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SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY 
2016. május 28. 

8. osztály 

Kárpát-medencei döntő 

 

Kódszám:      Összes pont: 60/ 

 

 

 

1. Karikázd be a helyesírási lottóban a hat helytelenül írt szó sorszámát! 

 

1. 

letöltés 

2. 

gyufacímke 

3. 

hindu 

4. 

apróhírdetés 

5. 

megfeddte 

6. 

lakzi 

7. 

főjjenek 

8. 

hallatsszanak 

9. 

zsivaj 

10. 

csermely 

11. 

hodáj 

12. 

nyájas 

13. 

boxol 

14. 

szinonima 

15. 

frotír 

16. 

fotoszintézis 

 

         Pontszám: 16/ 

 

 

2. Írd le a megadott idegen szavak szabályos magyaros írásmódú alakját! 

 

disco = ____________________________  juice = _____________________________ 

cappuccino = _______________________  file = ______________________________ 

manager = _________________________  joker = _____________________________ 

 

         Pontszám: 6/ 
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3. Végezd el a megadott műveleteket! Írd le az eredményül kapott kifejezéseket a magyar 

helyesírás szabályainak megfelelően! 

 

tipp + -vel = _____________________________________________________________________ 

Erzsébet + híd + -i = _______________________________________________________________ 

dél + Buda + -i = __________________________________________________________________ 

fel + fel + néz = __________________________________________________________________ 

össze + vissza + beszél = ___________________________________________________________ 

helyesírás + ellenőrző = ____________________________________________________________ 

fiú + versenyző = _________________________________________________________________ 

forgalom + korlátozás = ____________________________________________________________ 

műszőr + sapka = _________________________________________________________________ 

három + hetenként = _______________________________________________________________ 

hókusz + pókusz = ________________________________________________________________ 

szemtől + szembe = _______________________________________________________________ 

         Pontszám: 12/ 

 

4. Másold le a szöveget helyesen! A csupa nagybetűs írás helyett használj szabályosan kis- és 

nagybetűket! Továbbá egészítsd ki a szöveget a hiányzó pontokkal és kötőjelekkel! 

 

A FORINT SZÓT SZABÁLYOSAN A FTTAL, AZ UGYANAZ SZÓT AZ UA ALAKKAL 

RÖVIDÍTJÜK. AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETÉNEK NEVÉT AZ ENSZ SZÓVAL 

HELYETTESÍTHETJÜK. A MAGYAR HAJÓZÁSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NEVÉNEK 

RÖVIDÍTÉSÉRE A MAHART SZÓ TERJEDT EL. NEM KÖNNYŰ LEÍRNI AZ  

ELTE HALLGATÓ ÉS AZ OTP BETÉT KIFEJEZÉSEKET. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 8/ 



 

© Antalné Szabó Ágnes 

 

8/3 

 

 

5. Pótold a hiányzó vesszőket a szövegben! A pontszám nem a vesszők számát mutatja. 

 

Egy több mint harmincéves leírásban olvashatunk a Tihanyi-félsziget növényvilágáról. A félsziget 

nemcsak a műemlékekről a kecskekörmökről valamint a visszhangról híres hanem a virágairól is. A 

Belső-tó felett emelkedő Csúcs-hegy napos déli lejtőin nyár elején júniusban kékeslila 

levendulamezők illatoznak. Tihany történetében mind a levendulatermesztésnek mind a  

-feldolgozásnak hagyományai vannak. A levendulavirágot fölhasználják illatszerkészítéshez sőt 

porcelánfestéshez is. A Balaton-parti gyógynövényekből például a gyűszűvirágból 

szívgyógyszereket készítenek és vannak olyanok mint például a zsálya és a borsmenta amelyeket a 

fogkrémgyártásban hasznosítanak. A szezon idején amikor virágoznak a levendulák a helyiek 

turistacsalogató fesztivált rendeznek. 

 

         Pontszám: 10/ 

 

6. Folytasd a mondatokat úgy, hogy érvényes helyesírási szabályokat fogalmazzanak meg! 

 

a) A magyar ábécét a következő idegen betűk egészítik ki: ___________________________. 

b) Az s, sz, z és dz végű igék kijelentő módú, határozott (tárgyas) ragozású alakjaiban a j-vel 

kezdődő személyragok _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

c) A hagyományos írásmód egyik esete ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

d) Egyszerűsítő írásmódot alkalmazunk az egyszerű közszavakban akkor, _________________ 

_________________________________________________________________________. 

e) A magyar helyesírásban a szavakat különféle okból írhatjuk egybe. Az egybeírás egyik oka 

lehet például _______________________________________________________________. 

f) A mindkét tagjukon toldalékolható ikerszókat _____________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

g) A kötőjellel összekapcsolt, kettős családnevek -i képzős alakjait ______________________ 

_________________________________________________________________________. 

h) Ha az újságcímekhez -beli képzőt kapcsolunk, akkor _______________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

         Pontszám: 8/ 

 


