SZÖVEGÉRTÉS - MEGOLDÓ
Olvasd el figyelmesen a szövegrészletet, majd válaszolj a feltett kérdésekre!
Levél a múltból
Lotz János professzor úrnak
New York
Kedves János!
Mindenekelőtt elnézésedet kérem, hogy kissé későn válaszolok. Remélem azonban, hogy
időközben megkaptad azt a képeslapot, amelyben aziránt érdeklődtem, hogy 1964-ben el tudnál-e
látogatni Magyarországra.
Az együttműködésről írt leveledet többeknek megmutattam. Mindenkinek igen tetszett, és az
abban foglaltaknak nagyon örültek. Én is úgy látom, hogy az Általad fölvetett területeken a
tudományos együttműködés nemcsak lehetséges, hanem kívánatos is lenne. Ha ismét ellátogatnál
hozzánk, akkor személyesen megvitathatnánk a részleteket. (Igen szeretnénk, ha jövőre
meghívásoddal kapcsolatos elgondolásunk megvalósulhatna.)
Jónak tartjuk az 1965 júniusában rendezendő magyar nyelvészeti konferencia gondolatát. Úgy
szeretnénk, hogy ezen mindenki, aki a magyar nyelvvel foglalkozik és a magyar nyelv iránt
érdeklődik, részt vehessen.
Nálunk az Akadémián változatlan lendülettel folyik a munka. Elutazásod után itt járt még
három külföldi (itt a neveket felsorolja a szöveg) nyelvészprofesszor. Örülünk, hogy alkalmunk volt
velük megismerkedni és előadásaikat hallani.
Engedd meg, hogy Neked és kedves Családodnak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kívánjak.
Baráti üdvözlettel:
Király Péter
(Király Péter közlése alapján szerkesztett változat)
Feladatok:
1. Milyen témákról levelezett Király Péter és Lotz János egymással? 4/
Lotz magyarországi látogatása
tudományos együttműködés (az USA és Magyarország tudósai között)
1965 – tudományos nyelvészeti konferencia magyar nyelvről
három külföldi nyelvészprofesszor látogatása
2. Nincs keltezése a levélnek. Mikor írhatta azt Király Péter? (év, hónap) 2/
1963. december
3.
4.
a)
b)
c)
d)

Hány évre vonatkoznak a nyelvészek tervei a levél szerint? 1/ legalább 2 év
Igaz vagy hamis? 4/
A két tudós tegeződik egymással.
igaz
Lotz János az Egyesült Államokban élt a levél keletkezésekor.
igaz
Király Péter munkahelye akkor a Magyar Tudományos Akadémia volt. igaz
A levél keletkezése előtt közvetlenül Lotz Magyarországon járt.
igaz

5. Ki írt kinek a szöveg alapján? 3/
a) Erre a levélre adott válaszlevél írója.

Lotz János

b) Egy látogatásról szóló képeslap írója.
c) Aki először veti fel a közös munkák lehetőségét levélben.

Király Péter
Lotz János

6. Hogyan mondjuk másképp? Keress hasonló jelentésű kifejezéseket! 3/
kívánatos lenne: pl. jó lenne, kifejezetten szeretnénk
meghívásoddal kapcsolatos elgondolásunk megvalósulhatna (egyszerűbben!): pl. eljönnél
változatlan lendülettel folyik a munka: pl. lelkesen dolgozunk
Csak nyelvi szempontból (nyelvhelyesség, helyesírás) kifogástalan megoldásokat fogadjunk el!
7. Húzd alá azokat a fogalmakat, amelyek szerinted pontosan jellemzik Lotz János és
Király Péter viszonyát a szöveg alapján! 3/

felhőtlen – bizalmaskodó – baráti – szakmai – szeretetteljes – szoros – tiszteletteljes – családias –
gondoskodó

HELYESÍRÁS - MEGOLDÓ
1. Írd le a következő szavaknak a megadott toldalékkal ellátott alakját!
12/
Kodállyal
Marcellel
vizes
vízen
színek
tízes
tüzek
meggyel
bonyhádi
juhval
méhek
potrohhal

2. Válaszd el minden lehetséges helyen az alábbi szavakat!
6/
megy-gyet
le-xi-kon
lán-dzsa
or-szág-út
e-dző
meg-ír-ja
3. Pótold a hiányzó j vagy ly betűt az alábbi szavakban! Találsz a szósorban két kakukktojást
is. Ezeket a vonalra írd le helyesen!
14/
májas, lyukacsos, kályha, zajos, felejt, komoly, terebélyes, fiúk, szabályos, pelyhes, tea, hajlékony,
szomjas, gyújt
fiúk, tea

4. Pótold a következő mondatok hiányzó kezdőbetűit!
14/
Az európai (E;e) országok közé tartozik Magyarország (M;m) is.
A magyar (M;m) nép nagyon vendégszerető.
Jártál már a Mecsek (M;m) hegységben?
A mecseki (M;m) kirándulóutak sok turistát vonzanak.
A macskánkat Cirminek (C;c), a kutyánkat Betyárnak (B;b) hívják.
Vajon Eger (E;e) Heves (H;h) megyében (M;m) található?
Itt áll ma is az a vár (V;v), amelyet Dobó (D;d) István (I;i) védett a törököktől (T;t).

5. Állapítsd meg, melyik írásmód a helyes! Ha az első a jó, akkor 1-est, ha a második, akkor 2est, ha mindkettő, akkor X-et, ha egyik sem, akkor 0-át írj a táblázat utolsó oszlopába!
14/

az első a jó=1

a második a jó=2

1.

mindkettő jó=X
2.

Hagyd!

Hadjd!

1

vízilabda

vizilabda

1

2002. márc. 1.

2002. 03. 01

1

kabzsi

kapzsi

2

Kérdd!

Mondd!

2

kamilla

Kamilla

X

had

hadd

X

söprünk

söprűnk

X

benn

bent

X

álapot

álvány

0

újj

uj

0

hiradó

híradó

2

átfog jönni

át fog jönni

2

szökdécsel

szögdécsel

1

Összesen: 40 pont

Elért pontszám:_________

egyik sem jó=0

