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1. Javítsd helyesre a szöveg alatt a hibás szóalakokat!    (24 pont) 

A blog olyan periódikusan újabb bejegyzésekkel bővülő WEB-oldal, amely ezek sorozatából 
áll, függetlenül attól, hogy mi az oldal témája, formája. Az ilyen tipusú bejegyzéseket akkor is 
blognak nevezzük, ha nyílvánosan nem érhető el. A bejegyzések leggyakrabban – de nem 
szükség szerűen – fordított időrendi sorrendben vannak. A blogok töbsége nyílvános 
weblapként működik. 
Az eredeti „weblog” kifejezés a web és a log (napló) szavak összetételéből keletkezett, ebből 
rövidült a mára kedvelté vált blog.  
Blogot írni egy fajta „megjelenés” a NET-en.  A blogger számára fontos az olvasottság. Az 
érdekes az, hogy miközben arról halhatunk, mennyire nehéz az emberi kapcsolatokat jól 
működtetni, naponta növekszik a világ hálón kapcsolatot létesítő emberek száma. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Melyik igealak helyes: 1, 2 vagy X? Írd a jelet a szavak mellé! (20 pont)  

1           2  x (= mindkettő) 
 

bujkál  …..    bújkál …..  …… 
egyel                …..           eggyel …..  ….. 
eggyezik …..    egyezik …..  ….. 
fordítd  …..    fordítsd …..  ….. 
forrassz …..    forrasztsz …..  ….. 
fürösztd           …..           füröszd …..  ….. 
hallgatózik      …..           halgatózik …..  ….. 
higgyük           …..            higyjük …..  ….. 
húnyják          …..             hunyják …..  ….. 
kicsinyli           …..            kicsinyelli …..  ….. 
kötsd  …..    kösd  …..  ….. 
látsszon …..    látszon …..  ….. 
mártsd             …..           mártssd …..  ….. 
metszd  …..      mesd  …..  ….. 
nőttök              …..           nőtök …..  ….. 
rosszalnám …..    rosszallnám …..  ….. 
rúgdalózik …..    rugdalózik …..  ….. 
sarkallja           …..           sarkalja …..  ….. 
sokall  …..    sokkal  …..  ….. 

tetsszem          …..           tetszem …..  ….. 
 



3. Írd le tagolva, folyóírással az alábbi részletet! Javíts is, ha kell!  (20 pont)  

INNENTÖMÖRKÉNYEGYKORILAKÓHÁZAHELYÉRŐLVETHETÜNKEGYPILLANTÁSTAZOSKO

LAUTCASARKÁNLEVŐÁRKÁDOSHÁZRAENNEKHELYÉNÁLLOTT1958IGAZARANYOROSZLÁ

NKÁVÉHÁZARÉGISZEGEDEGYIKNEVEZETESINTÉZMÉNYEAVÍZ(1879)ELŐTTIVÁROSSZELL

EMIKÖZPONTJAÉPPENTÖMÖRKÉNYÍRTRÓLATÁRCÁT1903BANÖREGSARKIHÁZCÍMMELN

AGYAPJÁÉVOLTUGYANISAKÉKMEZŐBENARANYOROSZLÁNTÁBRÁZOLÓCÉGÉRRELDÍSZÍT

ETTHÁZ1848ELŐTTEHHEZAHÁZHOZFŰZŐDÖTTPETŐFISÁNDORSZEGEDITARTÓZKODÁSÁ

NAKLEGENDÁJAISAZONBANSEMTÖMÖRKÉNYSEMMINEMTALÁLTUNKBIZONYÍTÉKOTHO

GYASZEGEDIPETŐFILEGENDAVALÓSÁGLETTVOLNA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4. Válaszd el az aláhúzott helyen az alábbi szóalakokat!  (21 pont) 

állatóvoda, bronzos, csalétek, darázzsal, futballedző, gallyak, gyűjthessenek, holdudvar, 

íráspróba, jobbágyság, Karancsalja, kartellezés, kertészet, kertig, meggyel, meggyevés, 

nyomolvasó, sorsszerű, szabadesés, viszonteladó          

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

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

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

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

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

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

 
 



5. Írd be a megfelelő j/ly-t a 3–3 pontra!     (27 pont)
  

bó...a  csák...a dereg...e fe...tető fo......on hó...ag 

i...enfa...ta ka...akos kese...ű  kéte...  ku...torog mordá... 

muszá... nyava...a perse...ben re...té...es se...mes se...telem  

só...om  su...tás  szí...as  tartá...a uszá...  zsiva...  

 

6. Tervezz diáklapot! Írd be a kezdőbetűket!     (8 pont)  

Legyen a címe: ... ...i ...jságunk. Legyenek a következő rovatai: ...anuári ...írek; ...tt az 

 ...gazgató ...eszél – ...tt a ...iákigazgató ...eszél; ...iúk ...ondják – ...ányok ...ondják;  

...ost ...allottam (újabb felvételekről); ...ekem ...evált (gyógyteákról) stb. 

