
 

 

„Jó szavaim gyöngysorok voltak, a viselésben fényesedtek.”  

  

(Sütő András) 

Magyar nyelvi versenyfeladatok 

6. osztály 

2019. április 30. 

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

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

  



1. Melyik a helyes? Pótold a mondatokban!         /10 pont 

Csak úgy …………………. a terem a hangos kacajtól. visszhangzott – viszhangzott 

Azonnal …………….. ide a füzeted! hozd ide – hozdd ide 

Ne ………………. meg neki addig! mond meg – mondd meg 

Kedves Pista................! bátyja – bátya 

Ne ……………… abba az olvasást! hagyjátok – haggyátok 

Ne ............................ ki a nyakad a sál alól! látszon – látsszon 

Peti .................. az eszét. játssza – játsza 

......................., minden úgy volt, ahogy mondtam! Higgyétek el – Higyjétek el 

Szegénynek eltörött a ..................... . kulcscsontja – kulccsontja 

................... hasonló „nagy magyar” kevés van. Kossuthoz – Kossuthhoz 

 

2. Húzd alá a következő szópárok közül a helyes alakokat!      / 10 pont 

kapzsi – kabzsi 
ép – épp 

hegeszt – heggeszt 
éleszget – élesztget 

válik – vállik 
ördöngős – ördöngös 

fényképeszkedik – fényképezkedik 
dícsér - dicsér 

talpalattnyi – talpalatnyi 
 

3. Pótold a hiányzó kezdőbetűket!        /12 pont 

Újra megjelent a ...  agyar  ...emzet című újság.  

Szívesen olvasom az ...let és ...udomány című folyóirat ismeretterjesztő cikkeit. 

A ...olnoki ...igligeti ...ínházban néztünk meg egy előadást.  

Tegnap a .....aranya   ....egyei   ....ecsek ...egységen sétálgattunk. 

Ma van .....nyák napja. 

4. Alkoss a felsorolt szavakkal tulajdonneveket! Írd le helyesen!     / 10 pont 

mátra, hegység  

liszt, díj  

csendes, óceán  

a, magyar, helyesírás, szabályai   

duna, tisza, köze  

borsod, abaúj, zemplén, megye  

nők, lapja  

margit, híd  

margit, sziget (földrajzi név)  

margit, sziget (városrész)  

 



5. Hosszú vagy rövid magánhangzó, mássalhangzó?       / 8 pont 
Írd be a válaszodnak megfelelő jelet (1,2, X)!   

1 = rövid   2 = hosszú    x = mindkettő lehet 

kand...r (u)  

a...a (r)  

sz...nnap (ü)  

ve...et (t)  

...rült (ö)  

autogra....(m)  

t...zes (i)  

k...tas (u)  

 

6. Szótagold a következő szavakat!         /10 pont 

karöltve taxizunk 

Kodállyal megéri 

szemöldök rendőrségig 

Benczúr Paálért 

monarchia templomban 

 

7. Tagold helyesen a következő szósorokat! Ha kell, tegyél vesszőt! 2 pont jár minden hibátlanul 
leírt mondatért.          /10 pont 

Légyszíveslépjkiaképből!          

Megszeretnémsimogatnieztacicát.          

Nemtudommegoldanianyelvtanleckét.          

Megszoktammárhogysokatennivaló.          

Ágitemegszoktadnézniazestimesét?         

 

8. Oldd meg a szóegyenletet!         / 10 pont 

pech + -vel = Bálint + -val = 

Félix + -vel = Bernadett + -vel= 

Grimm + -vel = m² + - vel = 

Bach + -val = New York + -i = 

cowboy + -val = Kecskemét + -i = 

 

9. Keresd a „napos” szólások jelentését!      /6 pont 

1. Több nap, mint kolbász.  
2. Jobb napokat látott valaki. 
3. A napnak gyertyával világit. 
4. Görbe napot csinál magának. 
5. Leáldozik a napja. 
6. Csillagot néz vacsorára, napnál ebédel. 

A) Mértéktelen, szórakozással tölti napját. 
B) Koplal. 
C) Légy mértéktartó, takarékos! 
D) Felesleges dolgot csinál. 
E) Kedvezőtlenül alakul a sorsa. 
F) Elszegényedett, elnyűtt. 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

      



10. Idén 110 éve született nagy költőnk, Radnóti Miklós. Az ő gyönyörű versének címe: 

Április 
Ragyogó rügyön álldogál a nap, 
indulni kész, arany fején kalap.  
Fiatal felhő bontja fönt övét, 
s langyos kis esőt csorgat szerteszét, 
a rügy kibomlik tőle, és a nap 
pörögve hull le és továbbszalad. 

 

Válaszolj a következő kérdésekre a vers szövege alapján!    / 14 pont 

a) Írj két példát a rövidülésre?         

b) Melyik szóban van összeolvadás?          

c) Keresd meg az összes igenevet a versben!         

d) Melyik szó azonos alakú?           

e) Mi a szófaja a versben az azonos alakú szónak?        

f) Mi a szófaja az azonos alakú párjának?         

g) Keresd meg a határozószót a versben!         

h) Keress két alliterációt a versben!          

i) Melyik szó névmás, milyen névmás?         

 

 

 

 

  


