Implom József
Középiskolai Helyesírási Verseny
Kárpát-medencei döntő

Gyula, 2019. március 1.

Feladatlap
1. Jelöld áthúzással a hibásan elválasztott szavakat!
Rátz Marcel-lal

Rátz Marcell-lal

matt-ig

mat-tig

hát–ulsó

há-tulsó

sakk-kal

sak-kal

part-ért

par-tért

fok-os

fo-kos

kulcs-sal

kulcs-csal

Bar-thalos

Bart-halos

előt-tem

előtt-em

Újpest-é

Újpes-té

apar-theid

apart-heid

Rác-zot

Rá-czot
/12 pont

2. Írd le helyesen az alábbi földrajzi nevek alapalakját és azok -i képzős változatát! (Figyelj a kötőjelek fajtáira is!)
A földrajzi nevek

Az -i képzős változatok

azúr part
soproni hegység
szemlő hegyi barlang
francia polinézia
dráva száva köze
/20 pont
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3. Javítsd ki az alábbi mondatok helyesírásilag hibás szavait! Ha az
adott mondatban nem találsz hibát, jelöld kihúzással a megfelelő helyen!
A hibás szavak javítása
Kezd meg a játékot!
Üsdd erősen a sarokba a labdát!
Ha visszaadja, told meg egy dícsérettel!
Tartsd az ellenfeledet az alapvonalon!
Ejtsd hirtelen a labdát a háló mögé!
Késztetsd hibára a partnert!
Oda helyezzd a labdát, ahová nem várja!
Edz sokat, hogy elérhesdd a hosszú labdákat is!
Tiszteld a szabályokat: játszál sportszerűen!
4. Írd le rövidítve az alábbi szavakat és szószerkezeteket!
Rövidítve

/18 pont
Rövidítve

saját kezével

igazgatóhelyettes

kerületi

ezer forint

megbízott

budapesti

postafiók

ügyintéző

megyében

törvénycikk

korlátolt felelősségű társaságnál

tévézik

5. Írd le helyesen az alábbi mondatokat!

/12 pont

– Kérek egy kilo almát! Lehet másfél kilógramm is.
…………………………………………………………………………………………………………
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– De aranyos gyerek! Másféléves, vagy van már két éves is?
…………………………………………………………………………………………………………
– Meg van, amit kerestél? Nagyon ki vagy miatta?
…………………………………………………………………………………………………………
– Idén lebontják a házat, vagy még egy ideig fenn marad?
…………………………………………………………………………………………………………
– De szép gyümölcs! Az ábécében vetted?
…………………………………………………………………………………………………………
– Melyik betü következik a p után az ABC-ben?
…………………………………………………………………………………………………………
– Menjünk bejjebb, vagy te jössz kiljebb?
…………………………………………………………………………………………………………
– Ittmaradjunk, vagy elég, ha te ittmaradsz?
…………………………………………………………………………………………………………
/14 pont
6. Tedd helyesírásilag hibátlanná a megadott szerkezeteket!
A nyelvi szerkezetek helyesen
vasésacélművek
szakképzésicentrumtagintézménye
győr sopron ebenfurti vasút zrt
sportésszabadidőcentrum
kézilabdaedzőitanfolyam
utánpótlásnevelés
siketek- és nagyothallók országos
szövetsége
járóbetegszakrendelés
/16 pont
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7. Lásd el a bal oldali oszlop szavait a megadott toldalékokkal!
A toldalékolandó szó

