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XIV. Tollforgató tehetségkutató verseny 

Magyar nyelv levelező 

Döntő 

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 hosszúbélyegzőt is tenni! 

  



I. EGY KIS MATEMATIKA 

A megadott, négybetűs szavakból vonj ki egy betűt, és ha jól dolgoztál, a fennmaradt betűk, függőlegesen 

összeolvasva, egy magyar zeneszerző nevét adják! 
 

Eper - ____ ____ ____ = __________ 

Szór - ____ ____ ____ = __________ 

Kapa - ____ ____ ____ = _________ 

Fele - ____ ____ ____ = __________ 

Lóra- ____ ____ ____ = __________ / 6p 

 

II. MELYIK MŰ JUT ESZEDBE A KIVÁLASZTOTT SZAVAKBÓL? 

Egy-egy versből azonos szófajú szavakat választottunk. Írd le a költő nevét, a vers címét, majd a 

megadott szavak szófaját is! 
 

vidám, madárlátta, éji, éhes, nyájas, csonka, lomha 

A költő neve: _______________________________  verscím: ______________________________  

A szavak szófaja: __________________________________________________________________  

 

katona, cukor, kabát, villamos, tűzoltó,üveggolyó, anyuka 

A költő neve: _______________________________  verscím: ______________________________  

A szavak szófaja: __________________________________________________________________  

 

éltek, domborulnak, hí, ékesíti, hordunk, válasszatok, legyünk 

A költő neve: _______________________________ verscím: ______________________________  

A szavak szófaja: __________________________________________________________________  

 / 9p 

 

III.  MILYEN EMBERRE MONDJUK  EZEKET A SZÓLÁSOKAT? 

 

Állja a sarat: _______________________________________________________  

Húzza a lóbőrt: ____________________________________________________  

Köti az ebet a karóhoz: ______________________________________________  

Felveszi a kesztyűt: _________________________________________________  

Bedobja a törülközőt: _______________________________________________  

Olajra lép: ________________________________________________________  

Ég a keze alatt a munka: _____________________________________________  

Ágynak esik: ______________________________________________________  

Megél a jég hátán is: ________________________________________________  

Kereket old: _______________________________________________________  /10p 

  



IV.  MELYIK A KAKUKKTOJÁS? HÚZD ALÁ, MAJD INDOKOLD A VÁLASZTÁSOD! 

 

Fazekas, Babits, Csokonai, Ady, Vörösmarty 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

Petőfi, Jókai, Verne, Móra, Arany 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

Janikovszky, Lázár, Csukás, Weöres, Benedek 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________   / 6p 

 

V. VÁLASZD EL A KIEMELT SZAVAKAT! 

 

Péter juhász a megye LEGJOBB legelőin LEGELTETTE a juhait. 

Tisztelt Szülők! Gyermekük MEGINT rendetlenkedett, ezért MEGINTEM! 

A TŰZOLTÓK háromórás, megfeszített munkával oltották el a TÜZET. 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  / 6p 

 

VI.  A SZÓHATÁROK MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL ALKOSS ÚJ SZAVAKAT! 

 

Pl.: HATALMASOK:  hatalma sok 

 

ÁLLAFEHÉR: _____________________________________________________  

JÓLÉLEK: ________________________________________________________  

EGYPAPÍR: ______________________________________________________  / 6p 

 

VII. MILYEN SZÓKÉPEKRE ISMERSZ AZ IDÉZETEKBEN? 

 

"akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ..." 

 _________________________________________________________________  

"....az est, a nagy barna pók..." 

 _________________________________________________________________  

"....csak a könny hull, s nem kérdi, mire jó?" 

 _________________________________________________________________  

 /3p 

  



VIII. EGÉSZÍTSD KI A MEGADOTT MONDATOKAT A "TŰZ" SZÓ RAGOS VAGY KÉPZETT 

ALAKJAIVAL! 

 

___________________________teszi érte a kezét. Oltsd el a__________________________! Kati igazán 

____________________________ pattant menyecske. Együtt vannak___________________ -vízen át. 

Megmelegedtünk a __________________________. 

A __________________________ hajított minden felesleges holmit. Úgy fél tőle, mint a 

_____________________________. Az ünnepséget _________________játék zárta. 

Ne játssz a _____________________! Tél végére el _____________________ az összes fát. 

 / 10p 

 ÖSSZESEN: 56p/ 


