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SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY 
2019. május 25. 

7. osztály 

Kárpát-medencei döntő 
 

Kódszám:      Összes pont: 60/ 

 

1. Tedd megfelelő sorrendbe számozással az oszlopokban megadott kifejezéseket a 

betűrendbe sorolás szabályai szerint! 

 
Számozás   Számozás   Számozás  

 Pál   Ubul   Zánka 

 Paál   Yamaha   Zala vármegye 

 Palicsfürdő   Washington   Zalai-dombság 

 Pálffy   Xénia   Zara 

 

         Pontszám: 3/ 

 

2. Egészítsd ki a szavakat a megfelelő mássalhangzóval a szólásokban! 

 

Áll, mint a sóbá___vány. (l/ll) 

Nem fű___ik a foga a munkához. (l/ll) 

Az első hegedűt ját___a. (sz/ssz) 

Szaká___a nő a várakozástól. (l/ll) 

Eláll a léle___zete. (k/g) 

A hetedik me___országban érzi magát. (ny/nny) 

Annyi pénze van, mint a pe___va. (j/ly) 

Elveti a su___kot. (j/ly) 

Szélmalomharcot fo___tat. (j/ly) 

A bajusza alatt somo___og. (j/ly) 

Olyan kevé___, mint a páva. (j/ly) 

 

         Pontszám: 11/ 
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3. Karikázd be a hatos lottóban a hosszú magánhangzóval írandó hat szó sorszámát! 

 

1. b…rsalma (i) 2. ir…gy (i) 3. h…zlal (i) 4. árv…zi (i) 

5. …rlődik (ö) 6. baty…sbál (u) 7. d…skál (u) 8. fültan… (u) 

9. f…ródik (u) 10. t…lsó (u) 11. …tál (u) 12. kis…jj (u) 

13. becs…s (ü) 14. …ldözött (ü) 15. k…rtöl (ü) 16. kör…l (ü) 

 

         Pontszám: 16/ 

 

4. Másold le a szöveget a magyar helyesírás szabályainak megfelelően! A pontszám nem a 

helyesírási hibák számát mutatja. 

 

Az imádkozó sáska Magyarországszerte honos állat. Nemcsak nállunk hanem más Közép-európai 

országokban is sőt, szinte minden kontinensen előfordul. Álytatos manónak is nevezik. Ideje java 

részét mozdulatlanul állva tőlti a növények sürűjében. Az állcázásban környezetéhez idomuló 

szinezete segíti. Vedléskor hol zöldből barnává hol barnából zöldé vállik. A közhiedelem szerint ez 

attól is függ, hogy milyen környezet veszi körűl. Ha az elrejtőzést segítő színek ellenére felfedezik 

őket, akkor futva, vagy szögdécselve tűnnek el a ragadozók elöl. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 14/ 
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5. a) Alkoss tulajdonneveket a megadott elemekből! 

b) Kapcsold az a) pontban alkotott tulajdonnevekhez a -i vagy a -beli képzőt!  

 

védett + állatok + lapja = __________________________________________________ (újságcím) 

újságcím + -beli képző = ___________________________________________________________ 

 

alsó + tiszai + állatvédők + szövetsége = ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ (intézménynév) 

intézménynév + -beli képző = _______________________________________________________ 

 

Duna + menti + halgazdaság = __________________________________________ (intézménynév) 

intézménynév + -i képző = __________________________________________________________ 

 

dél + afrikai + köztársaság = _______________________________________________ (államnév) 

államnév + -i képző = ______________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 8/ 

 

6. 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! 

 

A könyvcímekhez a -beli képzőt kötőjellel – kötőjel nélkül kapcsoljuk. 

Példa: __________________________________________________________________________ 

 

Az ez, az névmásnak és a -beli képzőnek a kapcsolatából keletkezett szavakban rövid – hosszú 

mássalhangzót írunk. Példa: _________________________________________________________ 

 

Ha az azonos mondatrészi szerepű szavak között illetve kötőszó van, akkor a kötőszó elé vesszőt 

teszünk – nem teszünk vesszőt. Példa: ________________________________________________ 

 

Ha egy összetett szó előtagja hosszú mássalhangzóra végződik, az utótagja pedig ugyanolyan 

mássalhangzóval kezdődik, akkor az egyszerűsítő – a szóelemző írásmódot követve írjuk őket az 

összetételi tagok határán. Példa: _______________________________________________ 

 

         Pontszám: 8/ 

 


