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Implom József        Kárpát-medencei döntő 
Középiskolai Helyesírási Verseny    2017. február 24.  
 
 
 

Feladatlap  
 
 
 
1. Írd le számmal és betűkkel/jelekkel rövidítve a szövegben aláhúzott 

kifejezéseket! 
 

Tavaly a cégünk termelése ötvenmillió forinttal, azaz húsz százalékkal nőtt. Örülök, 
hogy eközben csupán ötezer kilogrammal több az anyagfelhasználás, ennek mértéke 
csak tíz százaléka az előző évinek. S a legfontosabb: a gyártási hulladék nem haladta 
meg egész évben a háromszázalékos határt; az újrahasznosítás aránya félmillióra 
növekedett. Munkatársaink több százezer forinttal kapnak többet, ez legalább 
negyedrész emelés. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(16/…. pont) 

 
2. Írd helyesen a következő kifejezéseket/szavakat! 
 
alsó ausztria ……………………………… alsó ausztriai ……………………………… 

jéger alsó ……………………………… jéger alsós ……………………………… 

alsó közép osztály ……………………………… alsó közép osztálybeli ……………………………… 

felső magyarország ……………………………… felső magyarországi ……………………………… 

felső tisza part ……………………………… felső tisza parti ……………………………… 

felső ház tagja ……………………………… felső házi tag ……………………………… 

alsó felső fogsor ……………………………… alsó felső fogsori ……………………………… 

 
(14/…. pont) 
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3. Írd be a szövegbe helyesen a zárójelben megadott tulajdonneveket vagy 
származékaikat! 

 
Séta egy felfedezésre váró magyar városban 

Elindulunk a (széchenyi térről) ……………………………………….…., befordulunk a (kossuth 

utcai) …………………………………. sarkon. Máris rálátunk a (petőfi szoborra) 

……………………………………… . Vele szemben az épület homlokzatán öles betűkkel 

olvasható: (városháza) ……..……………………………………... . A (polgármesteri hivatali) 

………………………………………………………… épület szomszédja a (kossuth lajos utcai 

gimnázium) ……………………………………………………….. , amely Jókai Mór nevét viseli. 

Mögötte találjuk a térképen a (nagy érnek) ……………………………. jelölt vízfolyást. Ennek 

(sáros folyó) …………………………………… a népies neve, amelyet a térképen északról a 

(felső part) ………………………………….. , délről az (alsó part) ……………………………. 

szegélyez. Északon a (művelődési házi) ……………………..………………………………. kerítés, 

délről a lenyűgöző méretű (szent mór plébániahivatali kapu) 

…………………………………………………………… látszik. 

(32/…. pont) 
 
4. Jelöld a szokásos módon az egybeírást, a különírást, a kötőjeles írást! 

 
árkon  bokron,   bű  bájos,   bűvös  bájos,   csillog  villog,   dérrel  dúrral,   dirmeg  
dörmög,    girbe  gurba,    inci   finci,    jövet  menet, mende  monda,    napról  napra,    
unos  untalan,    zene    bonát 

 
(13/…. pont) 

 
5. Húzd alá az alábbi elválasztások közül a helyeseket!  
 

bal-eset bale – set budapest-i budapes-ti dales-tet  dalest-et 
 
dísz-század dís-század haszon-ért haszo-nért  kerese-tet  kereset-tet 
 
lajs-trom lajst-rom par-kig park-ig pinc-ér pin-cér 
 
sön-tés  sönt-és  vasa-ló vas-aló zombor-i zombo-ri 

 
(14/…. pont) 

 
  



3 
 

6. Javítsd a hibás szövegrészleteket és központozásokat! 
 

Mint jeleztem nemistudom mármost hogyiskellene rendbehozni a dolgot. Márminthogy 
előszöris meg kellene úszni a felelősségrevonást, hogy senkitse tudjanak bíróságra vinni. 
Megaztán itt a kár összeg, annakis a két harmadát el kellene simítani. Dehogy akarunk 
mi fizetni! Csakannyit szabad beis vallani, amennyit ők tudnak bizonyítani. Hacsak 
lehet, semmitsem aláírni.  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(18/…. pont) 

 
7. Írd be a megfelelő magánhangzókat és mássalhangzókat! 
 

A be...ratkozás akkor fejeződik be, amikor minden egyes be…ratott diák leadta az 
...ratait. A szóbelin nem a sz…nes preszt...zs, hanem a szol...d, s...mán ko...ekt, 
megb…zható teljes…tmény a jó. Vigyázni kell a kontro…ra: csak ellen…rzött feladatlapot 
vehetünk figyelembe. A pavi…onba csakis akkor mehet jelölt, ha a venti…átor működik.  

 
(14/…. pont) 

 
8. Írd be a hiányzó j/ly betűket! 
 

He…re legény nem bu…kál a veszé…es időkben, nem re…tőzik el. Forté…aival és 

vere…tékével legyőzi a fo…tó hangulatot. Megoldja a re…té…es feladatot. 

