
HELYESÍRÁSI VERSENYHELYESÍRÁSI VERSENYHELYESÍRÁSI VERSENYHELYESÍRÁSI VERSENY - 2012. október 4.   Név, osztályNév, osztályNév, osztályNév, osztály: ................................................................... 
 
 
I.  Kakukktojás-kereső: Húzd alá a helytelenül írt szóalakot!        10/ 
 
     1.  tűnékeny, tűzijáték, eltűnődik, tűrőképesség, megtűzdelem 
             2.  tízforintos, szolíd, szelíd, zsíróforgalom, vízum 
     3.  fennsík, fennhéjáz, fennséges, fennkölt, fenntartó  
             4.  turista, kulturált, huzakodás, huszonéves, immunis 
     5.  frottír, attasé, csatt, kompromittál, fitt  
             6.  lehellet, intellektuális, nyilalló, hallucinál, málladozik 
     7.  bujdokol, tanusít, bujdosó, felbujtó, elbujdosom   
             8.  brillkő, brillíroz, brilliáns, milliméter, milliomos 
     9.  mennydörgés, mennyország, mennyezet, mennyegző, mennykő 
                   10. neszesszer, misszionárius, mitesszer, asszisztens, asszimmetrikus 
 
II.  LY - J: Melyik illik a kipontozott helyekre a megadott szavakba?      20/ 
 
     1.  mu.............a      8.  megméte...............ez    15.  lesele...............tezés 
     2.  terebé.............es     9.  imbo...............gás    16.  elfeké..............esedik 
     3.  paszu.............     10. szénabog..............a    17.  bo..............hos 
     4.  cserme.............     11. se...........telmes    18.  bo.............tos 
     5.  muszá.............     12. koszt és kvárté..............   19.  bó.............a 
     6.  zsiva.............     13. szilvás dere..............e    20. laká..............os fészek 
     7.  roba.............     14. dele..............ez 
 
III.  Kapcsold a -val, -vel ragot a szóhoz!          20/ 
      
     1.  Babits....................................  8.  Grimm.................................  15.  Csajkovszkij........................ 
     2.  Shakespeare.........................  9.  Polett.................................  16.  Bernáth............................... 
     3.  Dessewffy.............................  10.  Balogh................................  17.  Johann.................................. 
     4.  méh..........................................  11.  Szakáll...............................  18.  Strauss................................ 
     5.  Allah........................................  12.  Móricz..............................   19.  traffipax............................. 
     6.  szenny.....................................  13.  Picasso..............................  20.  almanach.............................. 
     7.  seregély................................  14.  Arnold.............................. 
 
IV.  Helyesírási totó: 1 = az 1. írásmód helyes; 2 = a 2. helyes; X = mindkettő helytelen    14/ 
 
 

1 2 TIPP 

1.                       bőr pénztárca                           bőrpénztárca  
2.                      dzsesszzenész                         dzsessz-zenész  
3.                    horgászszerencse                        horgásszerencse  
4.                      ajak-fog-hang                         ajak-fog hang  
5.                        New yorki                           New York-i  
6.                    Élet És Irodalom                         Élet és Irodalom  
7.                      dél-kelet-ázsiai                         Délkelet-ázsiai  
8.                      Déli Pályaudvari                         déli pályaudvari  
9.                 San Francisco-i öböl                     San Franciscói-öböl  
10.                Duna-kanyar-látkép                      Dunakanyar-látkép  
11.                    Berlin-térkép                         Berlin térkép  
12.                  Erzsébet Szálló                        Erzsébet szálló  
13.                 Kerepesi Temető                       Kerepesi temető  
13+1.              Holdfény-szonáta                       Holdfényszonáta  

 



V.  Alakpárok: Melyik szó illik a mondatba a kettő közül? Karikázd be a helyeset!      6/ 
 
     1.  fáradságtól - fáradtságtól: Az egész napi robot után nem bírtam elaludni a ....................................... .  
 
     2.  járatos - jártas:Sajnos ebben a témában egyáltalán nem vagyok ...................................... . 
      
     3.  sarkalni - sarkallni: Szeretném arra ösztönözni, azaz ................................. a bátyámat, hogy tanuljon szorgalmasabban. 
   
     4.  tusolni - tussolni: Ezt a súlyos szabálysértést el sem lehetne ....................................... . 
 
     5.  izzadság - izzadtság: Ezt a hatalmas .......................................foltot képtelenség lesz kimosni a blúzomból.  
 
     6.  egyhangúlag - egyhangúan: Minden diák .................................... szavazta meg Kinga javaslatát. 
 

 
VI.  Egybe, külön, kötőjellel? Használd a megadott jeleket! (2 pont/szóalak)      20/ 
    különírás = /          egybeírás = +        kötőjeles írás = - 
 

     1.  por   hó   lepte  fenyő   fa     2.  halvány   rózsa   szín   háló   ing 
 
     3.  kézi   labda   Európa   bajnokság    4.  fehér   arany   jegy   gyűrű 
 
     5.  bélelt   férfi   téli   kabát                  6.  hideg   meleg   vizes   fürdő   szoba 
 
     7.  spicc   cipő   szak   üzlet     8.  fok   mérték   határozó 
 
     9.  automata   mosó   gép   szerelő    10.  élet   mű   Oscar   díj   átadás 
 
 
VII.  Pótold a szövegből hiányzó vesszőket!         10/ 
 
Az idős hölgy megint csak arra tudott gondolni hogy ez több mint szemtelenség. Elképesztő mennyi mindent engednek  
 
meg maguknak a mai fiatalok! Természetesen a legtöbbször anélkül hogy köszönnének neki csak elballagnak vagy éppen 
 
elrohannak mellette. Bálint is ilyen fiatal. Ráadásul folyton rohan. Most is. Felrobogott a lépcsőn anélkül hogy köszönt volna.  
 
Persze Rózsika néni még csak nem is sejthette e nagy sietség rettenetes okát. Bálintot mint tanút beidézték a kerületi 
 
bíróságra. Senkinek sem mesélt erről. Fogalma sem volt róla ugyanis mit akarhatnak tőle hiszen semmi rosszat sem tett az 
 
utóbbi pár hónapban. Nevelőszülei sem panaszkodhattak volna rá: igazi mintagyerekként viselkedett. Nem lopott csokoládét a  
 
sarki boltból - legalábbis fél éve biztos nem. Nem firkált össze egyetlen házfalat sem festékkel - legalábbis négy hónapja.  
 
Ráadásul tanúnak rendelték be. Ki érti ezt?! Bizony ez igazi rejtély! 
 
 
 
 
 
 

 

ÖSSZESEN: 100 / .................... 


