
4. évfolyam  Iskolai  forduló 

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. 

 

 

Országos Lotz János szövegértési és 

helyesírási verseny 
 

Iskolai forduló 

2019. november 21. 

4. osztály 
 

  _____________________________________  

 tanuló neve 

 

  ________________________________________________________  

 tanuló iskolája 

 

 

 

Tollbamondás pontszáma:  _________________________  

Szövegértés pontszáma:  ___________________________  

Helyesírási teszt pontszáma:  _______________________  

Összesített pontszám:  _____________________________  

 

 
A 60 pont feletti dolgozatokkal lehet nevezni a megyei fordulóba az alábbi linken 2019. november 22-30. között: 
http://pseg.hu/?page_id=53 

A dolgozatoknak 2019. november 30-ig be kell érkezniük postán is a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4. címre. A borítékra szíveskedjenek ráírni a megyéjük és a verseny 

nevét! 

 

 

A feladatokat összeállította: 

Kutnyánszkyné  Bacskai Eszter mesterpedagógus 

Lenczné  Vrbovszki  Judit Anikó szaktanácsadó 

Unti Judit szaktanár 

 

Lektorálta: 

Győrffy Lilla szaktanár 

 

A verseny fővédnökei: 

Dr. Simoncsics Péter nyelvész, docens 

Dr. Nagy Imre professor emeritus PTE 

 
 
 

 

 

http://pseg.hu/?page_id=53
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Tollbamondás 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Összesen: 20 pont        Elért pontszám: ________ 
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Olvassátok el figyelmesen a szöveget! Majd válaszoljatok a kérdésekre! 

 

Kedves Versenyzők! 
 

Szeretnénk, ha bemutathatnánk nektek az eddigi versenyek legeredményesebb diákját! 

Biztosan tudjátok, hogy a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban, a „Tavaszi zsendülés” 

nevű programsorozat keretében megtartott erőpróbán zajlik a Lotz-verseny országos döntője. Évente a 

háromfordulós versenyen 3-4000 diák indul hazánk iskoláiból, illetve a Kárpát-medence környező 

országaiból. A 4. osztályosokon kívül a 7-8. és a 9-10. évfolyamosok mérik össze tudásukat.  

Ti is most ezért vettétek kezetekbe a feladatlapot. Reméljük, az alábbi példa 

ösztönözni fog benneteket a munkában! 

A legeredményesebb versenyző – az akkor szintén nyertes lett - a 

márciusi országos döntőn még 10. osztályos volt. A novemberi első fordulón 

már nem vehet részt. Ám álljanak itt az eddigi eredményeiről szóló tények. 

Negyedik osztályos korában érte el az első sikert. Mindamellett, hogy 

megnyerte a döntőt, az abban az évben kiírt „lotzos” rajzpályázat győztese is 

lett. Gimnazistaként 2017-ben, a 8. évfolyamos kategóriában az első, tavaly pedig a kilencedikesek között 2. 

helyet szerezte meg. Ezekkel a helyezésekkel történelmet írt a Lotz-versenyek történetében, három arany- és 

egy ezüstérmével a tudáspróba eddigi abszolút legeredményesebb versenyzője. 

Amikor egy újságíró azt kérdezte tőle, hogy mi a sikeres szereplések titka, azt válaszolta, hogy szerinte fél 

siker, ha valaki sokat olvas, hiszen az ember sokat fejlődhet szövegértésben, és ha megfelelően „fényképezi 

le” a szavakat, rengeteget segíthet neki a helyesírásban is. A legfontosabb számára mégis az, hogy érezze a 

támogatást. Iskolai tanulmányain kívül évek óta édesapja segíti abban, hogy a legjobbak között 

szerepelhessen. Közös gyakorlásaik révén jutott célba.  

Gondoljátok végig! Ti milyen eredményt szeretnétek felmutatni? Hogyan készültetek fel a 

versenyre? Ki támogat benneteket a célok elérésében?  

Nos, az első forduló pontszámai hamarosan kiderülnek! Addig is mindenkinek a lehető legsikeresebb 

versenyzést kívánjuk! 

A szervezők   

(Készült a teol.hu cikke alapján) 

Feladatok 

 

1. Határozd meg a szöveg alapján a sikeres szereplés titkát!     4/ 

 ………………………………………………………… 

 …………………………………………………………. 

 …………………………………………………………. 

 …………………………………………………………. 

 

2. Válaszolj a kérdésekre!          6/ 

 Melyik évben nyerte meg a versenyző a rajzpályázatot? ……………………………. 

 Melyik évben nem ért el országos helyezést a versenyző? …………………………… Hányadik 

osztályos volt akkor? …………………… 

 Nevezhetnek külföldi diákok a Lotz-versenyre?  igen  nem  (Húzd alá a megfelelő 

választ!) 