 
(9/…. pont) 
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Javítókulcs  
 
1. Írd le számmal és betűkkel/jelekkel rövidítve a szövegben aláhúzott 

kifejezéseket!  
 

50 M Ft-tal vagy 50 000 000 Ft-tal, 20%-kal, 5000 kg-mal, 10%-a, 3%-os, 0,5 M-ra vagy 
1/2 M-ra, több 100 000 Ft-tal, ¼ rész 

 
Helyes megoldásonként 2-2 pont                                                                     (16 pont) 

 
2. Írd helyesen a következő kifejezéseket/szavakat! 
 

Alsó-Ausztria, alsó-ausztriai, jégeralsó, jégeralsós, alsó középosztály, alsó 
középosztálybeli, Felső-Magyarország, felső-magyarországi, Felső-Tisza-part, felső-
Tisza-parti, felsőház tagja, felsőházi tag, alsó-felső fogsor, alsó-felső fogsori 
 

Helyes megoldásonként 1-1 pont                                                                   (14 pont) 
 
3. Írd be a szövegbe helyesen a zárójelben megadott tulajdonneveket vagy 

származékaikat! 
 

Séta egy felfedezésre váró magyar városban 
Elindulunk a Széchenyi térről (2 pont), befordulunk a Kossuth utcai (2 pont) sarkon. 
Máris rálátunk a Petőfi-szoborra (3 pont). Vele szemben az épület homlokzatán öles 
betűkkel olvasható: Városháza (1 pont). 
A polgármesteri hivatali (2 pont) épület szomszédja a Kossuth Lajos utcai 
gimnázium (4 pont), amely Jókai Mór nevét viseli. 
Mögötte találjuk a térképen a Nagy-érnek (3 pont) jelölt vízfolyást. Ennek Sáros-folyó 
(3 pont) a népies neve, amelyet a térképen északról a Felső-part (3 pont), délről az 
Alsó-part (3 pont) szegélyez. Északon a művelődési házi (2 pont) kerítés, délről a 
lenyűgöző méretű Szent Mór plébániahivatali kapu (4 pont) látszik. 

 
A megadott pontszámok szerint összesen                                                    (32 pont) 

 
4. Jelöld az egybeírást, a különírást, a kötőjeles írást! 
 

árkon-bokron, bűbájos, bűvös-bájos, csillog-villog, dérrel-dúrral, dirmeg-dörmög, 
girbegurba, incifinci, jövet-menet, mendemonda, napról   napra, unos-untalan, 
zenebonát 

 

Helyes megoldásonként 1-1 pont                                                                      (13 pont) 
 

5. Húzd alá az alábbi elválasztások közül a helyeseket!  
 

bal-eset, bale-set, budapes-ti, dales-tet, dísz-század, haszo-nért, kerese-tet, kereset-tet,  

lajst-rom, par-kig, pin-cér, sön-tés, vasa-ló, zombo-ri  

 
Helyes megoldásonként 1-1 pont                                                                     (14 pont) 
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6. Javítsd a hibás szövegrészleteket! 
 

Mint jeleztem , (1 pont) nem is tudom (1 pont) , (1 pont) mármost hogy is kellene (1 
pont) rendbe hozni (1 pont) a dolgot. Mármint hogy (1 pont) ,  (1pont) először is 
(1 pont)  meg kellene úszni a felelősségre vonást (1 pont), hogy senkit se (1 pont) 
tudjanak bíróságra vinni. Meg aztán (1 pont)  itt a kárösszeg (1 pont), annak is (1 
pont) a kétharmadát (1 pont) el kellene simítani. Dehogy akarunk mi fizetni! Csak 
annyit (1 pont) szabad be is (1 pont) vallani, amennyit ők tudnak bizonyítani. Ha 
csak (1 pont) lehet, semmit sem (1 pont ) aláírni.  

 
Összesen                                                                                                                      (18 pont) 
 

 
7. Írd be a megfelelő magánhangzókat és mássalhangzókat! 
 

A beiratkozás akkor fejeződik be, amikor minden egyes beíratott diák leadta az iratait. 
A szóbelin nem a színes presztízs, hanem a szolid, simán korrekt, megbízható 
teljesítmény a jó. Vigyázni kell a kontrollra: csak ellenőrzött feladatlapot vehetünk 
figyelembe. A pavilonba csakis akkor mehet jelölt, ha a ventilátor működik.  

 
Helyes megoldásonként 1-1 pont                                                                    (14 pont) 

 
8. Írd be a hiányzó j/ly betűket!  
 

Helyre legény nem bujkál a veszélyes időkben, nem rejtőzik el. Fortélyaival és 
verejtékével  
legyőzi a fojtó hangulatot. Megoldja a rejtélyes feladatot. 

 
Helyes megoldásonként 1-1 pont                                                                        (9 pont) 

 
 

 
Pont 

1. feladat 16 

2. feladat 14 

3. feladat 32 

4. feladat 13 

5. feladat 14 

6. feladat 18 

7. feladat 14 

8. feladat 9 

Összesen 130 

 


