
    

 

„Okosok, írjatok úgy, hogy szeressenek, értsenek benneteket, 

s mosolyogva, könnyezve csudálkozzanak rajtatok!”  

 

(Bessenyei György) 

Magyar nyelvi versenyfeladatok 

6. osztály 

2017. április 27. 

Név: ............................................................................................................................  

 

Iskola:…………………………………………………………………………………………………………………..  

  



1.) ”Aranyos” szólások          (5p) 
Megadtuk a szólást/közmondást, írd mellé a jelentését! (pl.: arany a keze ���� Nagyon 
ügyes a munkában.) Mondatban fogalmazz! 

 

aranyat ér  

aranyba kellene foglalni  

aranyból van a szíve  

Nem mind arany, ami fénylik.  

arannyá válik a kezében  
 
2.) Lásd el a következő tulajdonneveket -val / -vel toldalékkal!             (12p) 

 

Pais  Arany  

Végh  Vay  

Papp  Rátz  

Kis  Batthyány  

Mariann  Shakespeare  

oC  kg  
 
3.) Húzd alá, melyik földrajzi név -i képzős alakját kell nagybetűvel írni!           (10p) 

 
magas-tátrai 
csendes-óceáni 
duna-parti 
felső-tiszai 
csepel-szigeti 

jános-hegyi 
kékes-tetői 
tokaj-hegyaljai 
balaton-felvidéki 
új-zélandi 

 
4.) Számozással tedd szoros betűrendbe a következő szavakat!    (5p) 

 
kiás        kiad        kiábrándít        kiabál        kiállít 

 
5.) Húzd alá a mondatokba illő megfelelő kifejezést!      (5p) 

 
A látja, zöldség szavakban jelöletlen teljes hasonulás / mássalhangzó összeolvadás történik. 
Az államnevek -i képzős formáját hasonlóan / eltérően írjuk, mint az intézményneveket. 
A metsszük igealak csak felszólító módú / nem csupán felszólító módú lehet. 
A tíz számnév ragos alakjaiban a szótőben hosszú / rövid magánhangzót írunk. 
Teszünk pontot / Nem teszünk pontot az évszám után, ha toldalékot kapcsolunk hozzá. 



6.) Írj mondatokat a megadott szavakkal!                (12p) 
Csak a hibátlan helyesírású mondatra jár a pont. 

 
megvannak – meg vannak 

 

 

fáradság – fáradtság 
 

 

általános iskola – Általános Iskola 
 

 

 
7.) Döntsd el, melyik alak felel meg a magyar helyesírás szabályainak!   (6p) 

(első oszlop:1, második oszlop:2, mindkét oszlop:X) 
 

sok szög – sokszög € 

csa-kis – csak-is € 

me-gint – meg-int € 

Duna utcai – duna utcai € 

Széchenyi – Széchényi € 

folyjék – follyék € 

 
8.) Tedd a következő igéket a megadott két alakba!               (15p) 

 

 
kijelentő mód, jelen idő, 

E/3, tárgyas ragozás 

felszólító mód, jelen idő, 
E/2, tárgyas ragozás, 

hosszú alak 

felszólító mód, jelen idő, 
E/2, tárgyas ragozás, 

rövid alak 

játszik   
 

metsz   
 

hisz   
 

hagy   
 

lát   
 

 
9.) Válaszd el a következő szavakat!        (5p) 

 

elektronika  

pechünk  

cukorért  

Horváthékhoz  

alagutat  
  



10.) Írd le helyesen!                  (10p) 
 

SZABADAKARAT  

OTTHONMOZI  

MATEMATIKAFÜZET  

ANYÁKNAPJA  

AMAGYAREMBEREK  

KOSSUTHDÍJAS  

MARGITHÍD  

CSERHÁTHEGYSÉG  

LÉGYSZÍVES  

 
11.) Végezetül Arany János egyik művéből idézünk.               (10p) 

Válaszolj a kérdésekre! 
 

Szó bennszakad, hang fennakad, 
Lehellet megszegik. – 
Ajtó megől fehér galamb, 
Ősz bárd emelkedik. 

Itt van, király, ki tetteidet 
Elzengi, mond az agg; 
S fegyver csörög, haló hörög 
Amint húrjába csap. 

 
a) Írd le a mű pontos címét! __________________________________________________ 

b) Keress azonos alakú szavakat az idézetben! (legalább 2-t) ___________________________ 

c) Milyen költői kifejező eszköz a „fehér galamb”? _________________________________ 

d) Milyen szófaj a „megől” a versben?  _______________________________________ 

e) Milyen mássalhangzó-törvény van a „bennszakad” szóban?  _____________________ 

f) Keress egy szót, melynek a helyesírása eltér a mai helyesírástól!   ____________________ 

Hogyan írjuk ma? _________________________ 

g) Milyen szófaj a „haló”? __________________________ 

h) Hogy mondanád rokon értelmű szóval, hogy „haló”? ___________________________ 
 

12.) Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavak megfelelő alakjával!   (5p) 
 
A ……………………….………….. (verseskötet/ verses kötet) címének magyar fordítása: 

Esti ………………………………… (csevej/ csevely). 

………………………………………… vele az igazságot. (Megsejtette/ Megsejttette) 

……………………………………… (2017.őszén/ 2017 őszén) leszünk ……………………… 

(7.-esek / 7-esek). 

Össz.: ………./100 p. 


