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SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY 
2019. május 25. 

8. osztály 

Kárpát-medencei döntő 

 

Kódszám:      Összes pont: 60/ 

 

1. Tedd sorrendbe számozással az oszlopokban megadott kifejezéseket a betűrendbe sorolás 

szabályai szerint! 

 
Számozás   Számozás   Számozás  

 élő adás   Eötvös   tengeri 

 előkészítő   ENSZ   tengeralattjáró 

 előadó   ÉNy   tengerszint 

 élő állat   eper   tengerentúli 

 

         Pontszám: 3/ 

 

2. Oldd meg az egyenleteket! Írd le az eredményül kapott kifejezéseket a magyar helyesírás 

szabályainak megfelelően! 

 

sző + -j + -etek = __________________________________________________________________ 

játszik + -j + -atok = _______________________________________________________________ 

négy + gyermekes = _______________________________________________________________ 

élet + mentő + csomag = ___________________________________________________________ 

gumi + lábtörlő = _________________________________________________________________ 

három + hónapos =________________________________________________________________ 

papír + törülköző = ________________________________________________________________ 

fűtés + korszerűsítés = _____________________________________________________________ 

Micimackó + -s = _________________________________________________________________ 

Maros + megye + -i = ______________________________________________________________ 

Rákóczi + híd + -i = _______________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 11/ 
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3. Karikázd be a hatos lottóban a hosszú magánhangzóval vagy hosszú mássalhangzóval 

írandó hat szó sorszámát! 

 

1. d…cséret (i) 2. vas…tas (u) 3. N…lus (i) 4. leh…nyja (u) 

5. t…rpisság (u) 6. kereszt…l (ü) 7. feltűn…sködik (ö) 8. …nió (u) 

9. e…ez (h) 10. legu…ol (g) 11. a…ord (k) 12. te…ik (l) 

13. mi…él (n) 14. falugyű…és (l) 15. civi…izált (l) 16. a…éle (f) 

 

         Pontszám: 16/ 

 

4. Írd le a megadott kifejezések rövidebb alakját szabályosan! 

 

Teljes alak Rövidítés 

délután  

forint  

 

Teljes alak Mozaikszó 

Mosolygók Országos Testülete  

Fagyikészítő Vállalat  

 

         Pontszám: 4/ 

 

5. Húzd alá minden párban a szabályosan írt kifejezést! Ahol mindkettő helyes, ott 

mindkettőt húzd alá! 

 

orom – orrom    Omnia kávé – Omnia Kávé 

aképp – akképp    Balaton Díj – Balaton-díj 

metszük – metsszük   Mátra hegység – Mátra-hegység 

vajon – vajjon    2019 tavaszán – 2019. tavaszán 

nyulunk – nyúlunk   Hunyadiak – hunyadiak 

tanusít – tanúsít    ringatózik – ringatódzik 

 

         Pontszám: 12/ 
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6. Másold le az idézeteket a megadott utasításoknak megfelelően! Írd szabályosan az 

írásjeleket! 

 

a) Ékeld be az idéző mondatot az idézetbe a kettőspontnál! 

 

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele 

kezdődött.” 

Idéző mondat: írta Sütő András 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b) Írd az idéző mondatot az idézet után! 

 

„Az ember nem tud mindent szavakkal, de mindent tud a szívével.” 

Idéző mondat: írta Márai Sándor 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 6/ 

 

7. a) Egészítsd ki a helyesírási szabályokat a megfelelő kifejezéssel! Húzd alá a szabályba 

illő kifejezést! 

b) Írj egy-egy olyan példát, amely a kiegészített szabályt szemlélteti! 

 

Ha egy tulajdonnév egy köznévvel valamilyen összetételt alkot, akkor kötőjellel – kötőjel nélkül 

kapcsoljuk össze őket. Példa: ________________________________________________________ 

 

A több különírt elemből álló személynevekhez az -i képzőt kötőjellel – kötőjel nélkül közvetlenül 

kapcsoljuk. Példa: _________________________________________________________________ 

 

A kötőjellel összekapcsolt ellentétes jelentésű igekötőket egybeírjuk az igével – különírjuk az 

igétől. Példa: _____________________________________________________________________ 

 

Ha két magánhangzó között kettőnél több mássalhangzót jelölő betű van, akkor elválasztáskor az 

utolsó – az utolsó kettő kerül a következő sorba. Példa: __________________________________ 

 

         Pontszám: 8/ 

 


