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         A versenyző kódja: …………………… 

 

F e l a d a t l a p 

 

1. Egészítsd ki a következő szavakat j-vel vagy ly-nal! 

tu…..a,   fo…..togat,  forté…..,  gomo…..a,  dele…..ez,  karabé…..,  sző…..ön,  zsiva…..og, 

fuszu…..ka,   boká…..,   sirá…..,   röhe….., rá…..a,   zsö…..e,   sompo…..og  

   15 pont 

2. Írd le az alábbi párbeszédet a vonalazott helyre a helyesírási szabályoknak megfelelően!  

– szio, hogy vagy? 
– jol wok köszi. te? 

– en is. minden ok csak kicsit szomi vagyok. 
– na, MEEER? 

– összevesztem a barinőmmel. tudod a Juli. olyan hüje mostanság.  
– akko most örök hari?  

– Nemtom. Majd Lmesélem, de most mek anyám akar vmit. 

– ok, hnap a suliba tali. Pux. 

14 pont  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Válaszd el minden lehetséges helyen az alábbi szavakat! Írd a kipontozott helyre a 

megoldásodat! 

kertajtó   …………………………….   

színültig ……………………………. 

Marosaszó ………………………...  

közellátás ……………………………  

egyszersmind ………………………..  

gépelem …………………………. 

megint …………………………… 

elektrokardiogram ……………….. 

fotografál………………………… 

interakció ………………………… 

  10 pont 



4. A várost járva feliratokból, hirdetésekből emeltük ki a következő szerkezeteket. A hibásakat 

írd le helyesen a kihagyott helyre! 

 

mennyegzői ruha kölcsönzés 

…………………………………… 

kül és beltéri díszlécek 

…………………………………… 

állmenyezetek 

…………………………………… 

csekk befizetés 

…………………………………… 

bank kártya árusítás 

…………………………………… 

ebéd házhozszállítás 

………………………………… 

kipufogó és autószervíz 

………………………………… 

hajléktalan menedékhely 

………………………………… 

cipőt 25 %-al olcsóbban 

………………………………… 

útpatkán is tilos megálni 

…………………………………

10 pont 

 

5. Alkoss a névelemekből neveket!  Írd mindegyik mellé a megfelelő formát! Képezd  -i vagy -beli 

képzős alakjukat is! 

 

 

névelemek név képzett forma 

DÉL, AFRIKAI, 

KÖZTÁRSASÁG 
  

KOLOZSVÁRI, MAGYAR, 

DIÁKSZÖVETSÉG, 
  

LISZT, FERENC, 

ZENEMŰVÉSZETI, 

EGYETEM 

  

MAGYAR ELEKTRONIKUS 

KÖNYVTÁR 
  

MAROS, TORDA, 

VÁRMEGYE 
  

  

                  10 pont 

 

 

6. Húzd alá a szöveg hibásan írt szavait, s csak őket írd le helyesen a kipontozott helyre! 

A keleti- és déli-Kárpátok hegykoszorúja által szegéjezett Erdély ásványkincs gazdagsága már a 

Római birodalom idején bányászatra csábította az embert. A rómaiak Kr.u. 106. körül sebbellobbal 

megszervezték az arany- és sóbányászatot, egyszersmind kiépítették ehez az összekötő utakat is, 

amelyek később jó részt fő közlekedési útvonalakká váltak. A mai Zalatna nevű helységet tették 

bányaigazgatási központá. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                    11 pont 

                                                                       

 



 

7. Pótold a hiányzó rövid vagy hosszú mássalhangzókat! 

ma…íroz (sz)     bri…iáns (l)     a…rakció (t)  aszi…etrikus (m)     bro…tű (s) 

bimeta… (l)  telegra… (m)     tra…ista (p)  pa…iánsz (sz)  e…egél (d) 

    10 pont 

8. Húzd alá a helyes változatot! 

 

tenyerestalpas  tenyeres-talpas  tenyeres talpas 

irkafirka  irka-firka  irka firka  

sülvefőve  sülve-főve  sülve főve 

mendemonda  mende-monda  mende monda 

cserebere  csere-bere  csere bere 

fejfej mellett  fej-fej mellett  fej fej mellett 

szélvédett  szél-védett  szél védett 

gyorsanölő  gyorsan-ölő  gyorsan ölő 

partraszállási  partra-szállási  partra szállási 

kölcsönvisszafizetés kölcsön-visszafizetés kölcsön visszafizetés 

10 pont 

 

9. Rövid vagy hosszú a magánhangzó? Egészítsd ki az alábbi szavakat! 

 

L …ránd (o, ó), h…gom (u, ú), s…ma (i, í), t…zifa (ü, ű), b…rönd (ö, ő) s…gdolódzik (u, ú), árb…c 

(o, ó) ), lámpab…ra (u, ú), ), v…gasz (i, í), k…sér (i, í) 

            10 pont 

 


