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6. osztály 

Kárpát-medencei döntő 

 

Kódszám:      Összes pont: 60/ 

 

1. Egészítsd ki a közmondásokat, szólásokat a hiányzó betűkkel! 

 

Fekete ____arácsony, fehér ____úsvét. 

Ha rövid a kardod, tol____ meg egy lépéssel. 

Leszedi ró____a keresztv____zet. 

Ami késik, nem mú____ik. 

B____jkál benne a kisördög. 

Kovács kovácsra ir____gykedik. 

Két malom közt ____rlődik. 

Túl szép a me____asszony. 

Össze kell húzni a nadrágszí____at. 

A pu____ing próbája az evés. 

Elveti a su____kot. 

A f____ldokló ember a szalmaszálhoz is kap. 

A mezőgazdaságot két dolog veri igazán: az aszá____ meg a muszá____. 

 

 

         Pontszám: 16/ 

 

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

 

pszichológiát, leginkább, traffipaxszal, Kissel, Eördöghöt, szétültetés 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

         Pontszám: 6/ 
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3. Karikázd be a helyesírási lottóban a hat helytelenül írt kifejezés sorszámát! 

 

1. 

emu 

2. 

aszu 

3. 

katolikus 

4. 

gunyoros 

5. 

fűlik 

6. 

gugol 

7. 

pelyhedzik 

8. 

bolykott 

9. 

bivaj 

10. 

észak-amerikai 

11. 

Kossuth Lajos-os 

12. 

Magyar Értelmező Kéziszótár 

13. 

a Tátra hegységi üdülők 

14. 

Velencei-Tavi 

Halászszövetség 

15. 

Hajdú-bihari Napló 

 

         Pontszám: 15/ 

 

4. Egészítsd ki a szavakat a megadott mássalhangzókkal! Ahol két jó megoldás van, ott írd 

le mindkét megoldást! 

 

Mássalhangzó Kiegészítendő szó Megoldás(ok) 

j –  ly tége___   

j –  ly foly___on   

f –  ff e___elől   

sz –  z mé___csepp   

s –  zs u___gyi   

l –  ll felfuva___kodott   

l –  ll nyila___   

k –  kk kedvencün___é   

t –  tt ker___el   

sz –  ssz met___ük   

 

         Pontszám: 10/ 
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5. Másold le a dőlt betűvel kiemelt kifejezéseket számmal írva! 

 

A Petőfi utca ötben laknak. _________________________________________________________ 

Ezerkilencszáznyolcvannégy különleges év volt. _________________________________________ 

Ezernyolcszáznegyvennyolc március havában kitört a forradalom. ___________________________ 

Jövőre lesz húszéves a Simonyi-verseny, nagyon készülünk a huszadikra. ____________________ 

Jövőre május huszonhetedikén találkozunk. _____________________________________________ 

 

         Pontszám: 5/ 

 

6. Válaszolj a kérdésekre röviden a helyesírási szabályzat alapján! 

 

a) Hogyan soroljuk be a hagyományos írású magyar családnevekben levő régies kétjegyű 

betűket betűrendbe soroláskor? 

__________________________________________________________________________ 

b) Hány betű van a csak magyar magánhangzókat és mássalhangzókat tartalmazó ábécében? 

__________________________________________________________________________ 

c) Mi történik az s, sz, z és dz végű igék felszólító módú alakjaiban írásban? 

__________________________________________________________________________ 

d) Hány mássalhangzót írunk azokban a szavakban a taghatáron, amelyek az ez, az névmások 

és a -fajta, -féle utótagok kapcsolatából állnak? 

__________________________________________________________________________ 

e) Milyen kezdőbetűvel írjuk a kötőjellel összekapcsolt, kettős családnevek -i képzős alakjait? 

__________________________________________________________________________ 

f) Hogyan kapcsoljuk a közterületet jelölő földrajzi névben a kezdő névelemhez a híd szót? 

__________________________________________________________________________ 

g) Milyen kezdőbetűvel írjuk az utcanevek -i képzős alakjaiban az első névelemet? 

__________________________________________________________________________ 

h) Milyen kezdőbetűvel írjuk azoknak a díjneveknek az -s képzős alakjait, amelyek egy 

tulajdonnévből és a kötőjellel kapcsolódó díj szóból állnak? 

__________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 8/ 

 


