
7-10. évfolyam  iskolai forduló 

 
Tollbamondás 

 

 

Újabb elismerést kapott a szlovákiai magyar tudós közösség 
 
A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson Lotz János-emlékérem kitüntető díjat és 
oklevelet kapott Mészáros András filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja és 
Sándor Anna nyelvész, az MTA külső köztestületi tagja. A Nemzetközi Magyarságtudományi 
Társaság Választmánya 2016. augusztus 21-én döntött a Lotz János-emlékérem díjazottjairól. 

A díjat ötévente ítélik oda mindazoknak a nem Magyarországon élő 
hungarológusoknak, akik a magyar nyelvészet, irodalomtörténet, művelődéstörténet vagy 
néprajztudomány terén nagy jelentőségű kutató-, oktató- és szervezőmunkát végeznek, 
hozzájárulnak a fenti tudományágak fejlődéséhez és megismertetéséhez. Mészáros András a 
pozsonyi magyar tanszék létének fenntartásáért, a szlovákiai magyar filozófiai kutatások 
megalapozásáért és elért tudományos eredményeiért, valamint tudományszervező 
tevékenységéért kapta a díjat. Sándor Annát pedig a nyitrai magyar tanszék életben tartásáért, 
a szlovákiai nyelvjárástudomány területén végzett kimagasló tudományos munkájáért és 
tudományszervező tevékenységéért tüntették ki. 

Az érmet a díjazottak 2016. december 7-én a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-európai Tanulmányok Kara által rendezett ünnepi estjén vehették át. Az emlékérmet 
Andrea Seidler és Monok István, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnöke, 
valamint alelnöke adta át. 
 
Útmutató a tollbamondáshoz 
 
Írjuk fel a táblára: Seidler (kiejtése: zeidler) 

Először olvassuk el végig a szöveget, utána egy teljes mondatot olvassunk fel, majd 

kisebb egységekben diktáljuk le! A végén újra olvassuk el az egész szöveget! 

Minden hiba 1 pontot von le a 20 pontos pontszámból (vesszőhiba is!).  

Annyi ideig tart a tollbamondás, amíg minden diák végez. 
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Szövegértés - megoldások 

 

1. Igaz vagy hamis?           5/ 

Andrew Kerek munkájában laponként (átlagosan) közel 9 hivatkozást tartalmaz.  igaz 

Kerek kötete három év nyelvészeti munkáit fogja össze.     hamis 

Andrew Kerek is szerepel mint szerző a bibliográfiában.     igaz 

Csak a hosszabb terjedelmű munkákat tartalmazza a bibliográfia.    hamis 

Lotz János közel 60 műve szerepel a bibliográfiában.     igaz 

 

2. Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján?        3/ 

Mi a közös az összes műben, ami a bibliográfiában szerepel? magyar nyelvészeti kutatások/ hungarológia 

Kell-e magyarul tudnia a szerzőknek? igen  nem  (Húzd alá a megfelelőt!) 

Hány évesek a könyvben szereplő utolsó adatok? 2019-1978= 41 

 

3. Honnan gyűjtötte ki a magyar származású szerkesztő a bibliográfia anyagát?  4/ 

 

tanulmányok címei, szaklapok cikkei, szakdolgozat, doktori értekezés 

4. Pótold a hiányzó szavakat a definíciókból!       4/ 

idióma 

ÖSSZETARTOZÓ. szavak csoportja, amelyek együttesen MÁST jelentenek, mint amit az egyes szavak 

jelentései alapján gondolnánk, tehát nem érthető csupán meg abból, ha ismerjük az egyes szavainak 

jelentését.  

Például idiómák: egy gyékényen árulnak (cinkosok), megéri a pénzét (haszontalan)  

A szinonimák természetesen elfogadhatók –egynyelvű szótárral! 

 

tárgymutató 

Tudományos vagy ismeretterjesztő könyvben olyan, rendszerint a témák és a nevek ÁBÉCÉREND-be 

szedett és többnyire a mű végén található tartalmi áttekintés, amely megmutatja, hogy egy-egy tárgyról, 

témáról hányadik OLDAL/LAP-on van szó. 
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5. Értelmezd a bibliográfiában szereplő adatok jelentését!     4/ 

Röviden fogalmazd meg, hogy milyen információt hordoz az adat! 

 

 

Lotz János 1976. Szonettkoszorú a nyelvről. Gondolat. Budapest. 

           Példa: a kiadás helye 

 

  …a kiadás éve……………..     …a kiadó neve…………………. 

 

 

 

Szépe György: Lotz János (Magyar Nyelv, 1973. 3. sz.) 

