
7. évfolyam Iskolai forduló 

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Iskola 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. 

 
 

Országos Lotz János szövegértési és 

helyesírási verseny 

Döntő 

2021. június 8. 

10. osztály 
 

 

tanuló neve 
 

 

tanuló iskolája 

 

 

Tollbamondás pontszáma:                                        

Szövegértés pontszáma:      

Helyesírási teszt pontszáma:       

Összesített pontszám:    
 

 

A dolgozatoknak 2021. június 11-ig be kell érkezniük postán 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 mesterpedagógus 

 

Lektorálta: 

Győrffy Lilla szaktanár 

 

A verseny fővédnökei: 

Dr. Simoncsics Péter nyelvész, docens 

Dr. Nagy Imre professor emeritus PTE 
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Tollbamondás 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Összesen: 20 pont Elért pontszám: ____ 
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Szövegértési feladatok 

Olvasd el figyelmesen a szöveget! Utána válaszolj a feltett kérdésekre! 

 

A hungarológus Lotz Jánosról írták 

 

Feladatok 

 

1. Hivatkozás és rövidítés. Határozd meg a köztük lévő kapcsolatot! 

a) Figyelmesen nézd meg a szöveg rövidítéseit! Mi lehet a jelentésük?     3/ 

Írd a megfelelő számot melléjük! 

 

pp. ………   1. iratcsomó 

vol. ……..    2. évfolyam 

fasc. …….    3. oldalak 

 

b) Mi a rövidítése?            2/ 

A fővárosban adták ki az írást. ………………. 

Kötetben jelent meg a mű: …………………… 
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2. Szövegfajták            4/ 

a) A mottó 

Az írás címe, amelyikből származik: …………………………………………………………………………. 

A szerző keresztneve: ………………………………………. 

b) Határozd meg a szövegműfaj egyetlen sajátosságát! 

 

nekrológ: ……………………………………………………………… 

bibliográfia: …………………………………………………………… 

 

3. Melyik műről van szó? Írd le a szerzőjét és a címét!       6/ 

 

Állítás Szerző Az írásmű címe 

A szerző a saját szövegét ültette át 

egy másik nyelvre. 

 

  

A szerző szövegét egy másik nyelvre 

fordították. 

 

  

A magyar szerző Lotz egyik művéről 

ír dolgozatot. 

 

  

 

4. Keresd meg az írást!           5/ 

Az írásművek címét írd a vonalra! 

 

Szócikk: ………………………………………………………...……………………………...………… 

Egy napilapban jelent meg: …………………………………………..……………………………………… 

Kötetben van, de hiányzik a kiadás helye: …………………………………………………………….……. 

Lotz műveinek egy gyűjteménye:  ………………………………………………………………………….. 

Magyar szerző angol szövege magyar kiadásban:  ………………………………………………….………. 

 

 

Elérhető pontszám: 20 pont        Elért pontszám: ____ 

 

  



10. évfolyam Országos döntő 
 

Helyesírási feladatok 

1. Döntsd el, melyik írásmód helyes! Ha az elsőt véled jónak, akkor 1-est, ha a másodikat, 2-est, ha 

mindkettőt, akkor X-et, ha egyiket sem, akkor 0-t írj!        20/ 

1. 2.  

hozzá szólt hozzászólt  

De-ssew-ffy Des-sew-ffy  

jelentés megkülönböztetés jelentésmegkülönböztetés  

kormánnyilatkozat kormánynyilatkozat  

márc.-cal márc.-sal  

e-gye-lő-re egy-en-lő-re  

Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér  

Arany Kaviár Étterem Arany kaviár étterem  

Orvosi hetilapbeli Orvosi Hetilap-beli  

adys Arany János-os  

nyersvasfeldolgozás nyersvas feldolgozás  

jobbkéz-szabály jobbkézszabály  

időről-időre háztól házig  

2021.dec. 20. és 31. között 2021. dec. 20.-a és 31.-e között  

helsinki hawaii  

filozofikus diktatórikus  

Bartók Béla Emlékév Bartók Béla-emlékév  

tv-közvetítés KSH-kimutatás  

ALITALIA-val ELTE-s  

szó végi zárt körű  

 

2. Döntsd el, hogy igazak (I) vagy hamisak-e (H) a következő állítások! Írd a megfelelő betűjelet a 

táblázat utolsó oszlopába!            5/ 

Állítás Betűjel 

A többjegyű betűk kettőzött alakjában (vagyis a hosszú kétjegyű mássalhangzók esetében) 

a megkettőzött betűt mindig két külön betűre bontjuk a betűrendbe soroláskor. 

 

Azokat az összetett szavakat, amelyeknek a határán három azonos mássalhangzót jelelő 

betű kerül egymás mellé, kettőzöttre egyszerűsítjük. 

 

Ha az évszám birtokos jelzője egy másik szónak, pontot teszünk utána.  

A tulajdonneveket és a hozzájuk kapcsolódó -fajta, -féle, -szerű stb. utótagokat egybeírjuk.  

Ha az anyagnévi jelzős szerkezetnek valamelyik tagja összetett szó, az anyagnevet 

különírjuk jelzett szavától. 
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3. Írd le megfelelően tagolva az alábbi intézménynevek –i képzős alakját!     8/ 

BONYHÁDVÁROSÖNKORMÁNYZATA  _____________________________________________ 

EÖTVÖSLORÁNDTUDOMÁNYEGYETEM _____________________________________________ 

ÁLLAMÉSJOGTUDOMÁNYIKAR   _____________________________________________ 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM    _____________________________________________ 

1.SZÁMÚGYERMEKGYÓGYÁSZATIKLINIKA _____________________________________________ 

       _____________________________________________ 

DÉLBUDAIOKTATÁSIKÖZPONT   _____________________________________________ 

MADÁCHSZÍNHÁZ     _____________________________________________ 

NEMZETIMÚZEUM     _____________________________________________ 

 

4. Húzd alá a hibás magánhangzóval írt szavakat! A javításokat írd a vonalra!    5/ 

 

tanúsít, szervíz, Alíz, düledék, dülőút, megbosszulták, kigyult, komputer, szűrcsöl, megszüntet, bűnhődik 

______________________________________________________________________________________ 

 

5. Írd be a hiányzó mássalhangzók megfelelő alakját!        6/ 

 

n – nn  fe___séges, fe___héjázó, ideki___, be___fentes, me___j, fe___ti 

 

6. Az alábbiakban a különböző tantárgyakhoz tartozó kifejezéseket olvashatsz. Írd le helyesen a 

hibásakat, pipáld a hibátlanokat!           16/ 

 

Biológia 

bélbojhok: ________________________________ 

mikroszkópikus: ____________________________ 

izületi gyulladás:____________________________ 

Történelem 

Napóleoni háborúk: _________________________ 

Neander-völgyi:____________________________ 

hadiipar: _________________________________ 

Matematika 

szimetriatengely:____________________________ 

y tengely:_________________________________ 

tizes számrendszer: _________________________ 

________________________________________ 

Magyar nyelv és irodalom 

metafóra: _________________________________ 

többesszám: _______________________________ 

nyolc szótagos: ____________________________ 

lelki világ: ________________________________ 

illuzórikus: ________________________________ 

múlandóság: ______________________________ 

verseskötet: _______________________________ 

 

 

 

 

 

Elérhető pontszám: 60 pont        Elért pontszám: ____ 


