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SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY 
2015. május 30. 

7. osztály 

Kárpát-medencei döntő 

 

Kódszám:      Összes pont: 60/ 

 

 

1. Jelöld, hogy szabályosan milyen magánhangzót vagy mássalhangzót kell írni a következő 

szavakban! 

 

1 = rövid  2 = hosszú  x = rövid is, hosszú is lehet 

 

  Tipp   Tipp 

1. sz__mat (i)  8. hé__a (j)  

2. v__rtus (i)  9. hejehu__a (j)  

3. h__zlaló (i)  10. ha__gatag (l)  

4. k__rkörös (ö)  11. szöke__ve (l)  

5. p__mpa (u)  12. belemé__ed (ly)  

6. cs__fondáros (u)  13. fe__ (n)  

7. z__g (u)  13+1. akké__ (p)  

 

         Pontszám: 14/ 

 

2. Másold le a tulajdonneveket és a belőlük származó alakokat szabályosan folyóírással úgy, 

hogy csak ott írj nagy kezdőbetűt, ahol a szabályzat szerint szükséges, és tedd ki a hiányzó 

kötőjeleket! 

 

 

EGY TERMÉSZET VILÁGABELI CIKKBEN ÍRNAK A DUNAHARASZTI HÓKONYRÓL. A 

KIS DUNÁNAK NEVEZETT FOLYÓÁG MELLETT EGY LÁPOS TERÜLETEN SZÁMOS 

NÖVÉNYRITKASÁG ÉL. A DUNA ÉTTEREM MELLETT ÉRDEMES LESÉTÁLNI A 

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETRE. A CSEPEL SZIGETI VÁROSHOZ MÁS ÉRTÉKES 

TERÜLETEK IS TARTOZNAK. A DUNA TISZA CSATORNA MENTI NÖVÉNYTAKARÓT IS 

VÉDETTÉ NYILVÁNÍTOTTÁK. A HŐSÖK TEREI ÖREG FÁKRA IS BÜSZKÉK A HELYI 

LAKOSOK. A DUNA HIDAT 1949-BEN ÉPÍTETTÉK. 

 

         Pontszám: 8/ 
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3. Pótold a hiányzó pontokat a dátumokban, ahol szükségesek! 

 

2015 augusztus 20-án  2015 augusztusában  2000 és 2015 között 

2015 tavaszán   2015 május havában  2015 tavaszi 

 

         Pontszám: 6/ 

 

4. Másold le a vicceket helyesírási hibák nélkül! (A pontszám nem a hibák számát mutatja.) 

 

 

Az iskolában a tanítónéni azt kérdezi: 

– Ha anyukádnak van három almája, és hét felé kell osztania, mit csinál? 

– Kompotot! 

 

A tanár a diákot korhollja: 

– A kutyádról írt fogalmazásod szószerint ugyanaz, mint a testvéredé. 

– Mert a kutya is ugyanaz. 

 

Az anyuka megfedi a kisfiát: 

– Szégyelheted magad! Megbuktál, pedig horgászfelszerelést is igértem, ha átmész a vizsgán. Csak 

azt mond meg, mit csináltál tanulás helyett! 

– A horgászvizsgára készültem. 
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         Pontszám: 10/ 
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5. Egészítsd ki a szólásokat a megfelelő betűvel! 

 

Minden ad___t kijátszik. (u)  

Csak egy kőha___ításnyira van. (j – ly) 

Kőbá___vá___á (l, ny) vá___ik. (l)  

Megnyú___ik az ábrázata. (l)  

Aknamunkát fo___tat valaki ellen. (j – ly)  

Alfától az ___megáig. (o)  

Á___domást iszik. (l) 

Érti a cs___ziót. (i) 

Cs___rájában elfo___tja. (i, j– ly) 

Farkas___rdító hideg van. (o) 

 

         Pontszám: 13/ 

 

 

6. Írj le három különböző szabályt, hogy mikor kell szabályosan vesszőt tenni az egyszerű 

mondatba! 

 

1. szabály  

 

 

 

 

 

2. szabály  

 

 

 

 

 

3. szabály  

 

 

 

 

 

 

         Pontszám: 9/ 

 


