
Implom József                                                                             Erdélyi döntő 

Helyesírási Verseny               2015. január 29–31. 

 

   A versenyző kódja:………… 

 

 

Feladatlap 

 

 

1. Pótold a hiányzó magánhangzókat! 

ü – ű    men…..,   jegy…..zér, gy…..rkőzik, töpörty….., gy…..jtöget 

ü – ű    gy…..szű, mög…..le, t…..zet (ige), fés…..l, t…..rtőztet 

u – ú    kult…..rális, h…..zat (ige), d…..lakodik, s…..gdos, százh…..szat 

u – ú    …..ntat, od….., baty….., dombor…..l, l…..gos 

20 pont 

 

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

helyére! 

fe…....sík, fe…....költ, fe…....ség, fe…....akad, be…....szülött, fe.....sőbbség, 

be…....fentes, be…....lakó, be.....sőséges, fe…....szóval 

10 pont 

 

3. Javítsd ki a hibákat! Írd le helyesen a hibásnak tartott szavakat! 

Az álamfő végighajttatott a főútvonalon. A kapus fejjebb ütötte a szakgatott vonalról 

érkező labdát. Feltételes reflexé vállt benne ez a mozdulat. Azért szabájoszták a 

csermejt, hogy új mederben fojjék. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

10 pont 

 

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

rigo….a,  su….tás, hatá….os,  viszo….og, rigó….a, zsiva….og, fo….togat, taré….a, 

sú….tás, su….kol   

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 

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 

 

   10 pont 

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

 

1 2 X Tippek 

nyakra-főre nyakra főre nyakrafőre  

föld levegő rakéta föld-levegő rakéta földlevegőrakéta  

élenjár élen-jár élen jár  

egyetmást egyet-mást egyet mást  

utántöltés után-töltés után töltés  

itttartózkodás itt tartózkodás itt-tartózkodás  

négyezerötszáztíz négyezer-ötszáztíz négyezer ötszáztíz  

rám-ruház rám ruház rámruház  

hercehurca herce-hurca herce hurca  

soknemzetiségű sok nemzetiségű sok-nemzetiségű  

videofilmkölcsönző video-filmkölcsönző videofilm-kölcsönző  

természet-búvár természetbúvár természet búvár  

felibe-harmadába felibeharmadába felibe harmadába  

vasbetonfal vasbeton-fal vasbeton fal  

 

  14 pont 



 

 

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

 

Mosonmagyaróvár, demokratikus, eddze, Fehéregyháza, színültig, egyszersmind,  

influenza, együgyű,  nyárig, Sebesújfalu, eksztázis, legalsó  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

12 pont 

 

9. Pótold a következő párbeszéd hiányzó írásjeleit! 

 

   Na   én   itt   leszállok    mondja   az   egyik   utas   

   Már   hogyan   szállna   le   hiszen   nincsenek   szárnyai    

   Igenis   leszállok   Lőrincze   is   mondta   a   rádióban   hogy   nyugodtan 

használjuk   ezt   a   kifejezést   

   Jaj   maga   is   szokta   hallgatni   Úgy szeretem a kisöreg hangját  

8 pont 

 

Összesen: 100 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 