A toldalék

nyelvjárástörténet
tevékenységcentrikusság

Toldalékolva

-i
-ról/-ről

Jean-Baptiste Camille Corot

-t

Marcus Iunius Brutus

-val/-vel

Metternich

-val/-vel
/10 pont

8. Alkosd meg a megfelelő kifejezéseket! (Figyelj a kötőjelek fajtáira is!)
A szószerkezet
rajz + ének + zene + szakos + tanár
köz + terület + használat + -i
kis + és + nagy + kötőjel + -ek + -val/-vel
adó + vissza +térítés
írás + jel + használat + -i
/10 pont
9. Tedd hibátlanná magánhangzók időtartamának jelölését! (Csak
azokat a szavakat kell újból leírnod, amelyeket javítottál.)
Az ujságirók nem mindig vannak tisztában a helyesirással.
…………………………………………………………………………………………………………
A tévé felíratai gyakran bántják a szemünket.
…………………………………………………………………………………………………………
Sajnos, néha a tanitók és a hívatali vezetők sem javitják a hibákat.
…………………………………………………………………………………………………………
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Igy nem kivánhatjuk meg a tanulók gyakorlati készségeinek fejlödését.
…………………………………………………………………………………………………………
Jobb nem is emliteni, hogy történelemórán, fizikaórán, magyarórán eltürik a
táblán javitás nélkül a rontásokat, nem csoda, ha a csetelők sem
törödnek velük.
…………………………………………………………………………………………………………
Ez a hívatalos levél, az önéletrajz, a reklámírat, a reklamáló irás jellemzöje is
lesz.
…………………………………………………………………………………………………………
Meg kell állitani ezt az irányt.
…………………………………………………………………………………………………………
/18 pont

Pontozás
Szerzett pontszám

Maximális pontszám

1. feladat

pont

12 pont

2. feladat

pont

20 pont

3. feladat

pont

18 pont

4. feladat

pont

12 pont

5. feladat

pont

14 pont

6. feladat

pont

16 pont

7. feladat

pont

10 pont

8. feladat

pont

10 pont

9. feladat

pont

18 pont

pont

130 pont

Összesen
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Implom József
Középiskolai Helyesírási Verseny
Kárpát-medencei döntő

Gyula, 2019. március 1.

Javítókulcs
1. Jelöld áthúzással a hibásan elválasztott szavakat! (A javítókulcs táblájában a helyes változatok vannak!)
Rátz Marcell-lal

mat-tig

há-tulsó

sak-kal

par-tért

fo-kos

kulcs-csal

Bar-thalos

előt-tem

Újpes-té
apart-heid

Rá-czot
Jó megoldásonként 1-1 pont
/12 pont

2. Írd le helyesen az alábbi földrajzi nevek alapalakját és azok -i képzős változatát! (Figyelj a kötőjelek fajtáira is!)
A földrajzi nevek

Az -i képzős változatok

Azúr-part

azúr-parti

Soproni-hegység

soproni-hegységi

Szemlő-hegyi-barlang

Szemlő-hegyi-barlangi

francia polinézia

Francia Polinézia

francia polinéziai

dráva száva köze

Dráva―Száva köze

Dráva―Száva közi

(Vigyázat: csak a nagykötőjel
fogadható el!)

(Vigyázat: csak a nagykötőjel
fogadható el!)

azúr part
soproni hegység
szemlő hegyi barlang

Minden hibátlan alak 2-2 pont
/20 pont
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3. Javítsd ki az alábbi mondatok helyesírásilag hibás szavait! Ha az
adott mondatban nem találsz hibát, jelöld kihúzással a megfelelő helyen!
A hibás szavak javítása
Kezd meg a játékot!

Kezdd

Üsdd erősen a sarokba a labdát!

Üsd

Ha visszaadja, told meg egy dícsérettel!

toldd, dicsérettel

Tartsd az ellenfeledet az alapvonalon!

―

Ejtsd hirtelen a labdát a háló mögé!

―

Késztetsd hibára a partnert!

Késztesd

Oda helyezzd a labdát, ahová nem várja!

helyezd

Edz sokat, hogy elérhesdd a hosszú labdákat is!

Eddz, elérhesd

Tiszteld a szabályokat: játszál sportszerűen!

játsszál

Minden helyesen javított alak 2-2 pont
Minden egyéb, helyesen írt szó tévesztése -1 pont
/18 pont
4. Írd le rövidítve az alábbi szavakat és szószerkezeteket!
Rövidítve
saját kezével

s. k.

Rövidítve
igazgatóhelyettes

igh.

ker.-i

ezer forint

E Ft

megbízott

mb.

budapesti

bp.-i

postafiók

Pf.

