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Megoldás 

 

1. Tedd betűrendbe a következő neveket! A nevek sorszámát írd a megfelelő 

helyre! 
Név Sorszám Név Sorszám 

Jáki 2 Járóka 10 
Janka 5 Jákó 3 

Jánosi 8 Jankovics 6 

Jánossy 9 Jancsika 4 
Jankovits 7 Jábrányi 1 
 

10 pont 
10 pont, ha helyes a sorrend. Akár egyetlen hiba esetén is 0 pont. 
 
2. Írd le helyesen a következő szavakat! 
külöNbség, raBság, szelÍDség, elsŐBBség, bitanGság, éHség, rúTság, egéSZség, 
oTThon, haGYJátok 
 

10 pont 
Minden szó helyes megoldása 1 pontot ér akkor is, ha 2 hiba volt benne eredetileg. 
Csak a teljesen helyes szóalak ér pontot. 0,5 pontot nem adunk. 
 
3. Melyik a helyes? Húzd alá a helyes változatot! 
 
beíratás       beiratás harmonikus     harmónikus  
spray-vel     sprayjel     spréjjel  álszakáll   állszakál   álszakál  
orrszarvú      orszarvú      orrszarvu mammut    mamut 
alligátor     aligátor  orrvadász   orvadász   orr-vadász   

orvvadász 
menyegző     mennyegző videókamera    videokamera 
extázis    eksztázis  állkapocscsont   állkapoccsont   

álkapoccsont  
videózik    videozik imátkozik    imádkozik 
kikéreckedik   kikéredzkedik   
kikéretszkedik  

szervetlenkémia-tanár   szervetlen 
kémiatanár 

kutya-macska barátság  
kutyamacskabarátság 

csuklós busz      csuklósbusz 

sakkkör     sakk-kör nőttön-nő      nőttön nő 
20 pont 

Minden jó megoldás 1 pontot ér, kivéve a spray-vel, sprajel. Azok 0,5-0,5 pontot 
érnek.  



 
4. Kapcsold a Szent István névhez a következő elemeket! Írd le az így alkotott 
tulajdonneveket! kórház, bazilika, egyetem, körút, barlang,  király, csatorna, 
lakótelep, múzeum, díj   
Szent István Kórház, Szent István-bazilika, Szent István Egyetem, Szent István körút, 
Szent István-barlang, Szent István király, Szent István-csatorna, Szent István-
lakótelep,  Szent István Múzeum, Szent István-díj  

15 pont 
Minden helyes megoldású tulajdonnév 1,5 pontot ér. 

 
5. Lásd el a következő szavakat -val, -vel toldalékkal!  

alapszó -val, -vel raggal alapszó -val, -vel raggal 
Széll Széll-lel könny könnyel 
Takáts Takátscsal méh méhvel 
Kis Kissel Félix Félixszel 
Madách Madáchcsal Anett Anettel 
Shakespeare Shakespeare-rel Rousseau Rousseau-val 
Allah Allahhal bridzs briddzsel 
 

12 pont 
Minden jó megoldás 1 pont.  
 
6. Írd le folyóírással, javítva az SMS szövegét! 
A VENDEGUNK MEGJOTT, KULONBEJARATU LAKRESZT KIVANT, A 
FOLDSZINTEN HELYEZTUK EL, KULDJ UJABB NYARALOKAT A MEG 
KIADO APPARTMANOKBA, LIVIA 
 
A vendégünk megjött, külön bejáratú lakrészt kívánt, (11) a földszinten helyeztük el, 
(2) küldj újabb nyaralókat a még kiadó apartmanokba! (7) Lívia (1) 
 

21 pont 

A mondatok után zárójelben a javítandó hibák száma áll. Az utolsó tagmondat 
felszólítást tartalmaz, ezért oda felkiáltójel kell. Kövér betűk jelzik a javítandókat. Ha 
a vesszők helyére a versenyző pontokat tesz, fogadjuk el. Ha egyéb hibákat találunk a 
diák megoldásában, akkor hibánként 0,5 pontot vonjunk le! (pl. újabb helyett ujjabb: 
ez összesen 2 x 0,5 = 1 pont) 
 
7. Pótold a hiányzó magánhangzókat! 

o – ó    eufOrikus, bOgáncs, pallOs (nagy kard), prÓféta, San RemÓból 

ö – ő    kÖrút, elŐl (honnan?) bölcsŐde, kifŐzde, lŐdöz 

u – ú    abszolUtizmus, kátyÚ, tanÚk, szUrkál, hUzigál 

i – í     mÍly, lÍrikus, homonIma, szervIz, klÍmaváltozás     

20 pont 

Minden helyes megoldás 1 pont. 



8. Írd be az oda illő -l- vagy -ll- mássalhangzókat! 
áLLhatatos,    áLtat,    baciLus,    bagateLL,    biLiárd,    briLiáns,    buLdog,  
 
flaneL, hőlégbaLLon, klorofiLL, sugaLL,   sugaLmaz 

12 pont 

Minden helyes megoldás 1 pont. 

 

9. Pótold a szavakban a j vagy ly betűket! 

ricsaJ, skatuLYa, boJtár, nyáJas, estéLY, gomboLYag, soLYmász, paJkos, szilaJ, 

gerJeszt, döLYfös, csákLYa, baJor, taJga, muLYa 

15 pont 

Minden helyes megoldás 1 pont. 

 

10. Írd le helyesen a szöveget! 

Gyorsabb és olcsóbB könyvsokszorosÍTó elJárásra volt szüKség, hiszen az írások 

iránti kereslet évrŐl évre nőTTön-nőtt. A Távol-Keleten már több mint ezer éve 

kidolgozták az ő si nyomtatástechnika minden csínJát-bínját, de ez csak hosszú idő 

elteltével váLhatott az európai országokban ismerTTé. 

15 pont 

Minden helyes javítás 1 pont. Hibás javítás további 1 pont levonással jár. 

 

A feladatlap összesen 150 pont. 

A tollbamondás             50 pont. 

Maximális pontszám:  200 pont.  
 


