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SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY 
2016. május 28. 

7. osztály 

Kárpát-medencei döntő 
 

Kódszám:      Összes pont: 60/ 

 

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

le mindkét megoldást! 

 

Mássalhangzó Kiegészítendő szó Megoldás(ok) 

j –  ly lefo___t   

sz –  ssz met___enek   

b –  bb a___eli   

n – nn fe___héjázó   

n –  nn be___sőséges   

sz –  z ke___kenő   

m –  mm se___ilyen   

dz –  ddz e___ük   

t –  tt megér___ette   

s –  ss veszte___ég   

d – dd ol___  

 

         Pontszám: 11/ 

 

2. Egészítsd ki a szavakat ly-nal vagy j-vel! 

 

A konvo___ megállt egy kalama___ka miatt a határon. 

Zsiva___gó nyikha___ok segítettek mu___a társuknak. 

Szabadon engedték a fog___ul ejtett ö___veket és karva___okat. 

Végül kedé___esen ma___szolták a mág___arakást. 

 

         Pontszám: 11/ 
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3. Karikázd be a helyesírási lottóban a hat helytelenül írt kifejezés sorszámát! 

 

1. 

kandúr 

2. 

szurkál 

3. 

megnyíratkozik 

4. 

vigasz 

5. 

zsíradék 

6. 

jegyüzér 

7. 

tüzű 

8. 

fűzes 

9. 

húgunk 

10. 

sohasem 

11. 

senkisem 

12. 

seholsem 

13. 

Dél-Afrikai Köztársaság 

14. 

Himnusz-beli 

15. 

Tolnai Népújság-beli 

 

         Pontszám: 15/ 

 

4. Másold le a szöveget helyesen tagolva! A csupa nagybetűs írás helyett használj 

szabályosan kis- és nagybetűket! Ahol szükséges, tedd ki a hiányzó pontot és kötőjelet! 

 

MÁRAHONFOGLALÁSELŐTTMEGJELENTEKAZSÁKMÁNYSZERZŐMAGYARHADAKA

KÁRPÁTMEDENCEITERÜLETEKEN. A800ASÉVEKTŐLA10SZÁZADVÉGÉIGTÖBBMINT 

NEGYVENHADJÁRATOTFOLYTATTAKEURÓPASZERTE. TÁMADTÁKÉSZAKITÁLIÁT 

ISADRÁVAFOLYÓNÉSASZÁVAVÖLGYÖNÁTKELVE. ALEGTÖBBHADJÁRATOTA 

NYUGATEURÓPAINÉPEKELLENINDÍTOTTÁK. DEABIZÁNCIBIRODALOMBANIS 

PORTYÁZTAK. EGYESFORRÁSOKSZERINTAZATLANTIÓCEÁNIPARTOKIGIS 

ELJUTOTTAK. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 10/ 
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5. Másold le a szavakat úgy, hogy válaszd el őket minden lehetséges helyen! 

 

keresztülenged, jobbá, archívumok, komplexitás, Beöthy 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 5/ 

 

6. Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak a következő állítások a helyesírási szabályzat 

szerint! Ha hamisnak ítéled az állítást, akkor indokold is meg a döntésedet! 

 

Állítás Igaz vagy 

hamis? 

a) Betűrendbe soroláskor a régies magyar családnevekben levő kétjegyű 

betűket elemeikre bontva soroljuk be. 

 

b) Ha a mássalhangzóval végződő igékhez j-vel kezdődő toldalék járul, akkor 

írásban jelölt teljes hasonulás történik. 

 

c) A pályaudvarok megnevezésében különírjuk a nagy kezdőbetűs 

tulajdonnévi tagot és az értelmező nagy kezdőbetűs köznévi tagot. 

 

d) A kötőjellel írt, tulajdonnévi előtagú díjnevek -s képzős alakjaiban az első 

névelemet nagy kezdőbetűvel írjuk. 

 

e) Ha két magánhangzó között kettőnél több mássalhangzó van, akkor 

elválasztáskor az utolsó két mássalhangzót visszük át a következő sorba. 

 

f) A páros kötőszóval alakult mellérendelő szószerkezetekben a második 

kötőszó elé mindig vesszőt teszünk. 

 

g) Nem teszünk pontot az évszám után, ha az évszámot névutó követi.  

h) Pontot teszünk az évszám után, ha az évszám a mondatban az alany 

szerepét tölti be. 

 

 

A hamis állításokkal kapcsolatos döntések indoklása: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

         Pontszám: 8/ 

 


