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MEGOLDÁS 

 

1. Belg-rád, Pál-ffy, tölgy-er-dő, csal-é-tek, vas-út-é-pí-tés, bor-szak-ér-tő, egy-szer-s-mind, jog-hur-

tért, ma-ha-ra-dzsa, dó-zis-el-len-őr-zés   

Minden hibátlanul elválasztott szó 1 pont. Összesen 10 pont. 

 

2. Egybeírjuk: rúgkapál, búbánatos, hírnév, maholnap, siketnéma, incifinci, tutyimutyi 

Kötőjellel írjuk: orrán-száján, sütnek-főznek, irul-pirul, kézzel-lábbal, élnek-halnak, ízig-vérig, tejben-

vajban, Anna-Panna 

A párok megtalálása és szabályszerű leírása 1-1 pont. Összesen 15 pont.  

 

3. A Hunyadiak és a Zrínyiek hősiesen küzdöttek a török ellen.  

Az Országház kupolacsarnokában őrzik államiságunk egyik jelképét, a Szent Koronát. 

A Budapesti Történeti Múzeum Wellness az ókorban címmel rendezett kiállítást Aquincumban. 

Összesen 7 tulajdonnév van a mondatokban. A Szent Koronát és a Budapesti Történeti Múzeum egy-

egy egységként értékelendők. Ha bármelyik elemük írása helytelen, akkor a teljes név 0 pont. Összesen 

7 pont. (Az egyéb hibákat csak javítjuk, nem pontozzuk.) 

 

4.  

Kiegészítendő szó Jelentés Kiegészítendő szó Jelentés 

csuklya kapucni csukja zárja (ige) 

estélye esti rendezvény estéje napszakja 

súlyt mérték (mérlegsúly) sújt üt 

lakályos otthonos lakájos szolgai 

foglya rabja, madara fogja tartja 

bolyt fészket, csoportot bojt fonálcsomó (pl. sapka 

végén) 

szablya kardfajta szabja méretre vágja 

csavarlyuk csavar helye csavarjuk tekerjük 

hely terület, tér hej indulatszó 

folyt ömlik, csorog fojt fullaszt, szorít 

Minden szópár helyes megoldása 1 pont. (A jelentések helyett szinonima vagy szófaj is elfogadható.) 

Összesen 10 pont. 

 

5. gyönyörű, szűkmarkú, hegedül, díszít, bölcsőde, húgocska, sugdolódzik, zsiradék, papíráru, ördöngös 

Minden hibátlanul megoldott szó 0,5 pont. Összesen 5 pont. 

 

6. távirányítógomb, Nagyvárad-térkép, arany nyaklánc, vendéglátóipari, búzavirágkéknek, tizenöt 

emeletes, divatlap-szerkesztőség, kutya-macska barátság, kémia-házifeladat, Nobel-díj-átadás 

Minden hibátlanul megoldott összeadás 1 pont. Összesen 10 pont. 



 

7. költség, halljuk, rozskenyér, tanítja, ölyvvel, vasdarab, éljenek, fagypont, ujjra vagy újra 

zöldelljenek, mondjuk, édesanyja, fejtsd le róla, község, lehunyja, lengyár, adjuk, találjátok, bánják, 

efféle,  játsszátok,  fényesen, lőtök, gyullad, kicsinyell 

Minden hibás szó megtalálása és helyes leírása 1 pont. Összesen 13 pont. Ha helyes szóalakot módosít 

rosszra, akkor darabonként -1 pont.  

8. jácint, Jácint, járda, járom, jázmin, jég, jegel, jeges, jobban, jobbít, jósnő, jósol, juhász, Juhász 

Teljesen hibátlan sorrend 5 pont. Akár 1 besorolási hiba miatt 0 pont.  

9.  

1 2 X Tipp 

szójatej szólyatej szójately 1 

Lánc-híd Lánchíd Lánc Híd 2 

Arany Jánosi Arany jánosi Arany János-i X 

felhajtó-sáv felhajtó sáv felhajtósáv X 

fitnesz szalon fitneszszalon fitnesszalon 2 

tbc-oltásellenes tbc-oltás-ellenes tbc-oltás ellenes 2 

papír zsebkendő papír-zsebkendő papírzsebkendő 1 

Félixszel Félix-szel Félixel 1 

menedzser-képzésről menedzserképzésről menedzser képzésről 2 

Élet és Tudomány Élet és tudomány Élet- és tudomány 1 

Kossuthdíjas Kossuth díjas Kossuth-díjas X 

Keleti Pályaudvari Keleti pályaudvari keleti pályaudvari 2 

Szent Jobb Szentjobb Szent jobb 1 

13 pont 

10.  

Földrajztudományi Kutatóintézet, földrajztudományi kutatóüintézetbeli 

Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Babeş-Bolyai tudományegyetembeli 

Országos Széchényi Könyvtár, országos Széchényi könyvtári 

Magyar–Japán Baráti Társaság, magyar–japán baráti társasági 

II. Számú Fogászati Klinika, II. számú fogászati klinikai  

Országos Fejlesztési Műszaki Bizottság, országos fejlesztési műszaki bizottsági  

Minden helyesen megalkotott tulajdonnév 1 pont. Minden helyesen toldalékolt forma + 1 pont. Összesen 

12 pont. 

A feladatlapra összesen 100 pont adható. 

 


