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Feladatlap 

1. Válaszd el minden lehetséges helyen az alábbi szavakat, és írd is le őket! 

monogram mo-nog-ram Manchester Man-ches-ter 

Maupassant Mau-pas-sant tagállam tag-ál-lam 

szembenállás szem-ben-ál-lás Versailles Ver-sailles 

Dobrudzsa Dob-ru-dzsa restaurátor res-ta-u-rá-tor 

Minden helyesen megoldott szó 1 pont.                 

8 pont 

2. Egészítsd ki az alábbi szavakat j-vel vagy ly-jel! 

ka…ak  J va…on  J má…va  LY malá…  J 

szamurá… J zsö…e LLY dato…a   LY ö…v  LY 

hüve…k  LY se…pít  LY cseve… J forté…  LY 

Minden helyesen megoldott szó 1 pont. 

12 pont 

3. Miben hibáztak a feliratszövegek összeállítói? Javítsd ki a mondatokban a hibákat! 

Vigyázat , csÚszásveszély! 3 

Maradj karcsÚ , igyál sok vIzet!  3 

Hajléktalan-menedékhely nyÍlt a városban. 3 

Az ifjÚ pár készül a meNYegzőre.  3 

Csuklósautóbusz-vezetőt keresünk azoNNali belépéssel.  2 

Dohányzóasztalok szenzációs áron!   1 

A mondatok mellett a javítandó hibák száma áll. Az összes helyes javítása ér 15 pontot. 

Félkövérrel kiemeltem a javítandókat. Minden egyéb „javítás” 1 pont levonással jár. 

15 pont  

4. Helyesírási totó! Tippelj a helyes alakra! 

1 2 X Tipp 

Habsburg család Habsburg-család Habsburg Család 2 

felkiáltó-jel felkiáltó jel felkiáltójel X 

Mátyás-szobor Mátyás Szobor Mátyás szobor 1 

halmazállapotváltozás halmaz-állapotváltozás halmazállapot-változás X 

tarka-barka  tarkabarka tarka barka 2 

kutya-macskabarátság kutyamacska-barátság kutya-macska barátság X  

Apáczai-díjas Apáczai díjas Apáczaidíjas 1 

Bánffycímer Bánffy-címer Bánffy címer 2 

ELTE-re ELTÉ-re Eltére 1 

Kr.e. Kr. e. Kr.-e. 2 

családiház építés családiházépítés családiház-építés X 

Magyar Örökség Díj Magyar Örökség-díj Magyar Örökség díj 1 

férfimellúszás férfi mellúszás férfi-mellúszás 2 

Minden helyes találat 1 pont. 

13 pont 
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5. Lásd el a megadott képzővel az alábbi tulajdonneveket, és írd le őket! 

Mányoky   (+ -s) mányokys vagy mányokyas 

Marco Polo (+ -i) Marco Poló-i 

Zamárdi (+ -i) zamárdi 

Országos Széchényi Könyvtár (+ -beli) országos Széchényi könyvtárbeli 

Szent Kristóf Panzió (+ -beli) Szent Kristóf panzióbeli 

Coventry (+ -i) coventryi 

Minden helyes megoldás 2 pontot ér. Származékonként vagy 2 pont vagy 0 pont! Az első 

név esetében elég a versenyzőnek az egyiket odaírnia. 

12 pont 

 

6. Húzd alá a helyes alakokat a következő szópárok közül!  

naív − naiv , csipdes – csípdes, rovás – róvás, újong − ujjong, felől – felöl  

Mindegyik helyes megoldás 1 pont. 

5 pont 

 

7. Hány mássalhangzóval kell pótolni az alábbi szavakat!  

von…..uk (z) 

ZZ 

he…..eszt (g)  

G 

a…..éppen (k) 

KK 

klorofi…..(l)  

LL 

hé…..a (j)  

 J 

inte…..igens (l) 

LL 

fe…..költ (n) 

NN 

i…..itál (r)  

RR 

elhe…..eget (s) 

SS 

kö…..eny (p) 

P 

Minden helyes megoldás 1 pont. 

  

10 pont 

 

8. Pótold a hiányzó kis- és nagykötőjeleket! Figyelj, a nagykötőjelet két kötőjellel jelöld! 

Fogarasi-havasok, Tisza--Maros szöge, magyar--román szótár, Oscar-díj, 1998--2003 (1998-tól 

2003-ig), Petőfi-szerű, TU--154, Kolozsvári út 15--17., Balassi-strófa, már-már 

Az utasítás a versenyzőktől a nagykötőjel jelölését két kötőjellel kéri, ezért a 

megoldásban szándékosan így jelöltem. Minden helyes megoldás 1 pont. 

 

10 pont 

 

9. Alkoss -ikus képzős mellékneveket a következő főnevekből! Írd a megfelelő szó alá a 

megoldásodat!  

poéta 

poétikus 

enciklopédia 

enciklopédikus 

líra 

lírikus 

típus 

tipikus 

irónia 

ironikus 

Minden helyes megoldás 1 pont. 

5 pont 
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10. Egészítsd ki az alábbi mondatokat olyan ikerszókkal/mellérendelő szóösszetételekkel, 

amelyek a zárójelben lévő kifejezéssel rokon értelműek, és a megadott szótaggal kezdődnek!     

 

Megelégelte az örökös perpatvart (veszekedést). 

Mostanában csak hébe-hóba (nagyon ritkán) találkozik a régi osztálytársakkal. 

Ott hagyott csapot-papot (mindent), úgy menekült. 

A pincében összegyűlt mindenféle limlom (hasznavehetetlen, ócska holmi). 

Ne higgy minden mendemondának (szóbeszédnek, pletykának). 

Lépten-nyomon (minduntalan, nagyon gyakran) bankokba botlunk. 

A háta mögött súgnak-búgnak (suttogva, titkolódzva) beszélnek az emberek. 

Rengeteg hercehurcával (fáradságos utánjárással) járt az ügy elintézése. 

Évek óta kezét-lábát (minden testrészét) törve dolgozik. 

Összebeszélt tücsköt-bogarat (mindenfélét), csak a lényeget nem mondta. 

 

A megfelelő szó kitalálása és helyes formában írása csak együtt ér 1 pontot. 0,5 pontot 

nem adunk!  

10 pont 

 

 

 

Tollbamondás: 50 pont. 

Feladatlap: 100 pont. 

 

A verseny teljes pontszáma: 150 pont.  


