
 

 

„A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. 
Akinek több szava van, több ismerete van.”  

  
(Babits Mihály) 

Magyar nyelvi versenyfeladatok 

5. osztály 

2015. április 21. 

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

Iskola: ...........................................................................................................................................  



1.    Tollbamondás 

A mellékelt vonalazott lapra dolgozz!                                                                            
20 pont 

 
                 
2.    Pótold a hiányzó magánhangzókat! 
 
A vándor  __ttalan  __takon  k__tat k__tatott. 
A h__rhedt h__vatlan h__vatalnok  hiába h__vatta  h__rtelen a h__zelgő helyettesét.. 
 

10 pont 
 

                                         
3.    Pótold a hiányzó mássalhangzókat! 
 
A koppanó ví__csepp hangja vi___hangzott az üres lakásban. 
A szí__padon egyé__ként kar__ al még nem próbálták el a szereplők a bajvívást. 
Ha__  ját__anak még e__et! 
A sa___örbe járó gyerekek fejlette__  ké__ségeit az iskolai eredményük is mutatja. 
                                                                                                                                           11 pont 
 
 
4.    Hogyan választanád el minden lehetséges helyen a következő szavakat? 
 
ádázság baldachinos 
Batsányi brindza 
dodzsemet életelixír 
épelméjű fiadzik 
kétdioptriás Soós 

10 pont 
 

                                                                                                                      
5.    Egészítsd ki a következő szavak hiányzó betűit! 
 
aggá__, bazsa__og, bék__ó, bo__ler, cseve__, csorosz__a, dereg__e, feké__, go__va, 
ki__ebb 

10 pont 
 
 

6.    Végezd el a következő műveleteket!  
 
edz + j = _________________ 
Eördögh + vel = _________________ 
Széll + vel =  _________________ 
talp + pont _________________ 
ott+tartózkodás             _________________ 
                                                                                                                                            5 pont  
 



7.    Keresd meg a különböző előtagokhoz tartozó utótagot! 
 
arató-, számító-, vadász-, ___________________ 
fő-, kert-, szülő-, ___________________                           2 pont 
 
 
8.    Keresd meg a szólásokhoz tartozó jelentést! 
 
1.  Kisül a szeme. a)  Haldoklik. 
2.  Megfizet a nagyharang. b)  Rászed. 
3.  A képére üt. c)  Szégyelli magát. 
4.  A kerítést támasztja. d)  Rosszul van. 
5.  A tettek mezejére lép. e)  Nyugtalanítja, kíváncsivá teszi. 
6.  Átugorja a lécet. f)  Lustálkodik. 
7.  Az utolsót járja. g)  Soha nem egyenlíti ki a számlát. 
8.  Betesz a hintába. h)  Cselekedni kezd. 
9.  Bogarat tesz a fülébe. i)  Hasonlít rá. 
10. Csehül érzi magát. j)  Megfelel a követelménynek. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
          
 

10 pont 
 
 

9.  Totózz! Melyik a helyes?  ( 1, 2, X) (Az „X” mindkét válasz helyességét 
vagy helytelenségét jelenti.) 
 
 
 1. 2. Tipp 

1. hosszal hosszall  
2. huzat húzat  
3. hülés hűlés  
4. huszan húszan  
5. irattár írattár  
6. iratlan íratlan  
7. jólét jóllét  
8. kicsinyel kicsinnyel  
9. mindjájan mindnyájan  
10. vasutas vasútas  
11. szablya szabja  
12. csekkkönyv csekkönyv  
13. Ba-tthy-ány Bat-thyá-ny  
+1 dzsessz-szerű dzsesszzenekar  

 
14 pont 

 



10.  Oldd meg a vershez kapcsolódó feladatokat! (Ne feledkezz meg a 
címről!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Írj egy szót, amelyben rövidülés fordul elő! _________________________________ 
 

2. Hol fordul elő részleges hasonulás? _______________________________________ 
 

3. Írj egy példát a hagyomány elvének érvényesülésére! _________________________ 
 

4. Melyik szót írjuk az egyszerűsítés elve alapján? _____________________________ 
 

5. Írj egy példát azonos alakú szóra! _________________________________________ 
 

6. Melyik a hangulatfestő szó a vers szavai közül? ______________________________ 
 

7. Melyik szó szerkezete lehet? szótő+képző+rag ______________________________ 
 

8. Hány összetett szó van a versben? _________________________________________ 
 

8 pont 
 

Elérhető eredmény: 100 pont 
Elért eredmény:______ pont 

 
Áprily Lajos: A somfacsonk 

 
    A somfát fenn a bükkcserjés alatt 
    télen kivágták, csak a csonk maradt. 
 
    Aki fejszét fogott rá, bárki volt, 
    tavaszi aranyamtól megrabolt. 
 
    A nap szeme keletről odalát, 
    keresi a sárga virágú fát. 
 
    Nagy messzeségből egy madár suhan, 
    s nézi: tavalyi fája merre van? 
 
    Néhány kört ír a puszta csonk körül, 
    s a hangja sír, mikor továbbrepül… 
 
    Az a kegyetlen téli fejsze ölt: 
    egy aranyfolttal szegényebb a föld. 
 


