
7-10. évf.  döntő 

 

 

Tollbamondás 

  A Tolnai Népújságban 2013. március 22-én megjelent cikkből származik az alábbi részlet:  

 Lotz János (1913-1973) nyelvészre emlékeztek a hétvégén a Bonyhádi Petőfi Sándor 

Evangélikus Gimnáziumban, a világhírű tudós egykori alma materében(,) születésének 

századik évfordulója alkalmából. A centenáriumon hat országos tanulmányi versenyt 

rendeztek, köztük a Lotz János szövegértési és helyesírási verseny döntőjét. A 

megmérettetésekre nyolcvankét iskolából mintegy kétszázötven diák érkezett a bonyhádi 

gimnáziumba. 

 A szövegértési versenyt hatodik éve rendezi meg a bonyhádi gimnázium, amelynek 

1923 és 1931 között volt tanulója a később az Egyesült Államokban híressé vált nyelvtudós. 

A versenyen a diákok szövegértését és helyesírását értékelik a névadó életéről szóló 

történeteket felhasználva. A gimnázium a nyelvész verstani munkásságához kapcsolódva 

rajzversenyt is hirdetett. Az alkotások témája bármely vers vagy József Attila A kozmosz 

éneke című szonettkoszorújának Lotztól származó elemzése lehetett. 2006-ban a centenárium 

alkalmából a versenyeken részt vevő iskolák képviselői egy-egy nemzeti színű szalagot 

helyeztek el a tudósnak a gimnázium épületében felavatott emléktáblájánál. A Magyar 

Távirati Iroda interjút készített az intézmény igazgatóhelyettesével az eseményről. 

 

Útmutató a tollbamondáshoz 

Írjuk fel a táblára: alma mater (kiejtése: alma máter)!  

Mondjuk el, hogy ez egy latin szó, jelentése tápláló anya, ill. azt az iskolát (egyetemet) jelzi, 

amelybe jártak, vagy amelyben hajdan tanulmányaikat végezték a diákok. 

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! 

A számneveket (a dátumok kivételével) betűvel írják a versenyzők! 

Annyi ideig tart a tollbamondás, amíg minden diák végez. 

 



7-8. évfolyam Megoldások Országos döntő 

Helyesírási feladatok 

1. Hogyan hangzik helyesen a szabály? Húzd alá a megfelelő kiegészítést, majd írj a vonalra egy 

példát is a szabály illusztrálására!           8/ 

A c) feladatrész első mondatának kivételével minden helyes aláhúzás 1 pont, minden helyes példa szintén 

egy pontot ér. 

a) Az anyagnévi jelzős kapcsolatoknál az anyagnévi jelzőt, ha egyszerű szó, és azt a főnevet, amely nem 

összetett szó, egybeírjuk / különírjuk. Példa: aranygyűrű, faburkolat, gyapjúsál, kőfal, alumíniumedény 

stb. 

b) Az összetett szavak tagjainak határán találkozó azonos kétjegyű betűket egyszerűsítjük / nem 

egyszerűsítjük. Példa: jegygyűrű, kulcscsomó, kamaszszerelem, kampánynyitó stb. 

c) A többelemű állandó címekben az és kötőszó kivételével / az és kötőszóval együtt minden szót 

nagybetűvel / kisbetűvel írunk. Példa: Nők Lapja, Élet és Tudomány, A Kutya, Képes Sport stb. 

Csak többelemű újságcím (lehet fiktív is!) fogadható el. Az első mondat két helyes aláhúzásáért jár az 1 

pont. Fél pont nem adható. 

A -beli toldalékot és ezeknek a címeknek a változatlan formáját mindig kötőjellel kapcsoljuk össze / mindig 

egybeírjuk. Példa: Nők Lapja-beli, Élet és Tudomány-beli, A Kutya-beli, Képes Sport-beli stb. 