   

7. Jobb és bal: jelöld az egybeírást és a különírást!    (10 pont) 

bal   egyenes  bal hátvéd bal   jobb  bal   kezes  bal   oldali 

bal   szerencse            jobb   kerék    jobbról balra  jobbnál   jobb  szélső   jobb 

 

8. Írd be a helyes kezdőbetűket!       (10 pont) 

…urópa  …anács  −  …urópa …anácsi  

…gyesült   …llamok − …gyesült  …llamokbeli  

…zépasszonyvölgy − …zépasszonyvölgyi    

…agyar …emzeti  …ank − …agyar …emzeti …anki    

 …rszágos  …zéchenyi  …önyvtár − …rszágos  …zéchenyi …önyvtári 

 

 

    

 

 

 

 



 

J  a  v  í  t  ó  k  u  l  c  s 

1. Helyesen: periodikusan, weboldal, típusú, nyilvánosan, szükségszerűen, többsége, 

nyilvános, kedveltté, egyfajta, neten, hallhatunk, világhálón. 12 x 2 = 24 pont. 

2. 20 pont. 
bujkál  1    bújkál   …… 
egyel                1              eggyel …..  ….. 
eggyezik …..    egyezik 2  ….. 
fordítd  …..    fordítsd 2  ….. 
forrassz 1    forrasztsz …..  ….. 
fürösztd           …..           füröszd 2  ….. 
hallgatózik      1             halgatózik …..  ….. 
higgyük           1              higyjük …..  ….. 
húnyják          …..            hunyják 2  ….. 
kicsinyli           …..           kicsinyelli …..  x 
kötsd  …..    kösd  2  ….. 
látsszon 1    látszon …..  ….. 
mártsd             1             mártssd …..  ….. 
metszd …..      mesd  …..  x 
nőttök              …..           nőtök 2  ….. 
rosszalnám …..    rosszallnám 2  ….. 
rúgdalózik …..    rugdalózik 2  ….. 
sarkallja           …..           sarkalja …..  x 
sokall  1    sokkal  …..  ….. 

tetsszem          …..           tetszem …..  x 
 
VIGYÁZAT! Helyes szóalak az eggyel, sokkal, - de a kérdés az igealakokat kéri! 

 

3. Hibátlanul 20 pont; nem csak egy helyes megoldás lehet. 
Innen, Tömörkény egykori lakóháza helyéről vethetünk egy pillantást az Oskola utca 

sarkán levő árkádos házra. Ennek helyén állott 1958-ig az Arany Oroszlán kávéház, a 

régi Szeged egyik nevezetes intézménye, a víz (1879) előtti város szellemi központja. 

Éppen Tömörkény írt róla tárcát 1903-ban Öreg sarki ház címmel. Nagyapjáé volt 

ugyanis a kék mezőben arany oroszlánt ábrázoló cégérrel díszített ház. 1848 előtt 

ehhez a házhoz fűződött Petőfi Sándor szegedi tartózkodásának legendája is, azonban 

sem Tömörkény, sem mi nem találtunk bizonyítékot, hogy a szegedi Petőfi-legenda 

valóság lett volna. 

Licenciákból: házra; ennek helyén… (vagy) központja; éppen Tömörkény… (vagy) 
1903-ban, Öreg … (vagy) címmel: nagyapjáé volt… (vagy) legendája is. Azonban sem…  

 

4. Válaszd el az aláhúzott helyen az alábbi szóalakokat!  (21 pont) 
állat-óvoda, bron-zos, csal-étek, darázs-zsal, futball-edző, galy-lyak, gyűjthes-

senek, hold-udvar, írás-próba, job-bágyság, Karancs-alja, kartel-lezés, ker-tészet, 



ker-tig, megy-gyel, meggy-evés, nyom-olvasó, sors-szerű, szabad-esés, viszont-el-

adó. 1-1 pont.           

5. Írd be a j/ly-t! Hibátlanul 27 pont. Vigyázat! Vannak 2 pontosak!  
 

bója  csáklya dereglye fejtető folyjon hólyag 

ilyenfajta kajakos keselyű kétely  kujtorog mordály 

muszáj nyavalya perselyben rejtélyes selymes sejtelem 

sólyom sujtás  szíjas  tartálya uszály  zsivaj  

 
 

6. Tervezz diáklapot! Írd be a kezdőbetűket! Hibátlanul 8 pont, címenként 1-1 

pont.  

Legyen a címe: A Mi Újságunk. Legyenek a következő rovatai: Januári hírek; Itt az 

igazgató beszél – Itt a diákigazgató beszél; Fiúk mondják – Lányok mondják; Most 

hallottam (újabb  felvételekről); Nekem bevált (gyógyteákról) stb.   

7. Jobb és bal: jelöld az egybeírást és a különírást! Hibátlanul 10 pont. Kellenek a 

jelek! A baloldali vs. bal oldali nem 2 pontos. 

balegyenes balhátvéd bal-jobb balkezes baloldali (és: bal oldali) 
balszerencse      jobb   kerék   jobbról balra     jobbnál   jobb   szélsőjobb    
  

8. Írd be a helyes kezdőbetűket!       (10 pont) 

Európa Tanács − Európa Tanácsi Egyesült   Államok − egyesült államokbeli  

Szépasszonyvölgy − szépasszonyvölgyi  Magyar Nemzeti Bank − magyar nemzeti 

banki   Országos Széchényi Könyvtár − országos Széchényi könyvtári   

Összesen: 24 + 20 + 20 + 21 + 27 + 8 + 10 + 10 = 140 pont.  
A tollbamondás 60 pont. 
Hibátlanul 200 pont. 
 

Szeged, 2016. január 8.      Dr. Nagy János s. k.  


