó gyökérzete sok vizet és táplálékot szív föl. 

d) A káposzta földjét az őszi mélyszántáskor jól meg kell trágyázni. 

e) A következő órára hozzátok magatokkal az elkészített fabábukat. 

 

8. Melyik elválasztás helyes?(Első eset:1; Második eset: 2; Mind a kettő: x) 

 

a. sakk-kal ________________sak-kal 

b. sakk-kör__________________sak-kör 

c. fi-ai_______________________fia-i 

d. meg-alakul_________________me-galakul 

 .…/4 pont 

 

 

 Összes pontszám: 50 pont/…….. 


