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F e l a d a t l a p  

1. Az időjárás előrejelzése pontos volt. Nem így a leírása. Keresd meg, majd írd le 

helyesen az elrontott szavakat, kifejezéseket!        (20 pont) 

 Javítások 

Az időjárásjelentés szerint a napokban 

továbbtart a télies idő. A hófelhők tovább 

haladnak D. felé, K.-en ónoseső vagy 

zuzmarás köd nehezítheti a közlekedést. 

Észak-nyugatról havaseső, korareggeli dér 

fenyegetheti a Dunaparti rakpartokat. 

Későeste országszerte minusz hat – nulla, 

holnap a déli órákban 3–7 celsiusz fok 

várható. A front érzékenyek számára 

kedvező, hogy időjárásifrontok nem 

közelednek, a helyesirásiversenyen a 

gyengébbek és a zsüri számára fejfájás, 

vagy migrén elképzelhető. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

2. Közeledik a farsang. Te tudod, hogyan kell írni a farsangi események nevét? 

(32 pont) 

 Helyesen írva  Helyesen írva 

balázs járás …………………………… bál királynő …………………………… 

farsang vasárnap …………………………… jelmez bál …………………………… 

matróz tánc …………………………… menyasszony tánc …………………………… 

mezőségi tánc …………………………… népi tánc együttes …………………………… 

pál fordulás …………………………… pál nap …………………………… 

székelycsángó bál …………………………… tűzoltó bál …………………………… 

tánc együttes …………………………… új asszony tánc …………………………… 

üveges tánc …………………………… három király járás …………………………… 
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3. Ne fessük az ördögöt a falra! De azért írjuk le helyesen a betegségek nevét! 

(24 pont) 

 Helyesen írva 
agy velő gyulladás  

fej biccentő izom húzódás  

fül tő mirigy gyulladás  

koszorú ér szűkület  

közép fül gyulladás  

látó ideg sérülés  

magas vér nyomás  

szár kapocs csont sérülés  

vak bél gyulladás  

vér cukor szint emelkedés  

vér nyomás emelkedés  

vissz ér vastagodás  

4. Jelöld az egybeírást/különírást a szokásos jelekkel!       (8 pont) 

állami iskola, artista iskola, diplomata iskola, egyházi iskola, erdei iskola, felsőfokú iskola, 

festő iskola, kisegítő iskola, Klebelsberg iskola, körzeti iskola, magán iskola, szakképző 

iskola, szakközép iskola, szakmunkásképző iskola, újságíró iskola, úszó iskola 

5. Válaszd el minden le-het-sé-ges helyen az alábbiakat!       (26 pont) 

 Elválasztva  Elválasztva 

díszelőadás  egyértelmű  

iksszel  játszhat  

játsszál  kombi  

meccsel  nyissad  

puccsol  ranglétra  

szumma  ujjheggyel  

varrat  vesd  
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6. Síelő magyarok. Írd le, hol jártak!           (18 pont) 

Hazánkban is egyre több a síparadicsom, de sokan külföldön keresnek megfelelő sípályát. 

Indulnak ……………………….. (nyugat ausztria) vagy a …………………….. (magas tátra) felé, 

de engedhetnek a ………… (partiumi), ………….. (erdélyi) csábításnak is. A közelben a 

………………………. (felvidéki) hegyek vonzása erős. Az igazi nyugalmat többen a 

………………………………  (csíki havasokbeli) vagy a ……………………………….. (háromszéki) 

üdülőkben találják. Az utóbbi régióban ráadásul a ……………………………… (szovátai) 

………………………………….. (medve tó) is népszerű. 

7. Írd le a toldalékos szavakat rövidítve (ahol kell, számmal és betűvel)!   (12 pont) 

 Rövidítve  Rövidítve  Rövidítve 

Celsiusszal  centiméteres  deciliteres  

egyszázaddal  hármas  kétharmados  

kétharmaddal  kilogrammal  kilométeres  

kilowattal  milligrammal  öttonnás  

 

P o n t o z á s  

 A feladat sorszáma  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Összesen 

A versenyző által elért pont         

Elérhető maximum pont 20 32 24 8 26 18 12 140 pont 

 


