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XII. 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: 2020. FEBRUÁR 10.  

 
(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. Képes beszéd 

Párosítsd össze a két oszlop kifejezéseid! Milyen szóképre ismersz a baloldali oszlop 

szavaiban? 

a) csuklókígyó A) szemhéj 

b) könnyborító B) tenyér 

c) húsöltözék C) karkötő 

d) szájbarlangfal D) levél 

e) ágtenyér E) emberi test 

f) karlevél F) szájpadlás 

 

a____ b____ c____ d____ e____ f____ 7p/ 

 

2. Keveredés. A mondatokban 2 – 2 szólás keveredett össze. Írd le az eredetieket! 

a) Ráhúzza a keresztvizet. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

b) Vaj van a füle mögött. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

c) Fabatkát se értett belőle. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 6p/ 

3. Testes feladat. A következő kifejezések mindegyikében szerepel a „test” szó. Írd le 

őket helyesen! 

a) testtartás ______________________________________  

b) testisértés _____________________________________  

c) testnevelőtanár _________________________________  

d) testbenlélekben ________________________________  

e) testtéválás ____________________________________  

f) testreszabott ___________________________________  

g) testetölt ______________________________________  

h) testépítőszalon _________________________________  

i) testiépség _____________________________________  

j) testépítés ______________________________________  10p/ 

4. A következő szavakban földrajzi neveket rejtettünk el. Írd melléjük azokat 

folyóírással! 

a) BABAKONYHA ______________________________  

b) KALAMAJKA ________________________________  

c) FEGYŐR _____________________________________  

d) BEGERJED ___________________________________  

e) KOVÁCS ____________________________________  5p/ 



5. Egészítsd ki a szavakat valamelyik gerinces állat nevével! 

1) __________________________ ügetés 6) _____________________ bőr 

2) __________________________ út 7) _____________________ kötő 

3) __________________________ bál 8) _____________________ láb 

4) __________________________ dal 9) _____________________ zene 

5) __________________________ szorító 10) ____________________ eszű 10p/ 

6. Hibaböngésző. Húzd alá a helyesírási hibákat, majd írd le kijavítva a szavakat! 
a) A Szent István Király Zeneiskola szept. 1.-én pótfelvételit tart. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

b) Az Acapulco Internetkávézó a Szabadság-híd mellett, a Balassy Bálint utcában vonza a 

vendégeket. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________  

c) Higyjetek bennem! Rigoját és fekélyt gyógyítok kacallyal és muskotállyal. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 14p/ 

 

 Összesen: 52p/ 


