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SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY 
2017. május 20. 

8. osztály 

Kárpát-medencei döntő 

 

Kódszám:      Összes pont: 60/ 

 

1. Egészítsd ki a szólásokat, közmondásokat a megfelelő magánhangzóval vagy 

mássalhangzóval! 

 

Nyugtával d____csérd (i/í) a napot. 

A vér nem vá____ik (l/ll) vízzé. 

Meg van verve, mint a zs____p (u/ú). 

Nem ár___l (u/ú) zsákbamacskát. 

Záporeső hamar mú____ik (l/ll). 

A víz szagától is ____rtózik (i/í). 

Olyan, mint a megbo____gatott (j/ly) méhkas. 

A messze villámnak későre jön me____dörgése (ny/nny). 

 

         Pontszám: 8/ 

 

2. Karikázd be vagy húzd át a helyesírási lottóban a hat helytelenül írt kifejezés sorszámát! 

 

1. 

árvízek 

2. 

irdatlan 

3. 

odú 

4. 

szimbolikus 

5. 

túristaút 

6. 

civilizáció 

7. 

leguggol 

8. 

minél 

9. 

béllelt 

10. 

dzsipp 

11. 

trapista 

12. 

ventilátor 

13. 

muszáj 

14. 

karvaly 

15. 

lesúlyt 

16. 

969 és 1038 között élt 

17. 

1956 őszén 

18. 

1989. október 23-án  

 

         Pontszám: 18/ 
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3. Oldd meg a szóegyenleteket, és írd le az eredményül kapott kifejezéseket helyesen! 

 

föl + le + járkál = _________________________________________________________________ 

hallatsz(ik) + -j + -anak = ___________________________________________________________ 

soha + sem + felejti = ______________________________________________________________ 

idény + nyitó = ___________________________________________________________________ 

Takáts + -val = ___________________________________________________________________ 

műanyag + pohár = ________________________________________________________________ 

tutyi + mutyi = ___________________________________________________________________ 

Márai Sándor + díj + -as = __________________________________________________________ 

Misa + rét + -i = __________________________________________________________________ 

Fülöp + szigeteki + köztársaság + -i = _________________________________________________ 

 

         Pontszám: 10/ 

 

4. Írd le szabályosan a táblázatban levő alakokat rövidítve vagy mozaikszóval! 

 

Teljes alak Rövidítés 

északkelet  

forint  

Krisztus előtt  

 

Teljes alak Mozaikszó: betűszó vagy szóösszevonás 

Vidám Gyerekek Szövetsége  

Magyar Helyesírás-kutató Intézet  

televízió  

 

         Pontszám: 6/ 
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5. Másold le a tagolatlan mondatokat megfelelően tagolva! Tedd ki a hiányzó 

vesszőket és kötőjeleket is! 

 

KINCSEMAMAGYARVERSENYLÓTENYÉSZTÉSBÜSZKESÉGE. 

________________________________________________________________________________ 

 

AVERHETETLENCSODAKANCANAGYSZÁMÚGYŐZELMÉVELEGYEDÜLÁLLÓNEM 

CSAKEURÓPASZERTEHANEMVILÁGSZERTEIS. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ELSŐÍZBENKÉTÉVESKANCAKÉNT1876BANÁLLTSTARTHOZÉSGYŐZÖTT. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ALÓVERSENYZÉSŐSHAZÁJÁBANANGLIÁBANISLETUDTAGYŐZNIVERSENYTÁRSAIT. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1879UTÁNÉLETÉNEKHÁTRALEVŐÉVEITEGYMÉNESBENTÖLTÖTTEMINT 

TENYÉSZKANCA. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

NAPJAINKBANJÁTSSZÁKAMOZIKBANÍGYAPUSKINMOZIBANISA 

KINCSEMTÖRTÉNETETBEMUTATÓFILMET. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

         Pontszám: 12/ 

 

6. Húzd alá azt a kifejezést, amelyik a helyesírási szabályba illik! 

 

A dz és a dzs betűket elválasztáskor ugyanúgy – másképpen kezeljük, mint a többjegyű betűket. 

Ha a napot jelölő sorszám után névutó következik, a szám után teszünk – nem teszünk pontot. 

A tíz számnév ragos alakjaiban a szótőben rövid – hosszú magánhangzót írunk. 

A kötőjellel összekapcsolt magyar személynevek -i képzős alakjait kis – nagy kezdőbetűvel írjuk. 

A -beli képzőt a könyvcímekhez általában kötőjellel – kötőjel nélkül kapcsoljuk. 

Az alárendelő összetett mondatok végére többnyire olyan írásjelet teszünk, amilyent a főmondat – 

mellékmondat kíván. 

         Pontszám: 6/ 

 