 Gimnazisták is indulhatnak a versenyen?  igen  nem  (Húzd alá a megfelelő választ!) 

 Mit jelent a megfelelően „fényképezi le” a szavakat kifejezés a szövegben? Húzd alá a megfelelőt! 

a szó alakját kell magunkban megrajzolni vagy jól kell emlékezetbe vésni a szavakat 
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3. Az alábbi felsorolásból válasszátok ki a soronként még hiányzó 2-2 elemet! Írjátok be ezeket a 

táblázatba a kapcsolat meghatározása alapján!       6/ 

 

legjobbak szervezés tudáspróba ezüstérem Lotz-verseny  Tavaszi zsendülés

 győztes országos döntő március 

 

1. 2. 3. KAPCSOLAT 

szervezés   Bonyhád 

 országos döntő  megmérettetés 

  ezüstérem eredmény 

 

4. Válaszoljatok röviden a szervezők által feltett kérdésekre egy levélben!   4/ 

 

 

Megszólítás: …………………………………………………………. 

 

A kérdésekre adott válaszok: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Zárás: …………………………………………………………………… 

 

Elérhető pontszám: 20 pont       Elért pontszám: ____ 
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Helyesírási feladatok 

1. a) Döntsd el, hogy j-vel vagy ly-nal kell-e írni a következő szavakat! Vagy mindkettővel lehet? Írd a 

szavakat a megfelelő helyre!           10/ 

 

karva__, va__on, fog__a, veszé__es, he__, pó__ás baba, fá__dalom, muszá__, perse__pénz, gyű__temény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) A feladat ugyanaz, de most azt kell eldöntened, hogy hosszú vagy rövid magánhangzóval kell-e írni 

a szavakat! Vagy mindkettővel lehet? Írd őket a megfelelő helyre!      10/ 

 

b__jócska (u/ú), sz__kös (ü/ű), megsz__ntet (ü/ű), r__gó (u/ú), b__zalom (i/í), gyan__sít (u/ú), __voda (o/ó), 

p__sta (o/ó), sz__lő (ö/ő), __rat (i/í) 

R=rövid magánhangzó 

H=hosszú magánhangzó 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Válaszd el minden lehetséges helyen az alábbi szavakat!       10/ 

Mexikó__________________________________ 

halandzsázik______________________________ 

masszírozás______________________________ 

strand___________________________________ 

kilencet__________________________________ 

érettségi_________________________________ 

mechanika_______________________________ 

bronzos__________________________________ 

virsli____________________________________ 

Pakson__________________________________ 

 

j ly 

R 

 

 

 

H 
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3. A következő közmondások közül 2 helyesírása kifogástalan, 4 mondatban azonban több hiba is 

lehet. A hibás mondatokat írd le a vonalra helyesen, a hibátlanokat pedig pipáld ki!   12/ 

Amilyen a munka, olyan a fizettség.__________________________________________________________ 

A hazúg embert hamarabb utólérik, mint a sánta kutyát.__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Minden zsák megtalájja a maga foltyát. _______________________________________________________ 

A jó munka dicséri mesterét.________________________________________________________________ 

Eggyet monddok, kettő lessz belölle._________________________________________________________ 

Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó.______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. a) Melyik szó áll az 1. helyen a következő szavak betűrendbe sorolásakor? Húzd alá!   3/ 

 Kutyafáját!, kutyafuttató, kutyafuttában, kutyafajta 

 Kováccsal, kovácsol, kováccsal, kovácsoltvas 

 mixel, mivelhogy, mítosz, Mizo 

 

b) Melyik szó áll az utolsó helyen a következő szavak betűrendbe sorolásakor? Húzd alá!   3/ 

 Kerekegyháza, kerekesszék, kerékkötő, kérelem 

 dzsem, dzseki, derű, drót 

 dülöngél, dűne, düledezik, dünnyög 

 

5. Karikázd be azt a 6 számot, amelyikhez helyesen írt kifejezés tartozik!     6/ 

 

1. Blöki kutya 

5. Elmex fogkrém 

9. Kisalföld 

2. Balatoni 

6. Somogy megye 

10. magyar 

3. Szabadság Utca 

7. Győr Városa 

11. Nők lapja 

4. Móra Ferenc általános iskola 

8. Petőfi Sándor: Füstbe Ment Terv  

12. alföldi országrész 

 

6. A következő betűjátékban alkoss a példa alapján új szavakat, és írd le őket helyesen!   6/ 

 

pl.: sakál (sz)  szakáll 

     szalma (d)  Dalma 

     boka (m)  móka 

 

sejt (r)  ________________ 

műtő (h)  _______________ 

válik (m)  ______________ 

haj (g)  ________________ 

Judit (z)  _______________ 

illem (e)  _______________ 

Elérhető pontszám: 60 pont       Elért pontszám: ____ 


