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SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY 
2016. május 28. 

5. osztály 

Kárpát-medencei döntő 

 

Kódszám:      Összes pont: 60/ 

 

1. Húzd alá azokat a szótárrészleteket, amelyek hibásak a betűrendbe sorolás szabályai 

szerint! Nem minden oszlop hibás. A hibás oszlopokban írd a szavak mellé a helyes 

sorrendet jelölő számokat! 
 

adu 

advent 

ad-vesz 

Ady 

cuppog 

C-vitamin 

Czuczor 

cumisüveg 

Csángóföld 

csángó viselet 

csángó nyelvjárás 

csap 

 

Körös 

Kőrös 

Kőrösi Csoma Sándor 

körös-körül 

Sarkcsillag 

sarkkör 

sarkon 

sárkány 

westernfilm 

UV-sugárzás 

Ybl Miklós 

Xénia 
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2. Karikázd be a helyesírási lottóban a hat helytelenül írt szó sorszámát! 

 

1. 

pertu 

2. 

csipkelődik 

3. 

köszörűl 

4. 

lúdak 

5. 

héja 

6. 

mennyegző 

7. 

nőjünk 

8. 

rokka 

9. 

pója 

10. 

sikoly 

11. 

moraj 

12. 

ereklye 

13. 

2016 nyarán 

14. 

2016. júliusban 

15. 

2015 és 2017. között 

16. 

2016. július 1.-ig 
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3. Egészítsd ki a közmondásokat, szólásokat a hiányzó betűkkel! 

 

Ajtóst____l ront be a házba. 

Alkalom szüli a tolva____t. 

Mon____ meg, ki a barátod, megmondom, ki vagy. 

Kapkod, mint Bernát a me____kőhöz. 

Kinyí____ik a bicska a zsebében. 

Bors____t tör valakinek az orra alá. 

Aki bottal köszön, annak doron____al felelnek. 

El van maradva egy bro____úrával. 

Ha____ hulljon a férgese. 

Gazda szeme h____zlalja a jószágot. 

G____zsba kötve táncol. 

A hazugot hamarabb ut____lérik, mint a sánta kutyát. 

Holló a hollónak nem vá____a ki a szemét. 

Aki sokat ____gér, keveset ad. 

Amit jóked____el teszel, nem esik nehezedre. 
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4. Másold le a szavakat úgy, hogy válaszd el őket minden lehetséges helyen! 

 

Horváthtal, orchideák, legalul, szfinxek, Wesselényi, szétolvad 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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5. Oldd meg a szóegyenleteket! Írd le az eredményül kapott kifejezéseket helyesen! 

 

boszorkány + köz = ________________________________________________ (földrajzi név) 

Zala + vármegye = __________________________________________________ (földrajzi név) 

iskola + téri + általános + iskola = ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ (intézménynév) 

jobb + -val = ____________________________________________________________________ 

ne + foly(ik) + -j + -anak + össze = __________________________________________________ 

edz + -j + él = ___________________________________________________________________ 

cipész + szerszám = _____________________________________________________________ 

makk + keresés = _______________________________________________________________ 
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6. Olvasd el a szöveget! Majd másolj ki három-három példát a táblázatba a szövegből! 

 

Nehézséget okoz némely szónak a leírása. Fogalmazásokban írjuk le az igazságos Mátyás király 

nevét. Elgondolkodunk a dolgozatban a következők helyesírásán: Rákóczi-féle szabadságharc, 

barokkal. Olvasás közben jegyezzük meg Mikszáth nevét. Az osztálytársunk hosszú 

mássalhangzóra végződő nevét sem könnyű lejegyezni, ha toldalékoljuk: Kiss-sel.  

 

 1. példa 2. példa 3. példa 

Példák a szóelemző 

írásmódra 

   

Példák a hagyományos 

írásmódra 

   

Példák az egyszerűsítő 

írásmódra 
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