
4. osztály  Megyei feladatok 

 

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

Országos Lotz János szövegértési és 

helyesírási verseny 

2020. január 23. 

4. osztály 

  __________________________________  

 tanuló neve 

  ___________________________________________________  

 tanuló iskolája 

  ___________________________________________________  

 felkészítő tanár neve 

Tollbamondás pontszáma: ___________ __________ 

Szövegértés pontszáma: _____________ __________ 

Helyesírási teszt pontszáma: _________ __________ 

Összesített pontszám: _________________________  

A feladatokat összeállította: 

Kutnyánszkyné  Bacskai Eszter szaktanár 

Lenczné  Vrbovszki Judit szaktanácsadó 

Unti Judit  szaktanár 

Lektorálta: 

Győrffy Lilla szaktanár  

A verseny fővédnöke: 

Dr. Simoncsics Péter nyelvész, docens 

Dr. Nagy Imre professor emeritus PTE 

 

 



4. osztály  Megyei feladatok 

Tollbamondás 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Összesen: 20 pont        Elért pontszám: ________ 



4. osztály  Megyei forduló 
Szövegértési feladatok 

 
Utódok 

 
Charles Peter Lotz, versenyünk névadójának a fia több alkalommal járt Bonyhádon. Így emlékezett 

apjára a 2011-es verseny alkalmából írt levelében: „Lotz János a tudomány, a tanulás – tanítás elkötelezettje 
volt, és Önök e versennyel az ő tiszteletének adóznak. Tudom, hogy nagyon büszke lenne arra, hogy nevét, 
személyét ily nagy tisztesség éri, ha tudná, hogy az általa oly nagyra becsült anyanyelv tanításának, 
tanulásának még ma is része az ő munkássága.” 

2015-ben megható és egyben történelminek mondható találkozóra került sor a bonyhádi szövegértési 
és helyesírási versenyen: Lotz János egykori menyasszonyának fia megismerkedhetett Charles Peter Lotzcal.  
Lotz János a somogyvámosi tanítójának, Böhm Sándornak a lányát jegyezte el fiatal korában. Az ifjú kutató 
és tanár viszont Stockholmba került. A házasság meghiúsult - mindkettejük nagy szomorúságára -, mert Lotz 
a második világháború miatt Svédországban maradt. Egykori tanítójának lánya utóbb Ausztriában ment 
férjhez. Lotz János pedig Amerikában megnősült, egy ottani hölgyet vett feleségül. 
A bonyhádi versenyen, a két fiú találkozásakor Böhm Sándor unokája így kiáltott fel: „Nahát, ha ez a frigy 
létrejön, mi most nem lennénk itt!”  
Azóta már az édesapja után Lotz János unokája is járt Bonyhádon. A fiatal lány Kaliforniából érkezett, és 
emlékezetes napokat töltött a városban. 

 
1. Kicsoda ő?  

Határozd meg a kapcsolatot! A válaszban szerepeljen egy személynév.   3/ 
 

Lotz János egykori menyasszonya: ……………………………………….. 

Lotz János unokája: ……………………………………………………….. 

Lotz János egykori tanára: ………………………………………………… 

 

2. Kik között jött volna létre a szövegben említett frigy?      2/ 
 

…………………………………………………. ………………………………………………………. 

 

3. Számold össze! (A neveknek nincs jelentősége a megoldásban.)     4/ 

Ennyi unoka szerepel a szövegben.     ……… 

Ennyi éve találkozott össze a két férfi a versenyen.   ……… 

Ennyi fiú (valakinek a fia) szerepel a szövegben.   ……… 

Ennyi nő, asszony szerepel a szövegben.    ……… 

 

4. Tedd számozással sorrendbe az eseményeket a szöveg alapján!    5/ 
 
Lotz eljegyzése    Lotz fiának a levele    a bonyhádi „találkozó”    Lotz házassága    az eljegyzés felbontása 

                                                                                                 
 
 
 



4. osztály  Megyei forduló 
5. Írd a megfelelő helyre a felsorolt földrajzi neveket!      6/ 
Minden téglalapba 2 elem tartozik! 

 
Magyarország, Bonyhád, Ausztria, Somogyvámos, Amerika, Kalifornia 

 
 

Település   Ország    Maradék 
 
 
 
 

 
Összesen 20 pont.    Elért pontszám: …………… 



4. évfolyam  Megyei forduló 

Helyesírási feladatok 

1. a) Húzd alá azt a szót, amelyik a mondatba illik!        6/ 

 

Ezt a magot a földbe vetem/vettem, hátha kikel/ ki kell belőle tavaszra egy szép mályvarózsa. 

Egy versel/verssel készültem a mai ünnepre. 

*A betörők fejét csukja/csuklya takarta. 

*Peti ijedtében egy nagyot kiált/kiállt. 

*Egy halom/hallom szemetet szedtünk össze a parkban. 

 

b) A csillaggal jelölt mondatok általad alá nem húzott szavával alkoss értelmes példamondatot, hogy 

érzékeltesd az adott szó jelentését! Mondatba foglaláskor ne változtass a szó ragozásán!   3/ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Húzd alá a betűvel jelölt sorok mindegyikében a kakukktojást, vagyis a hibásan írt szót! Ha 

felismerted a helyesírási szabályt, írj a hibás szó helyett egy olyat, amellyel folytatni lehet a példákat! 

              7/ 

a) víz, vízen, vízi, vízet, ________________ 

b) bácsi, si, kifli, nini, __________________ 

c) ágyu, bábu, batyu, falu, _______________ 

d) épít, vetít, nyít, mozdít, ______________ 

e) adja, higyje, látja, beszélje, ______________ 

f) seregély, szentély, személy, karély, __________________ 

g) tulya, gereblye, pálya, furulya, ____________________ 

 

3. a) Tegyél pontot oda, ahová szükséges! (A pontszám nem a hibák számát jelzi.)   9/ 

b) Tedd ki a megfelelő mondatvégi írásjeleket!         6/ 

 

Te tudtad, hogy szept 1-jén már 5-be megyek 

Ó, ha már gimnazista lehetnék 2020-ban 

1982 január 14 az anyukám születési dátuma 

Október 20-ig írd meg ezt a kérvényt 

A szombat a hét 6 napja 

Hurrá, 2019 májusában kistesóm született 

 

 



4. évfolyam  Megyei forduló 

4. Egészítsd ki a szavakat a megfelelő hosszúságú magánhangzókkal!     14/ 

 

-i/-í 

 

cs_pős 

zs_radék 

ny_lvános 

b_rság 

v_galom 

v_gan 

d_sz_tés 

sz_vesen 

d_cséretes 

_gér 

s_ma 

_zlik 

bizony_tvány 

m_nd_g 

 

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

 

1. arattak 

5. Osztd szét! 

9. mezítláb 

2. külömb 

6. lemaradtak 

10. guggolás 

3. Jöjjön! 

7. menydörgés 

11. Élet És Irodalom 

4. Weöresmarty Mihály 

8. Győr-Moson-Sopron megye  

12. Pipa ucca 4. 

 

6. Oldd meg a táblázat egyes oszlopaihoz tartozó feladatot! Karikázz!     9/ 

 

Melyik név van előbb a 

betűrendben? 

Melyik szót választottam el 

helyesen? 

Melyik szót írtam le helyesen? 

 

Örsi – Őrsi lán-dzsa álltalános 

Forgách – Forgács bosz-szú-vágy gyönggyel 

Gaál – Gál fa-lig érettlen 

 

 

Elérhető pontszám: 60 pont       Elért pontszám: ____ 
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