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SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY 
2018. május 26. 

7. osztály 

Kárpát-medencei döntő  

 

Kódszám:      Összes pont: 60/ 

 

 

1. Jelöld számozással a sorrendet a következő oszlopokban a betűrendbe sorolás szabályai 

szerint! 

 

__ Xénia 

__ Walter 

__ Zelma 

__ Álmos vezér útja 

__ Alsó erdősor 

__ Alsóhegy utca 

__ Synergon Informatika Rt. 

__ Swift Hungary 

__ Svéd Bt. 

 

         Pontszám: 3/ 

 

2. Tippelj, hogy szabályosan milyen kezdőbetűt írunk folyóírással a következő szavakban az 

aláhúzással jelölt helyen, nem mondatkezdő helyzetben! 

 

1 = kis kezdőbetű  2 = nagy kezdőbetű  x = mindkettő lehet 

 

  Tipp   Tipp 

1. TOMI KRISTÁLY MOSÓPOR  8. JÁSZAI MARI-DÍJ  

2. FOGÁSZATI HÓNAP  9. TISZA MENTI 

HALÁSZSZÖVETKEZET 
 

3. ADY TÉRI GIMNÁZIUM  10. STILISZTIKAI LEXIKON  

4. SPANYOL KIRÁLYSÁGI  11. KIS-KÁRPÁTOKI  

5. RUDAS FÜRDŐ  12. JÚLIAI-ALPOKI  

6. AZ ÚJ MÓRICZOK  13. VÁRADI HÍRLAP-BELI  

7. SZÉCHENYI LÁNCHÍD  13+1. PEST KÖRNYÉKI  

 

         Pontszám: 14/ 
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3. Másold le a mondatokat úgy, hogy válaszd el bennük a szavakat minden lehetséges helyen! 

 

Megállóhely a Thököly és a Batthyány utcában. 

A dodzsemes program a legelső. 

Felismerte Félixet az expresszen. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 9/ 

 

4. Töltsd ki a helyesírási lottót! Karikázd be annak a hat kifejezésnek a számát, amelyben 

rövid a megadott magánhangzó vagy mássalhangzó! 

 

1. 

táv…ró (i) 

2. 

b…bic (i) 

3. 

felocs…dik (u) 

4. 

rag…leves (u) 

5.  

sz…rdok (u) 

6. 

elkék…l (ü) 

7. 

hőlégba…on (l) 

8. 

mite…er (sz) 

9. 

mille…ium (n) 

10. 

fó…ia (l) 

11. 

e…ént (k) 

12. 

mi…él (n) 

13. 

gri…madár (f) 

14. 

e…ez (h) 

15. 

be…ső (n) 

 

         Pontszám: 15/ 

 

5. Másold le a régi ifjúsági nyelvi üzeneteket helyesírási hibák nélkül! (A pontszám nem a 

hibák számát mutatja.) 

 

Únom a banánt, haggy azzal a pedállos bicajal! 

Nem fér el a mennyei lalytorja a zsebcirkállóban? 

Megvan húzatva, amióta utilaput kötöttek a talpára. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 10/ 
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6. Írj egy-egy példát a megadott esetekre! Mindenhová csak egy-egy példát írj! 

 

Többelemű intézménynév -i képzős alakja: 

________________________________________________________________________________ 

Különírt elemekből álló személynév -i képzős alakja: 

________________________________________________________________________________ 

Olyan dátum, amelyben nem teszünk pontot az évszám után: 

________________________________________________________________________________ 

Olyan dátum, amelyben nem teszünk pontot a napot jelölő szám után: 

________________________________________________________________________________ 

Olyan földrajzi név, amelyben a köznévi utótagot kötőjellel írjuk: 

________________________________________________________________________________ 

Olyan földrajzi név, amelyben a köznévi utótagot különírjuk: 

________________________________________________________________________________ 

A sző ige felszólító módú alakja: 

________________________________________________________________________________ 

Kettőzött mássalhangzóra végződő keresztnév -val/-vel ragos alakja: 

________________________________________________________________________________ 

Hagyományos írásmódú magyar családnév: 

________________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 9/ 

 


