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5. osztály 

Kárpát-medencei döntő 

 

Kódszám:      Összes pont: 60/ 

 

 

1. Jelöld a kifejezések fölé írt számmal, hogy melyik kifejezés hányadik az adott sorban a 

betűrendbe sorolás szabályai szerint!  

 

aranyfejű sas – aranybegy – aranysas 

hómadár – homoki tyúk – hópárduc 

Arany János – aranyos – aranytallér 

Xénia – Vanda – Sára 

 

         Pontszám: 4/ 

 

2. Egészítsd ki a szavakat ly-nal vagy j-vel! 

 

va___on, kardhüve___, cser___e, hodá___, zsámo___, kombá___n, kur___ant, karva___, paszu___ 

 

         Pontszám: 9/ 

 

3. Karikázd be a hatos lottóban a megadott helyen rövid magánhangzóval vagy rövid 

mássalhangzóval írandó hat szó sorszámát! 

 

1. s…kos (i) 2. sz…ves (i) 3. áh…tat (i) 4. bárgy… (u) 

5. h…sos (u) 6. asz… (u) 7. heged…l (ü) 8. men… (ü) 

9. óra…or (k) 10. e…ütt (gy) 11. szá…dos (l) 12. drágá… (l) 

13. me…ezet (ny) 14. ce…hal (t) 15. hé…a (j) 16. zölde…nek (l) 

 

         Pontszám: 16/ 
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4. Másold le a szavakat úgy, hogy válaszd el őket minden lehetséges helyen! 

 

végigolvassák, dodzsemezik, mechanika, Kossuthtal, taxizik 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 5/ 

 

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

 

húsz + -szor = ____________________________________________________________________ 

Anett + -tól = _____________________________________________________________________ 

cserkész + szövetség = ______________________________________________________________ 

út + -i = _________________________________________________________________________ 

az + -ként = ______________________________________________________________________ 

futball + láz = _____________________________________________________________________ 

ringatódzik + -j + -atok = ____________________________________________________________ 

bridzs + -vel = ____________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 8/ 
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6. Másold le a szöveget a magyar helyesírás szabályainak megfelelően! A pontszám nem a 

helyesírási hibák számát mutatja. 

 

100 évvel ez előtt halt meg Simonyi Zsigmond. Több Európai városban folytatott egyetemi 

tanulmányokat. 1895.-től szerkesztette a Magyar Nyelvőr cimű folyóiratot. Tanárként és tudósként is 

jelentősset alkotott. A nyelvtudományi eredményeket iskolai nyelvtanokban népszerüsítette. Új 

iskolai helyesírást is készített. Az 1919-es évben az Eszperantó nyelv oktatásának bevezetésén is 

dolgozott. 2019. őszén megemlékezünk rólla. A színes programokra meghívjuk a Kárpát-medencei 

döntő díjazott tanulóit. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 10/ 

 

7. a) Egészítsd ki a helyesírási szabályokat a megfelelő kifejezéssel! Húzd alá a szabályba illő 

kifejezést! 

b) Írj egy-egy olyan példát, amely a kiegészített szabályt szemlélteti! 

 

Ha két magánhangzó között két mássalhangzót jelölő betű van, elválasztáskor egy – két mássalhangzó 

kerül a következő sorba. Példa: ______________________________________________________ 

 

Az összetett szavak tagjainak a határán találkozó azonos kétjegyű mássalhangzókat egyszerűsítve 

írjuk – nem írhatjuk egyszerűsítve. Példa: ______________________________________________ 

 

Ha a számmal írt évszámot névutó követi, akkor az évszám után teszünk pontot – nem teszünk pontot. 

Példa: __________________________________________________________________________ 

 

A dátumban a számmal írt, napot jelölő szám után teszünk – nem teszünk pontot, ha toldalék 

kapcsolódik hozzá. Példa: ___________________________________________________________ 

         Pontszám: 8/ 

 


