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5. osztály
Kárpát-medencei döntő
Kódszám:

1.

Összes pont: 60/

Írd a kifejezések fölé számokkal, hogy milyen sorrendben következnek egymás után a
szósorok szavai a betűrendbe sorolás szabályai szerint!

a) virág

uborka

xilofon

b) Zólyom

Zombor

Zenta

c) masszázs

mászik

maszk

d) kölcsön

köhint

Kő-hegy

e) Rácz

Raátz

Rác
Pontszám: 5/

2.

Karikázd be vagy húzd át a helyesírási lottóban a hat helytelenül írt szó sorszámát!

1.

2.

3.

4.

írkál

vigasz

szörnyülködik

megszűntet

5.

6.

7.

8.

héja

mennyegző

éretlen

játszátok

9.

10.

11.

12.

pója

sikoly

szója

mulya

13.

14.

15.

16.

sárgállnak

másképp

nőjjetek

Győrött
Pontszám: 16/
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3.

5/2
Lázár Ervinnek a Magyar mondák című könyvéből idézünk részleteket. Egészítsd ki a
hiányos szavakat a zárójelben megadott betűk közül a megfelelővel!

„A gyerek a jószágot f____rkészte (ü/ű). A gu____a (j/ly) nyugtalankodott, mintha valami szokatlan
készülődne.”
„A gyerek az égre kémlelt, vihar előtt szokott így megbo____dulni (j/ly) a jószág, de felhő semerre,
az ég szel____d-kéken (i/í) ragyogott.”
„A királyné álmában elmosolyodik, látja, amint odafe____t (n/nn) megnyí____nak (l/ll) az egek,
egy fényes tárgy hull alá, egyre vakítóbban ragyog, lángnyelvek csapnak ki belő____e (l/ll). Egy
kard. A kard hullócsillagként suhan lefelé, majd engedelme____en (s/ss) az ifjú oldalára s____mul
(i/í). Ott áll az anyja előtt a fia, fel____vezve (ö/ő) Isten lángoló kardjával.”
(Isten kardja)
„A hírv____vő (i/í) lovas ta____tékos (j/ly) paripáját megállította a tanácsdombon, s mintha a négy
égtájnak jelentené, elkiáltotta magát…”
„Dübögni kezdtek a sámándobok, dübögésüket, mint fát a vadsző____ő (l/ll) indája, tekervényes
csimpolyaszó

ölelte körül.

A domb mellé,

széles karé____t

(j/ly)

formálva körüle,

gy____lekezni (ü/ű) kezdett a nép…”
„– Mi, a hétmagyarok – mondta Tétény – azért gyűltünk itt össze, mert Szittyaország annyira
megte____t (l/ll) népeinkkel, hogy sem táplálni, sem befogadni nem tud bennünket.”
„– Úgy van – helyese____t (l/ll) Kende…”
(A vérszerződés)
Pontszám: 17/
4.

Húzd alá a helytelenül írt dátumokat a mondatokban! Majd írd le őket helyesen! Nem
minden dátum hibás.

Lázár Ervin 1936. május 5.-én született Budapesten. 1936. és 1951. között Rácegrespusztán
nevelkedett. A sárszentlőrinci és a székesfehérvári iskolai évek után 1950-től Szekszárdra járt
középiskolába. 1954. tavaszán érettségizett. 1961 volt az az év, amikor megszerezte a magyartanári
diplomáját.
Javított dátumok: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pontszám: 5/
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5/3
5.

Másold le a szavakat úgy, hogy válaszd el őket minden lehetséges helyen! Van egy olyan
szó közöttük, amelyet többféleképpen is el lehet választani, ezt válaszd el kétféleképpen!
keresztöltés, Paállal, bűvészest, Félixék, bendzsó, pszichológus, Benczúr, megemberesedik

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pontszám: 8/
6.

Végezd el az összeadásokat! Írd le az eredményül kapott szavakat a magyar helyesírás
szabályainak megfelelően!

jobb + -vá = ____________________________________________________________________
gally + -val = ___________________________________________________________________
galopp + pálya = ________________________________________________________________
Széll + -vel = ___________________________________________________________________
edz + -j + -etek = ________________________________________________________________
Pontszám: 5/
7.

Húzd alá azt a kifejezést, amelyik a helyesírási szabályba illik!

Ha különírt és egybeírt kifejezéseket sorolunk betűrendbe, akkor a szóhatárokat általában nem
vesszük figyelembe – figyelembe vesszük.
Ha -i képzőt kapcsolunk az egyelemű földrajzi névhez, akkor az új szót kis – nagy kezdőbetűvel
írjuk a mondaton belül.
Elválasztáskor a leg- felsőfokjelet úgy kezeljük – nem kezeljük úgy, mintha összetételi tag lenne.
A családnevekben a toldalékolás következtében egymás mellé kerülő három azonos mássalhangzó
írásakor alkalmazzuk – nem alkalmazzuk az egyszerűsítő írósmódot.
Pontszám: 4/
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