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XI. 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: 2019. FEBRUÁR 11.  

 

(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 

 

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. Anna a János vitéz keletkezéséről írt néhány mondatot. Csakhogy hibákat vétett! 

Húzd alá azokat, majd írd le hibátlanul a mondatokat! 

 

Petőfi Sándor 1844 szeptemberében kezdte írni a Kukoricza Jánost. Akkor még az Életképek 

tulajdonosa volt. Itt kereste őt föl Vahot Imre, akit segédszerkesztőnek alkalmazott. Később 

mindketten a Pesti Hírlapnál dolgoztak. Így itt jelent meg folytatásban a János vitéz.  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  12p/ 

 

2. Mi teszi félreérthetővé ezeket a feliratokat? Javítsd ki őket! 

Gyorscipőjavítás. A váró teremben tilos a dohányzás! Kutya Kiállítás a Margitszigeten. 

Színes filmelőhívás. Frissházi kenyér. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 5p/ 

 

3. Tippelj! Melyik szó kerül előbbre? 1= első szó; 2= második szó 

 TIPP 

zúgolódik - zsálya  

sikoly – sikló  

meggyfa – megyehatár  

bújik – bujkál  

egér - Eger  

 5p/ 

 

4. Melyik a helyes kiejtés? Húzd alá! 
Batthyány Lajos: „battyáni – battyányi” 

Cházár András: „cázár – császár” 

Dessewffy Arisztid: „dezsőfi – dezsefi” 

Jósika Miklós: „józsika – jósika” 

Mészöly Miklós: „mészöj – mészöji” 

Reguly Antal: „reguli – reguj” 

Thököly Imre: „tököj – tököli” 

Vay Adám: „vaji – vaj” 

Zichy Mihály: „zicsi – zihi” 

Zrínyi Ilona: „zríni – zrínyi” 10p/ 

 



5. Melyik személynévnek melyik köznév a párja? 

 

Bach dal  __________________  

Balassi élet  __________________  

Eötvös eposz  __________________  

Kazinczy húga  __________________  

Kodály induló  __________________  

Liszt inga  __________________  

Rákóczi módszer  __________________  

Robinson rapszódia  __________________  

Schubert strófa  __________________  

Vörösmarty verseny  __________________  10p/ 

 

6. Készítsd el A Pál utcai fiúk katalóguscéduláját! 

 

 

 

 

 

 

 

 5p/ 

 

7. Válaszd el többféleképpen ezeket a szavakat! 

 

elnökölő: ______________________________________________________________  

gépelem: ______________________________________________________________  

legelőre: ______________________________________________________________  

mustár: _______________________________________________________________  

vezérelve: ______________________________________________________________  

 10p/ 

8. Milyen helyesírási alapelvek érvényesülnek az alábbi mondás szavaiban? Számozd be 

1-5-ig a szavakat, majd írd a vonalra a számok mellé az alapelveket! 
 

Szükségtelen minden csekélységet aranytollal írni. 

1. ______________________________________________________  

2. ______________________________________________________  

3. ______________________________________________________  

4. ______________________________________________________  

5. ______________________________________________________  5p/ 

 Összesen: 62p/ 

Szerző: 

Megírás éve: 

Téma: 

Műfaj: 

A mű forrása: 