ügyintéző

üi.

megyében

m.-ben

törvénycikk

tc.

korlátolt felelősségű társaságnál

kft.-nél

tévézik

(szóközzel!)

kerületi

tv-zik

Minden helyesen rövidített alak 1-1 pont
A kis- és nagybetű tévesztése is hiba
/12 pont
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5. Írd le helyesen az alábbi mondatokat!
– Kérek egy kilo almát! Lehet másfél kilógramm is.
kiló, kilogramm
– De aranyos gyerek! Másféléves, vagy van már két éves is?
Másfél éves, kétéves
– Meg van, amit kerestél? Nagyon ki vagy miatta?
Megvan, kivagy
– Idén lebontják a házat, vagy még egy ideig fenn marad?
fennmarad
– De szép gyümölcs! Az ábécében vetted?
ABC-ben
– Melyik betü következik a p után az ABC-ben?
betű, ábécében
– Menjünk bejjebb, vagy te jössz kiljebb?
beljebb, kijjebb
– Ittmaradjunk, vagy elég, ha te ittmaradsz?
Itt maradjunk, itt maradsz
Szavanként és/vagy szerkezetenként 1-1 pont
/14 pont
6. Tedd helyesírásilag hibátlanná a megadott szerkezeteket!
A nyelvi szerkezetek helyesen
vasésacélművek
szakképzésicentrumtagintézménye

vas- és acélművek
szakképzési centrum tagintézménye
Győr―Sopron―Ebenfurti Vasút Zrt.

győr sopron ebenfurti vasút zrt

(Vigyázat: csak a nagykötőjel fogadható el!)

sportésszabadidőcentrum

sport- és szabadidőcentrum

kézilabdaedzőitanfolyam

kézilabdaedzői tanfolyam

utánpótlásnevelés
siketek- és nagyothallók országos
szövetsége

utánpótlás-nevelés
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

járóbetegszakrendelés

járóbeteg-szakrendelés
/16 pont
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7. Lásd el a bal oldali oszlop szavait a megadott toldalékokkal!
A toldalékolandó szó

A toldalék

Toldalékolva

-i

nyelvjárástörténeti

-ról/-ről

tevékenységcentrikusságról

-t

Jean-Baptiste Camille Corot-t

Marcus Iunius Brutus

-val/-vel

Marcus Iunius Brutusszal

Metternich

-val/-vel

Metternichhel

nyelvjárástörténet
tevékenységcentrikusság
Jean-Baptiste Camille Corot

/10 pont
8. Alkosd meg a megfelelő kifejezéseket! (Figyelj a kötőjelek fajtáira is!)
A szószerkezet
rajz + ének + zene + szakos + tanár

rajz―ének-zene szakos tanár
(Vigyázat: csak a nagykötőjel fogadható el!)

köz + terület + használat + -i

közterület-használati

kis + és + nagy + kötőjel + -ek + -val/-vel

kis- és nagykötőjelekkel

adó + vissza +térítés

adó-visszatérítés

írás + jel + használat + -i

írásjelhasználati
Hibátlan megoldásonként 2-2 pont
/10 pont
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9. Tedd hibátlanná magánhangzók időtartamának jelölését! (Csak
azokat a szavakat kell újból leírnod, amelyeket javítottál.)
Az ujságirók nem mindig vannak tisztában a helyesirással.
újságírók, helyesírással
A tévé felíratai gyakran bántják a szemünket.
feliratai
Sajnos, néha a tanitók és a hívatali vezetők sem javitják a hibákat.
tanítók, hivatali, javítják
Igy nem kivánhatjuk meg a tanulók gyakorlati készségeinek fejlödését.
Így, kívánhatjuk, fejlődését
Jobb nem is emliteni, hogy történelemórán, fizikaórán, magyarórán eltürik a
táblán javitás nélkül a rontásokat, nem csoda, ha a csetelők sem
törödnek velük.
említeni, eltűrik, javítás, törődnek
Ez a hívatalos levél, az önéletrajz, a reklámírat, a reklamáló irás
jellemzöje is lesz.
hivatalos, reklámirat, írás, jellemzője
Meg kell állitani ezt az irányt.
állítani
Szavanként és/vagy szerkezetenként 1-1 pont
/18 pont

Pontozás
Maximális pontszám
1. feladat

12 pont

2. feladat

20 pont

3. feladat

18 pont

4. feladat

12 pont

5. feladat

14 pont

6. feladat

16 pont

7. feladat

10 pont

8. feladat

10 pont

9. feladat

18 pont

Összesen

130 pont
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