 

2. Egészítsd ki az alábbi szavakat j vagy ly betűvel!        12/ 

folyondár, bolyongás, fortély, Ajtony, kajánság, vájár, pelyhes, dörej, szeszélyes, karéj, máglya, uszály 

 

3. Oldd meg a következő szóegyenleteket!          16/ 

edz + -d = edzd 

víz + -en = vízen 

Adrienn + -vel = Adrienn-nel 

Baráth + -hoz = Baráthhoz 

nő + -j = nőj 

Széll + -vel = Széll-lel 

Győr-Moson-Sopron + -i = győr-moson-soproni 

12 % + -val = 12 %-kal 

méh + -vel = méhhel vagy méhvel (Mindkét megoldás elfogadható, de 

elég csak az egyiket feltüntetnie a tanulónak.) 

Napsugár utca + -i = Napsugár utcai 

Piroska csárda + -i = Piroska csárdai 

kút + -s = kutas 

húsz + -t = húszat 

tíz + -s = tízes 

út + -i = úti 

Kazinczy + -nak = Kazinczynak 



7-8. évfolyam Megoldások Országos döntő 

 

4. Karikázd be azt a 6 számot, amelyikhez helyesen írt vagy elválasztott kifejezés tartozik!  6/ 

 

1. kulturház 

5. Lu-ther 

9. közömbös 

2. utána 

6. Lőjj! 

10. fáradság 

3. bólingat 

7. We-sse-lé-nyi 

11. lelki furdalás 

4. 2020 májusában 

8. balettáncos  

12. ELTÉ-re 

 

5. Karikázd be az alábbi szópárok helyes alakját/alakjait!       12/ 

 

kapálózik – kapálódzik 

fenség – fennség 

benszülött – bennszülött 

szégyel – szégyell 

kint – kinn 

küzködik – küszködik 

konektor – konnektor 

korepetál – korrepetál 

monogram – monogramm 

bacilus – bacillus 

cipzár – cippzár 

öcs – öccs 

 

6. Alkoss szóösszetételeket, illetve szószerkezeteket az alábbi szavakból!     6/ 

 

ötéves 

szőke hajú fiú 

halványsárga 

le-föl járkál 

rendőrkutya-iskola 

kérve kéri 

 

 

 

 

Elérhető pontszám: 60 pont       Elért pontszám: ____ 

 



Megoldókulcs   7-8. osztály 

Válaszolj a szöveg alapján a feltett kérdésekre! 

 

1. Állapítsd meg, hogy alábbi rangok, titulusok kikhez köthetők!    3/ 

Tegyél + jelet a megfelelő oszlop cellájába! 

 

 Inspektor Tanszékvezető Dékán Igazgatóhelyettes Egyik sem 

Lotz János +     

Juhász Ferenc     + 

Király Péter    +  

 

2. Számold össze!          5/ 

a) Ennyi akadémiai részleg szerepel a szövegben.    2 

b) Ennyi tanszék ügyeit érintik a tervek.     2 

c) Ennyi várost érintenek közvetlenül Lotz tervei.   3 

d) Lotz ennyi magyarországi látogatásáról tudósít a szöveg. 2 

e) Ennyi magyarországi látogatás terve szerepel a szövegben. 2 

 

3. Nevezd meg a szövegben szereplő nemzetközi együttműködések különböző formáit! 6/ 

 

Kik között történik? Az együttműködés tartalma 

Svéd–magyar 1. Lektor, tanszékvezető kiküldése 

2. „Bibliotheca Hungarica” sorozat 

Dán–magyar Kapcsolatok kiépítése 

Amerikai–magyar 1. Juhász Ferenc magyarországi utazása 

2. Kritikai, tanácsadási feladatok (A Sprachsystem miatt) 

3. Tanár- és diákcsereprogram 

 

 

4. Melyik évben történt? Tedd időrendbe az ezen az éven belüli eseményeket!   6/ 

 

Évszám Esemény Sorszám 

 

1963 

Lotz János Magyarországra érkezik. 1. 

Király Péter feljegyzést készít az MTA számára. 5. 

Budapesten Király Péter és Lotz János találkozót beszélnek meg. 2. 

Lotz és Király Péter személyesen beszélik meg a tervezetet. 3. 

Király Péter jegyzeteket készít a találkozóról emlékeztetőül. 4. 
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