
7-10. évf.  döntő 

 

 

Tollbamondás 

2007 februárjában a bonyhádi gimnázium Lotz János anyanyelvi szakkörének vezetője e-
mailt (ímélt) küldött Washingtonba. A címzett Kenneth Nyirady, a Kongresszusi Könyvtár 
Európai Olvasószobájának helyettes igazgatója volt. A tanárnő köszönetét fejezte ki Mr. 
Nyiradynak azokért az archívumokból kimásolt cikkekért, melyek Lotz Jánosról jelentek meg 
a Washington Postban és a Slavic Review-ban.  

Részlet a levélből: „Köszönetet szeretnék mondani Önnek (önnek) a Lotz-kutatásban nyújtott 
segítségéért. Tanítványaimmal állandóan böngésszük a Lotz életéről szóló adatokat. Az 
Amerikából érkező információkat a Lotz János munkásságáról szóló(,) szakkörös diákok által 
készített ismeretterjesztő filmben fogjuk felhasználni. Amennyiben érdekli Önöket (önöket) 
ez a film, szívesen küldünk egy dvd-t (DVD-t/dévédét) a könyvtáruk számára.” 

 

 

Útmutató a tollbamondáshoz 

Írjuk fel a táblára: Kenneth Nyirady, Washington Post, Slavic Review (szlávik rivjú) 

Mondjuk meg a diákoknak, hogy a „Kongresszusi Könyvtár Európai Olvasószobája” egy 
intézménynév! 

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 vesszők helyét nem mondjuk meg. 

Annyi ideig tart a tollbamondás, amíg minden diák végez.  
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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 X 

De-ssew-ffy Des-sew-ffy 2 

jelentés megkülönböztetés jelentésmegkülönböztetés 2 

kormánnyilatkozat kormánynyilatkozat 2 

márc.-cal márc.-sal 2 

e-gye-lő-re egy-en-lő-re 0 

Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 

Arany Kaviár Étterem Arany kaviár étterem 0 

Orvosi hetilapbeli Orvosi Hetilap-beli 2 

adys Arany János-os X 

nyersvasfeldolgozás nyersvas feldolgozás 2 

jobbkéz-szabály jobbkézszabály 1 

időről-időre háztól házig 2 

2021.dec. 20. és 31. között 2021. dec. 20.-a és 31.-e között 1 

helsinki hawaii X 

filozofikus diktatórikus X 

Bartók Béla Emlékév Bartók Béla-emlékév 2 

tv-közvetítés KSH-kimutatás X 

ALITALIA-val ELTE-s X 

szó végi zárt körű X 

 

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. 

I 

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

betű kerül egymás mellé, kettőzöttre egyszerűsítjük. 

H 

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

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

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

különírjuk jelzett szavától. 

I 
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2. Írd le megfelelően tagolva az alábbi intézménynevek –i képzős alakját!     8/ 

Bonyhád város önkormányzati 

Eötvös Loránd tudományegyetemi 

állam- és jogtudományi kari 

pénzügyminisztériumi 

1. számú gyermekgyógyászati klinikai 

dél-budai oktatási központi 

Madách színházi 

nemzeti múzeumi 

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

 

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

 

szerviz, Aliz, dűlőút, kigyúlt, szürcsöl 

 

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

 

n – nn  fenséges, fennhéjázó, idekinn, bennfentes, menj, fenti 

 

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

hibásakat, pipáld a hibátlanokat!           16/ 

Biológia 

bélbolyhok 

mikroszkopikus 

ízületi gyulladás 

Történelem 

napóleoni háborúk 

Neander-völgyi 

hadiipar 

Matematika 

szimmetriatengely 

y tengely 

tízes számrendszer 

Magyar nyelv és irodalom 

metafora 

többes szám 

nyolc szótagos 

lelkivilág 

illuzórikus 

mulandóság 

verseskötet 

 

 

 

 

 

Elérhető pontszám: 60 pont       Elért pontszám: ____ 
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