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Megoldás 

1. Pótold a hiányzó magánhangzókat! 

ü – ű    menÜ   jegyÜzér, gyÜrkőzik, töpörtyŰ, gyŰjtöget 

ü – ű    gyŰszű, mögÜle, tŰzet (ige), fésÜl, tÜrtőztet 

u – ú    kultUrális, hÚzat (ige), dUlakodik, sUgdos, százhÚszat 

u – ú    Untat, odÚ, batyU, domborUl, lÚgos 

Minden helyes javítás 1 pont. Téves javítások 1-1 pont levonással járnak. 

20 pont 

 

2. Rövid vagy hosszú n kell a következő szavakba? Írd be a megfelelőt a pontok 

helyére! 

 

feNN…....sík, fe…..NN..költ, feN…....ség, feNN…....akad, be…NN....szülött, 

fe.....Nsőbbség, be…NN....fentes, be…NN....lakó, be.....Nsőséges, fe…NN....szóval 

Minden helyes javítás 1 pont. Téves javítások 1-1 pont levonással járnak. 

10 pont 

 

3. Javítsd ki a hibákat! 

Az áLLamfő végighajTatott a főútvonalon. A kapus feLJebb ütötte a szaGGatott 

vonalról érkező labdát. Feltételes reflexSZé váLt benne ez a mozdulat. Azért 

szabáLYoZták a csermeLYt, hogy új mederben foLYjék. 

Javítandókként 1 pont. Téves javítások 1-1 pont levonással járnak.  10 pont. 

 

4. Pótold a szükséges j-t vagy ly-t az alábbi szavakban! 

rigolya,  sujtás, hatályos,  viszolyog, rigója, zsivajog, fojtogat, taréja, sújtás, sulykol  

Minden jó megoldás 1 pont. Összesen 10 pont. 

5. Hova kell pont? Tedd ki a megfelelő helyre!  

1789  hősei 2001.  jan.  1. 1964.  ápr.  20. 1901.  március  5. óta 

1222.  őszi 1849.  évi 1956  őszén 1526  előtti 

1991  és 2015  között 1969  első felében 2011.  09.  01. 1990.  június végén 

 

Minden egység 0,5 pontot ér. Tehát nem a kiteendő pontok mennyiségét 

számoljuk. Összesen  6 pont. 

 



 

6. Húzd alá a helyes változatot! 

Alduna Al Duna Al-Duna 

Ágoston-rend Ágoston rend Ágostonrend 

Benedek mese Benedek-mese Benedekmese 

Liszt-rapszódia Lisztrapszódia Liszt rapszódia 

Nyelvőrzés-díja Nyelvőrzés díja Nyelvőrzés Díja 

Kék Rózsa étterem Kékrózsa-étterem Kék rózsa étterem 

Gyilkostó Gyilkos-tó Gyilkos tó 

Brassói-havasok Brassói havasok Brassói Havasok 

Szamos köz Szamos-köz Szamosköz 

Dunadelta Duna-delta Duna delta 

 

Minden helyes javítás 1 pont. Téves javítások 1-1 pont levonással járnak. 
   10 pont 

 

7. Töltsd ki a totószelvényt! Tippjeidet írd a Tippek oszlopba! 

 

1 2 X Tippek 

nyakra-főre nyakra főre nyakrafőre 1 

föld levegő rakéta föld-levegő rakéta földlevegőrakéta 2 

élenjár élen-jár élen jár X 

egyetmást egyet-mást egyet mást 2 

utántöltés után-töltés után töltés 1 

itttartózkodás itt tartózkodás itt-tartózkodás X 

négyezerötszáztíz négyezer-ötszáztíz négyezer ötszáztíz 2 

rám-ruház rám ruház rámruház 2 

hercehurca herce-hurca herce hurca 1 

soknemzetiségű sok nemzetiségű sok-nemzetiségű 1 

videofilmkölcsönző video-filmkölcsönző videofilm-kölcsönző X 

természet-búvár természetbúvár természet búvár 2 

felibe-harmadába felibeharmadába felibe harmadába 1 

vasbetonfal vasbeton-fal vasbeton fal X 

 

Minden helyes találat 1 pont.                                                                            14 pont 

    

8. Írd le az alábbi szavakat az összes lehetséges helyen elválasztva! 

Mo-son-ma-gyar-ó-vár, de-mok-ra-ti-kus, edz-dze, Fe-hér-egy-há-za, szín-ül-tig, egy-

szer-s-mind, inf-lu-en-za, egy-ü-gyű,  nyá-rig, Se-bes-új-fa-lu, eksz-tá-zis, leg-al-só  

Csak a hibátlanul elválasztott teljes szó ér 1 pontot. Töredék pontokat nem 

adunk!                                                                                                                12 pont 



9. Pótold a következő párbeszéd hiányzó írásjeleit! 

− Na, én itt leszállok − mondja az egyik utas.  (4) 

− Már hogyan szállna le, hiszen nincsenek szárnyai! (3) Csak ! fogadható el. 

− Igenis, leszállok. [!] (3) Lőrincze is mondta a rádióban, hogy nyugodtan használjuk 

ezt a kifejezést. (2) [!] 

− Jaj, maga is szokta hallgatni? [!] (3) A ? és a ! együtt nem fogadható el. Úgy 

szeretem a kisöreg hangját. [!] (1) 

 

16 helyen kell pótolni az írásjeleket. Minden írásjel helyes kitétele 0,5 pontot ér. 

A szövegen nem lehet változtatni! Minden szövegváltoztatás, valamint rossz 

helyre tett írásjel egyenként 0,5 pont levonással jár.  

[Alternatív írásjelbeli megoldások]  

Összesen 8 pont. 

 

 

Tollbamondás: 50 pont 

Feladatlap:     100 pont 

Összesen:        150 pont 

 

 

 

 

 

 


