
Javítókulcs a megyei fordulóhoz 
 
1. Írd be az alábbi szavakba a j hangot jelölő betűt! 
cseveJ erekLYe háJas karaJ mágLYa 
datoLYa dagáLY támoLYog gerebLYe karéJ 
hüveLYk máJas böJt suJtás skatuLYa 
Minden helyesen kiegészített szó 1 pontot ér. (15 pont) 
2.  
Mi leSZ, lőTök már? Most jöSSZ vagy mész? Ne ríJ tovább! Eredj, és jól nyiSD meg a 
csapot, hogy erősen foLYJék a víz! Nem tanácsolom, hogy elkülDD a levelet! LáSd be, hogy 
téveDtél! Ne eDDZél túl sokat! HaGYJátok abba! Ne hiGGYetek nekik! A báTY ügyesen 
játSSZa a meg nem értett teheTség szerepét.  
 Minden helyes javítás 1 pont. A javítandó szavakon kívüli „javítás” esetenként 1 pont 
levonással jár.  (15 pont)    
3.  

s elheSSeget eltuSSol tuStinta  szívóSSág friSSeSSég 
ny meNYasszony meNNYezet meNNYbolt meNYegző  meNNYkő 

l briLiáns miLLennium zölddeL inteLLigens furcsáLL 
Minden helyes pótlás 1 pont.  (15 pont)                                                                                                                  

 
4. tűzszerész, különbség, látszik, tartja, anyja, vetsz, nénje, mondta, keljen föl!, fonja 
Minden helyes megoldás 1 pont.  (10 pont) 
5. Helyes tippek: 1 2 2   x 1 x   1 x 2  2 1 2 2  x 
(Táblázatosan: akinek így könnyebb javítani.) 
1 2 X Tipp 
setesuta sete suta sete-suta 1 
csinnbumm!  csinn-bumm! csinn bumm!    2 
Gránit Lépcső Gránit lépcső Gránit-lépcső 2 
inci-finci inci finci incifinci X 
csingilingi csingi-lingi csingi lingi 1 
Bemrakpart Bem-rakpart Bem rakpart X 
Haris köz Haris Köz Harisköz 1 
Kodály Körönd Kodály-körönd  Kodály körönd X 
Tóth Árpád-sétány Tóth Árpád sétány Tóth Árpád-Sétány 2 
kuty-kurutty kutykurutty kuty kurutty 2 
mendemonda mende monda mende-monda 1 
Városligeti-fasor Városligeti fasor Városligeti Fasor 2 
32-esek-tere 32-esek tere 32-esektere 2 
lim lom lim-lom limlom x 
Minden jó tipp 1-1 pont. (14 pont) 
6. 
Nem megyek, HA NEM  szeretnéd. Szebb, ha nevet, MINT HA  sír. Megtaláltam, 
DEHOGYISNEM! Nem engedlek el CSAK ÚGY. A gyerek EGY RÉSZT kérne a tortából. 
Minden jó megoldás 4 pontot ér. (10 pont) 
7. ízig-vérig, rúgkapál, szóbeszéd, előbb-utóbb, szerteszéjjel, égen-földön.  
Minden jó megoldás 1 pontot ér. (6 pont) 
 



8.	  	  
Elkezdett esni az eső? – Talán elkezdett. 
Meg tudod kérdezni a kalauzt? – Meg tudom. 
El lesz intézve a vásárlás? – Holnap el lesz. 
Le szoktál menni a levegőre? – Természetesen le szoktam. 
Elkezdték a munkát? Már tegnap elkezdték. 
Ki van festve a szoba? – Ki van. 
Megtudod a választ? – Megtudom. 
Ellesztek csoki nélkül is? – Elleszünk. 
Leszokott a kávéról? – Leszokot 
El találják foglalni a helyét. – Eltalálják a célt.	  
Minden teljesen hibátlanul leírt mondat 1 pontot ér. (Ha egy mondatban több vétség is 
van, akkor is csak összesen 1 pontot vonunk le. Mondatonként tehát nem összesítjük a 
hibákat! 0 alá ne menjünk!)   20 pont 
9. ráncba szed, egyetért, dugába dől, dobra ver, létrehoz, sakkban tart, végbemegy, 
szívébe zár, jóváír, körbekerít, tőről metszett, felülbírál, tűkön ül, agyonüt, vakon 
követ 
Minden szó 1 pontot ér. (A helytelenek javítása 1 pont, az eredetileg helyesek 
változatlanul hagyása ugyancsak 1 pont.)  15 pont 
10. Kárpát-medence – Kárpát-medencei, Líbiai-sivatag – líbiai-sivatagi, Velencei-tó – 
velencei-tavi,  Csepel-sziget – Csepel-szigeti, Magellán-szoros – Magellán-szorosi, 
Aral-tó – Aral-tavi, Vörös-tenger – vörös-tengeri, Perzsa-öböl – perzsa-öböli,  
Somogyi-dombság – somogyi-dombsági,  Szépasszony-völgy – szépasszony-völgyi 
1 pontot ér a helyes névforma, újabb 1 pontot pedig a belőle képzett származék  

20 pont 
11. Írd a megadott szó mellé a jelentését! 
Körös  ’folyónév’, sujtás ’ruhadísz’, pallos ’nagy kard’, zúg (ige), Örs (tulajdonnév), 
őrs ’szervezeti egység’, zug ’belső sarok’, sújtás ’ütés’, Kőrös (városnév), pallós 
’vastag deszkából való’ (Néhány értelmezés helyett körülírás is elfogadható.)  

10	  pont	  
 
 
Feladatlap: 150 pont 
Tollbamondás: 50 pont 
Összesen: 200 pont 
 
 

 


