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SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY 
2015. május 30. 

6. osztály 

Kárpát-medencei döntő 

 

Kódszám:      Összes pont: 60/ 

 

1. Jelöld, hogy szabályosan milyen magánhangzót vagy mássalhangzót kell írni a következő 

szavakban! 

 

1 = rövid  2 = hosszú  x = rövid is, hosszú is lehet 

 

  Tipp   Tipp 

1. be___ratás (i)  8. egyé___ (b)  

2. k___ros (o)  9. a___éle (f)  

3. el___l (ö)  10. kaná___is (l)  

4. let___ltés (ö)  11. e___em (l)  

5. kam___ (u)  12. dra___ (p)  

6. ic___rka-pic___rka (u)  13. dzsi___ (p)  

7. ___st (ü)  13+1. ka___a (sz)  

 

         Pontszám: 14/ 

 

2. Másold le a szavakat úgy, hogy válaszd el őket minden lehetséges helyen! 

 

Beőthy, Gaál, Wesselényi, Pálffy, rendőrautó, délelőtti, végigolvassák, 

legeslegaranyosabb, takaróddzatok be 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 9/ 
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3. Pótold a hiányzó pontokat a dátumokban, ahol szükségesek! 

 

1956 október 23-án  1956 októberében  1956 és 2016 között 

1956 őszén   1956 őszi   1956 óta 

 

         Pontszám: 6/ 

 

4. Másold le a népi játékok szövegét helyesírási hibák nélkül! (A pontszám nem a hibák 

számát mutatja.) 

 

Hajdan sem maguktól játszottak a gyerekek, hanem egymást utánozva tanulták a játékokat. A népi 

játékok soha se avulnak el. A nagyobbak sem búcsúsztak el a játékoktól. Ahoz hasonlóan, ahogyan 

ma futballoznak, úgy játszottak kidobósdit, bújócskát vagy fogócskás játékokat. Egy észak-

magyarországi, Nógrád-megyei gyűjteményből való a következő játék. Párosával oszlopba állunk. Ki 

kell választani egy előreálló játékost. Neki nem lesz párja. Ő lesz a fogó. Egymás után fogja szólítani 

a hátúl állókat, hogy fussanak előre. A hátsók az oszlop jobb és baloldalán meg-meg próbálnak előre 

szaladni úgy, hogy a fogó sehogyse tudja elkapni őket. A futóknak a fogó előtt kell 

összekapaszkodniuk. Amíg el nem érik egymást, a fogó elkaphatja bármelyiküket. Így játszuk a 

játékot, amíg meg nem unjuk. Akit elkapnak, ő lesz az újabb fogó. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

         Pontszám: 12/ 
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5. Másold le az aláhúzott földrajzi neveket és a belőlük képzett alakokat szabályosan 

folyóírással úgy, hogy csak ott írj nagy kezdőbetűt, ahol az szabályos! Tedd ki a hiányzó 

kötőjeleket! 

 

A KÁRPÁT-MEDENCÉVEL ÁTFEDÉST MUTATÓ FÖLDRAJZI FOGALMAK  

A PANNON SÍKSÁG ÉS A DUNA MEDENCE. AZ UTÓBBI AZONBAN JÓVAL TÁGABB 

FOGALOM. AZ EGÉSZ DUNA MENTI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETET JELENTI. AZ ELŐBBI 

VISZONT MAGÁBAN FOGLALJA KÖZÉP SZERBIA SÍK VIDÉKEIT IS. BELETARTOZIK A 

BÉCSI MEDENCE IS. DE NEM TARTOZIK HOZZÁ A DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG. A 

KÁRPÁT-MEDENCÉT NYUGATON AZ ALPOKALJA, DÉLEN RÉSZBEN A DRÁVA SZÁVA 

VIDÉKE HATÁROLJA. KÜLÖN TÁJEGYSÉGE AZ ERDÉLYI KÖZÉPHEGYSÉG. HAJDAN 

EGY VULKÁNI ÖV ALAKULT KI A KÁRPÁT-MEDENCE HELYÉN. EZ ELHÚZÓDOTT 

EGÉSZEN A KELETI KÁRPÁTOKIG. TÁJEGYSÉGEI TÖBB ORSZÁGHOZ TARTOZNAK. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 10/ 

 

6. Írj le egy-egy szabályt a megadott tulajdonnevek helyesírására vonatkozóan! 

 

Személynevek  

 

 

 

 

Intézménynevek  

 

 

 

 

Díjnevek  

 

 

 

 

 

         Pontszám: 9/ 

 


