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X. 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: 2018. FEBRUÁR 23.  

 
(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 
 

CÍM: MONORIERDEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 2213 MONORIERDŐ, SZABADSÁG U. 43. 

 

A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 

 

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


1. Elrejtőzött országok. Rendezd át a szavak betűit, országneveket fogsz kapni! Nem 

csak európai országok bújócskáznak! 

 

a) Ragyogsz arám! _______________________________________________________  

b) Ama nap. ____________________________________________________________  

c) Hol a Linda? _________________________________________________________  

d) „Kivánat.” ___________________________________________________________  

e) Lágy, lenge rozs. ______________________________________________________  

 5p/ 

 

2. Csak helyesen! Jelöld meg X-szel a hibás mondatokat, majd írd le azokat helyesen! 

 

a) Az új rendelet határt szab a költekezésnek. _________________________________  

 ______________________________________________________________________  

b) A bíróság egyhangúan felmentő ítéletet hozott. ______________________________  

 ______________________________________________________________________  

c) György nem szívleli az új főnökét. ________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

d) Az előadás időtartama alatt kérjük a mobilokat kikapcsolni! ____________________  

 ______________________________________________________________________  

 6p/ 

 

3. Melyik szóba érvényesül egyszerre a hasonulás törvénye és az egyszerűsítés elve? 

Húzd alá! 

 

a) számolja 

b) visszaadja 

c) meggyel 

d) nagyság 

e) összeadta 2p/ 

 

4. Mely népnévvel lehet kiegészíteni az alábbi szólásokat? 

a) Annyian vannak, mint az ________________________________________________  

b)  ___________________________________ távozik. 

c) Otthagyja, mint Szent Pál az _____________________________________________  

d) Részeg, mint az  _____________________ szamár. 4p/ 

 

5. Jelöld be a többjelentésű szavakat, majd írj velük egy-egy mondatot! 

a) toll b) bak c) fül d) egér e) levél 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  



 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 8p/ 

6. Csak az egyik helyes, vagy mindkettő? Húzd alá! 
 

a) Hidd el! – higgyed el! 

b) Szőj! – Szőjj! 

c) hallgatódzik – hallgatózik 

d) ezzel – evvel 

e) hátrább – hátrébb 5p/ 

 

7. Ezekben a szólásokban, közmondásokban egy szó nem illik oda. Húzd alá, majd írd le 

a szólást, közmondást helyesen! 

 

a) Egy szőnyegen árulnak. ________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

b) Száz mondatnak is egy a vége. ___________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

c) Zöld gallyra vergődik. __________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

d) Keserű, mint az ecet. ___________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

e) Éhes disznó tökkel álmodik. _____________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 5p/ 

 

8. A pontok helyére ugyanazt a szót helyettesítve, értelmes, összetett szót kapunk. 

Melyik szó az? 
 

kamasz barát ecset 

utó hét fészek 

hős jutalom jelző 

csecsemő kereskedő kár 

 

 

vég hó 

homok sár 

felleg tűz 5p/ 

 

 Összes pont: 40p/ 


