
Implom József                                                                       Erdélyi döntő 

Helyesírási Verseny               2016. február 2–4. 

 

   A versenyző kódja:………… 

 

Feladatlap 

 

1. Írd be az alábbi szavakba a j hangot jelölő betűt! 

 

pe......hes,    re......té......,   fo......togat,  má......va,  aszá......,   

zsiva......,  se......pít,  laká......,  malá......,   su......kol 

                                                                    (11 pont) 

2. Húzd alá az alábbi mondatok hibásan írt szavait, és írd le őket helyesen az 

üresen hagyott helyre!  

 

Nőlj nagyra, nőd túl az apádat!!     ______________________________________ 

Nyitsd meg a csapot, hogy erősen follyék a víz! ___________________________ 

Kérlek, mond meg neki a jó hírt! _______________________________________ 

Tácsd ki a szád, hogy jól látszék a mandulád! _____________________________ 

Edzed magad a helyesírásban! _________________________________________ 

Hadjátok benne, had főjjön még!! _____________________________________ 

Ne hidjétek el minden szavát! ___________________________________________ 

Az öccs ügyessen játsza a meg nem értett tehetség szerepét. ___________________ 

(15 pont)         

3. Egybe vagy külön? Írd melléjük a helyes formájukat! 

fekete + fuvar  fehér + karácsony  

fekete + leves  fehér + orosz  

fekete + macska  fehér + terror  

fekete + kontinens  fehér + kesztyűs  

fekete + szén  fehér + ember  

                                                             (10 pont) 



  4. Rövid vagy hosszú a mássalhangzó? Egészítsd ki az alábbi szavakat a 

zárójelben megadott betűvel! (Ahol két helyen kell kiegészítened a szót, ott a 

zárójelben megadott betűk sorrendjét kövesd!)  

 

mi......e......ium (l/ll; n/nn), bro......úra (s/ss), behe......ed (g/gg), vá......adt (ny/nny), 

a......elé (f/ff), a......i......etrikus (sz/ssz; m/mm), a......legény (g/gg), o......gazda (r/rr), 

bro......tű (s/ss), zsö......e (ly/lly), szu......erál (g/gg)  

  (13 pont) 

 

5. Alkoss névelemekből neveket! Írd mindegyik mellé a megfelelő formát! 

Képezd az -i vagy -beli képzős alakjukat is!  
 

 

 

névelemek  név képzett forma 

APÁCZAI CSERE JÁNOS, 

ELMÉLETI, LÍCEUM 

  

HÁPOGÓ, KACSA, 

MAGAZIN 

  

ERDÉLYI, FEJEDELEMSÉG   

MAGYAR, TÉRKÉPÉSZETI, 

HIVATAL 

  

SZOLNOK, DOBOKA, 

VÁRMEGYE 

  

  

(10 pont) 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 



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

 

autogram  Marseillaise  

Cooper  idestova  

Dessewffy  Bologna  

Newcastle  Charles  

 

                                                                                                       (8 pont)

              

7. Helyesírási totó! Tippelj a helyes alakra! 

 

 

1 2 X Tipp 
Habsburg Lotaringiai Ház Habsburg–Lotaringiai-ház Habsburg Lotaringiai-ház  

Petőfi Rádió Petőfi-rádió Petőfi rádió  

Mátyás tér Mátyás Tér Mátyás-tér  

lőtt vadkereskedő lőttvadkereskedő lőttvad-kereskedő  

irgumburgum irgum-burgum irgum burgum  

föld levegő rakéta föld-levegő-rakéta föld-levegő rakéta  

Móra Ferenc-díj Móra Ferenc Díj Móra Ferenc díj  

Kazinczy Emléktábla Kazinczy-emléktábla Kazinczy emléktábla  

FIFA-tól FIFÁ-tól Fifától  

Kr.u. Kr. u. Kr.-u.  

családiház építés családiházépítés családiház-építés  

Gutenberg-galaxis Gutenberg galaxis Gutenberg Galaxis  

női ruha szalon nőiruha-szalon női ruhaszalon  

 

(13 pont) 

 

 

 



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

1849  hősei 2016 jan  1 1964  április 20 1984 január  13 óta 

1772  őszi 1867  évi 1956  őszén 1526  előtti 

1989  és 2015  között 1969  első harmadára 2011  09  01 1990.  augusztus végén 

(6 pont) 

 

9. Kapcsold a Szent László névhez a következő elemeket! Írd le az így alkotott 

tulajdonneveket! kórház, bazilika, egyetem, sétány, barlang,  király, csatorna, 

lakótelep, múzeum, díj, könyvtár, hegy, kiállítás, akadémia    

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  (14 pont) 

 

 


