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         A versenyző kódja: …………………… 

Megoldás 

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

tu Ja, foJtogat,  fortéLY,  gomoLYa, deleJez,  karabéLY,  szőJön,  zsivaJog, fuszuLYka,   bokáLY,   

siráLY,   röheJ,   ráJa,   zsöLLYe,   sompoLYog      15 pont    

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

 

– Szia, hogy vagy?    1 

– Jól vagyok, köszi. Te?   3 

– Én is. Minden oké, csak kicsit szomorú vagyok.  4 

– Na, mert? (miért?, mért?)  2 

– Összevesztem a barátnőmmel. Tudod, a Juli. Olyan hülye mostanság.  5 

– Akkor most örök harag?  3 

– Nem tudom. Majd elmesélem, de most megyek, anyám akar valamit.   5 

− Oké (rendben van, jó), holnap a suliban (iskolában) találkozunk. Puszi.   5    

 

Minden hiba 0.5 pont. A sorok mellett a hibák száma áll.        28x0,5 = 14 pont  

 

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

megoldásodat! 

kertajtó   kert-aj-tó   

színültig    szín-ül-tig 

Marosaszó    Ma-ros-a-szó  

közellátás   köz-el-lá-tás, kö-zel-lá-tás  

egyszersmind   egy-szer-s-mind  

gépelem   gép-e-lem, gé-pe-lem 

megint  meg-int, me-gint 

elektrokardiogram  e-lekt-ro-kar-di-og-ram 

fotografál   fo-tog-ra-fál* 

interakció   in-ter-ak-ci-ó 

Mindegyik sor 1 pontot ér. De esetenként 0,5 pont levonandó, ha a közellátás, gépelem, megint 2 

változata közül az egyik hiányzik.                                                                         Max:   10 pont 

 

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

írd le helyesen a kihagyott helyre! 

mennyegzői ruha kölcsönzés  

menyegzőiruha-kölcsönzés 

kül és beltéri díszlécek  

kül- és beltéri lécek 

állmenyezetek  

álmennyezetek 

csekk befizetés  

csekkbefizetés 

bank kártya árusítás 

bankkártya-árusítás 

ebéd házhozszállítás  

ebéd-házhozszállítás 

kipufogó és autószervíz  

kipufogó- és autószerviz 

hajléktalan menedékhely  

hajléktalan-menedékhely 

cipőt 25%-al olcsóbban  

cipőt 25%-kal olcsóbban 

útpatkán is tilos megálni  

útpadkán is tilos megállni

Minden jó megoldás 1 pont.              10 pont 



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

képzős alakjukat is! 

 

névelemek  név képzett forma 

DÉL, AFRIKAI, 

KÖZTÁRSASÁG 
Dél-afrikai Köztársaság dél-afrikai köztársasági 

KOLOZSVÁRI, MAGYAR, 

DIÁKSZÖVETSÉG 
Kolozsvári Magyar 

Diákszövetség  

kolozsvári magyar 

diákszövetségi 

LISZT, FERENC, 

ZENEMŰVÉSZETI, 

EGYETEM 

Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem 

Liszt Ferenc zeneművészeti 

egyetemi 

MAGYAR, ELEKTRONIKUS, 

KÖNYVTÁR 
Magyar Elektronikus 

Könyvtár 

magyar elektronikus 

könyvtárbeli 

MAROS, TORDA, 

VÁRMEGYE 
Maros-Torda vármegye Maros-Torda vármegyei 

  

Minden jó megoldás 1 pont.                                                                                                  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 szegélyezett Erdély ásványkincsgazdagsága már a 

Római Birodalom idején bányászatra csábította az embert. A rómaiak Kr. u. 106 körül sebbel-lobbal 

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

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

bányaigazgatási központtá. 

Minden hiba javítása 1 pont. Helyes alakok hibásra módosítása -1 pont.                        11 pont 

 

7. Pótold a hiányzó rövid vagy hosszú mássalhangzókat! 

maSSZíroz (sz)     briLiáns (l)     aTTrakció (t)  asziMMetrikus (m)     broSStű (s) 

bimetaLL (l)  telegraM (m)     traPPista (p)  paSZiánsz (sz)  eDDegél (d) 

Minden jó megoldás 1 pont.                 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 

Minden jó megoldás 1 pont.                                                                                                     10 pont 

 

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

 

LOránd (o, ó), hÚgom (u, ú), sIma (i, í), tŰzifa (ü, ű), bŐrönd (ö, ő) sUgdolódzik (u, ú), árbOc (o, ó), 

lámpabUra (u, ú), ), vIgasz (i, í), kÍsér (i, í) 

 Minden jó megoldás 1 pont.                                                                                                    10 pont 
*„Az idegen nyelvekből átvett összetett szavak közül csak azok tekinthetők összetételnek, amelyeknek legalább 

az egyik tagjuk önállóan is használatos a magyarban. …az olyan idegen eredetű közszavak és tulajdonnevek, 

amelyek a forrásnyelvben két vagy több, a magyarban nem önálló létű elemből állnak, nem tekinthetők 

összetételnek, így az elválasztásuk a magyar szótagolás szabályai szerint történik.” (Osiris, 286). Sem a foto, sem 

a grafál nem önálló szó a magyarban! De: fotó: fotómontázs, fotóetűd, fotólemez stb. Összetett szavak!! 


