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XIII. 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! 

 

 

  

 

 

 

 

 

(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 

 

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


1. Képezz a megadott szavakból összetett szavakat! 
 

1) üzlet a) asszony  _____________________________________  

2) varró b) ember  _____________________________________  

3) család c) igazgató  _____________________________________  

4) házi d) apa  _____________________________________  

5) iskola e) nő  _____________________________________  5p/ 

 

2. Szólásföldrajz. Pótold a hiányzó földrajzi neveket! 

a) Talán  _____________________ jártál? (Sáros a cipőd.) 

b) Sok víz lefolyik addig a  __________________________________  

c) Több is veszett __________________________________________  

d)  __________________________ mentek a harangok. 

e) Messze van, mint ________________________________________  6p/ 

 

3. Helyezd a megadott mondatokba az alábbi szavakat! 

a) úgy, hogy úgyhogy 

Sohasem tudott időben elakadni,  ___________________ mindig elkésett. 

Megdorgálták,  __________________________________ egyhamar nem felejti el. 

 

b) hogyne hogy ne 

Megfenyegették,  __________________ beszéljen. 

- Eljössz? – kérdezte. 

 __________________  - felelte. 

 

c) igen is igenis 

Az egyik azt mondta: _________________________ , a másik meg úgy válaszolt, hogy lehet  

 __________________ meg nem is. 6p/ 

 

4. Húzd alá a mondatok nyelvhelyességi hibáit, majd írd le az egész, kijavított mondatot! 

 

a) Éttermünkben halas ételek csak időnként rendelhetőek. 

b) Az elnöknek két asszonylánya és egy fia van. 

c) A szomszédék lánya még nem férjezett. 

d) Kérem, rádiózzanak velünk a holnapi napon is! 4p/ 

 

5. ……………….. a felelet. Az alábbi kérdő mondatok a választ is tartalmazzák. Írd le azokat a vonalra! 

a) Milyen nemzetiségű a cigarettatárca tulajdonosa? _________________________________  

b) Mi van az irgalmasnővér kötényébna? __________________________________________  

c) Mit csinál a kutya, amikor a dugattyú jár? _______________________________________  

d) Mit csinál a gégetükrözés? ___________________________________________________  

Mi található a ……………………………………… tetején? __________________________  5p/ 



6. Híres költők neveit olvashatod. Közülük egy, mégsem illik közéjük. Ki – s vajon miért? 

Ady Endre, Arany János, Balassi Bálint, Gárdonyi Géza, Jókai Mór, József Attila, Mikszáth Kálmán 

 

 ___________________________________________________________________________  2p/ 

 

7. József Attila: Tedd a kezed… 

Állítsd össze József Attila versét! A versszakok négysorosak. A legtöbb sor négy szótagos, de van három- 

és öt szótagos is. A 2. és 4. sorok rímelnek! 

1. vsz.:   

 

 

 

2. vsz.:  

 

 

 

 

 

3. vsz.: 

 

 

 

 

 

 

A kész vers: ___________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  12p/ 

 

 Összes pont: 40p/ 

kezed tedd homlokomra a 

volna mintha kezem kezed 

őrizz úgy 

ki mint gyilkolna 

élted mintha éltem volna 

úgy szeress 

jó volna mintha 

mintha volna szívem szíved 