 

 

     …a folyóirat neve………  az év harmadik száma… 
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Helyesírási feladatok 

1. A következő szöveg hemzseg a helyesírási hibáktól. Írd le az írást helyesen! Ne feledkezz meg az 

írásjelhasználatról sem! A pontszám nem a hibák számát jelzi.      25/ 

 

Szeméthegyek a világ egyik legrejtettebb szigetén 

Szemétben fuldoklik a világörökség részét képező dél-csendes-óceáni Henderson szigete, ahol több mint 6 

tonna hulladékot gyűjtöttek össze két hét alatt. „A műanyagtartályok, akkumulátorok, konnektorok és egyéb 

szemetek Németországból, az USA-ból, Chiléből és Argentínából származnak, és sürgősen el kell tüntetni 

őket”  mondta J. Lavers ausztrál tengerbiológus, aki 2019 nyarán expedíciót vezetett az Új-Zélandhoz 

tartozó szigetre. A kicsiny földterületet egykor ékszerdoboznak tartották hallatlan szépsége miatt. 

Ökoszisztémája olyan gazdag, hogy az UNESCO felvette a világörökségi listára mint érintetlen 

paradicsomot. Földrajzi elhelyezkedése és az óceáni áramlatok miatt viszont Hendersonon található a térség 

műanyaghulladék-foltjának a központja. 

/Forrás: internet/ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Minden egyes hibáért  beleértve a vesszőhibákat is – 1 pontot vonjunk le az összpontszámból. 

 

2. Írd le a hagyomány elvének érvényesítésével az alábbi fonetikusan írt családneveket, majd lásd el 

őket -val/-vel toldalékkal, végül válaszd el minden lehetséges helyen!      12/ 

 

Fonetikus  

írásmód 

A hagyomány elve szerinti 

írásmód 

-val/-vel Elválasztás 

Dezsőfi Dessewffy Dessewffyvel Des-sew-ffy 

Battyányi Batthyány Batthyányval Bat-thyá-ny 

Madács Madách Madáchcsal Ma-dách 

Babics Babits Babitscsal Ba-bits 

Minden jó megoldás 1 pontot ér. 
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3. Tedd ki az alábbi bölcs mondások hiányzó vesszőit!        12/ 

 

Ha egeret akarsz fogni, nem árt, ha szalonnát is teszel az egérfogóba. 2 pont jár a hibátlan megoldásért, 0 a 

hibásért. 

Rossz szomszédság török átok. Aki verekedni akar, könnyen talál botot. 1 pont jár a hibátlan megoldásért, 

0 a hibásért. 

Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy 

a pénz nem ehető. 2 pont jár a hibátlan megoldásért, 0 a hibásért. 

Az életben minden, ami jó, káros. 2 pont jár a hibátlan megoldásért, 0 a hibásért. 

Nem az számít, ki honnan jött, hanem hogy hová tart. 2 pont jár a hibátlan megoldásért, 0 a hibásért. 

Kicsiny tüzet kevés víz olt. 1 pont jár a hibátlan megoldásért, 0 a hibásért. 

Ki tűznél akar melegedni, a füstöt is szenvedje el. 1 pont jár a hibátlan megoldásért, 0 a hibásért. 

 

4. Húzd alá a szövegbe illő, helyesen írt formát/formákat!       11/ 

 

Ami egyé/eggyé, az nem mindenkié. (1 pont) 

Az a célom, hogy tetsszem/tessem a barátomnak. (1 pont) 

Nyáron a Fertő tónál/Fertő-tónál nyaraltunk. (1 pont) 

Túl nagy a tömeg, ember ember hátán/ember-ember hátán/ember, ember hátán. (1 pont) 

Nagyon restelkedem/restellkedem, amiért elfelejtettem megadni az e-mail-címemet/ 

ímél-címemet/ímélcímemet. (1-1 pont) 

Észszerűen/ésszerűen/ész-szerűen változott meg a nyitva tartása/nyitvatartása ennek a boltnak. (1-1 pont) 

A samanizmusról/sámánizmusról idén tanultunk elösször/előszőr/először. (1-1 pont) 

Szeretnék végre enni egy Golf-áramlatbeli/golf-áramlatbeli/Golf-áramlat-beli/golfáramlat-beli halat.  

(1 pont) 

 

Ha egy kifejezésnél mindkét megoldás vagy több megoldás is jó, akkor jár az 1 pont, ha a tanuló 

valamennyi megfelelőt aláhúzta. 

 

 

 

Elérhető pontszám: 60 pont       Elért pontszám: ____ 
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