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

(Babits Mihály)

Magyar nyelvi versenyfeladatok
6. osztály
2015. április 21.

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

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

1.) Tollbamondás. A mellékelt vonalazott lapra dolgozz!

/20

2.) Írd le helyesen az alábbi szavakat!
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3.) Az alábbi mondatokban összesen öt hiba van. Melyek azok? Aláhúzással jelöld!
A hibás szavakat írd le helyesen!
Az otthonunk szerintem elég otthonos, lakályos.
Az első osztályba áprilisban kell beíratkozni.
Légyszíves, segíts a házi feladatban!
Télen a Mátrában síeltünk.
A tanu megnevezte a gyanusítottat.
Örültem, hogy a szüleim megvannak elégedve az eredményemmel.
A matematikatanár késett az óráról.
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4.) Pótold a szükséges j-t vagy ly-t az alábbi szavakban!
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karé…….; erek……e; se…..pes; vá…..og; há……as
5.) Végezd el a műveleteket, és írd le helyesen a szavakat!
Kossuth + hoz

hisz + je

Kossuth + val

felnőtt + vé

% + val

2005 + ben

le + szokott + utazni

május 29. + én

tutyi + mutyi

Gáll + val
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6.) Melyik a helyes? (első: 1, második: 2, mindkettő: X) Tedd a megfelelő jelet a négyzetbe!
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hullt – hullott
kinn – kint
szegfű – szekfű
had – hadd
higgy – higyj
old – oldd
rugdalóddzon – rugdalódzon
innák – innék
muszály – muszáj
nőj – nőjj
7.) Melyik elválasztási mód helyes? Ha mindkettő, x-et tegyél a négyzetbe! (1, 2, x)
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babit-si – babi-tsi
me-gint – meg-int
vas-ú-tig – vas-út
elle-nőr – ellen-őr
Jo-ósért – Joó-sért
kar-ó-ra – ka-ró-ra
rend-őr-ség – rend-ő-rért
es-ernyő – e-ser-nyő
tem-plom – temp-lom
Weö-res – We-ö-res
8.) A szögletes zárójelben a szavak kiejtett alakját olvasod. Írd át helyesen! Vigyázz! Van, ahol két megoldás
is helyes lehet!
/10
[érvel]:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

[mésszerű]: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
[jácca]:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

[haggy]:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

[bogját]:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

[lebbencs]: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.) Az alábbi mondatokba csak az egyik dőlt betűvel írt szó illeszthető be. Húzd alá, melyik!
A tavaszi időszakban különös gondozást igényelnek a gyümölcsösök / gyümölcsösek.
A szegedi gyorsok / gyorsak általában pontosan érkeznek.
A szavazás egyhangúan / egyhangúlag dőlt el.
Egyenlőre / egyelőre nem kell, hogy segíts a matematikában.
Ne haragudj, ez a tréfa nagyon íztelen / ízetlen volt.
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10.) Minden mondatban két szólás, illetve közmondás rejtőzik. Bogozzátok ki, és írjátok le mindkettőt
helyesen!
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Amilyen az adjonisten, annyi szokás.

Ne szólj szám, ha a szél nem fújja.

Bort iszik, aranyat lel.

Egy bolond, aki gyorsan ad.

Fejétől bűzlik a rövid ész.

11.) Szabó Lőrinc születésének 115. évfordulója alkalmából egyik verséből idézünk. Olvasd el, és válaszolj a
kérdésekre! (Több megoldás esetén egy helyes válasz elegendő!)
Ünnep előtt volt. Kint a kertben
húsvéti bárány bégetett,
most borult virágba az alma,
a barackfa már vetkezett,

s megszólalt : - Apu , verset írtam!
-De hisz még nem tudsz írni , te!
-Nem is írtam , csak kigondoltam.
-No, halljuk . - Hát figyelj ide, -

én meg épp versbe igyekeztem
fogni életet és halált,
mikor egyszerre nyílt az ajtó,
jött Lóci és elémbe állt

szólt Lóci , azzal nekikezdett
s két sorban elmondta a verset :
"Az életet adja , adja ,
egyszerre csak abbahagyja . "…
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a) Melyik szó hangutánzó szó?

…………………………………………..……………………….………………..

b) Keress megszemélyesítést a versben!

…………………………………….…..…………………………………………..

c) Keress ellentétes jelentésű szavakat!

……………………………….……..……………………………………………..

d) Keresd meg azt a szót, amely itt a versben múlt idejű igeként szerepel, de befejezett melléknévi
igenévként is használjuk. Írj a befejezett melléknévi igenév alakkal mondatot! (1 megoldás elég!)
…………………………………………………………………………………………………………..……….……………………………………..
e) Keress példát a rövidülésre! …………………………………………………………….………………………………………………..

Összesen:
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