4. évfolyam

országos döntő

Helyesírási feladatok  MEGOLDÓKULCS
1. Pótold az alábbi szavakban és szókapcsolatokban a j hangot jelölő mássalhangzókat!

12/

hejehujázik, rejtvényújság, rejtekhely, súlylökőbajnok, hüvelykujj, gerelyhajítás, pulykatojás, folytonfolyvást, jogsegély, lyukasztópisztoly, bagolyvijjogás, gépjavító műhely
Mindegyik helyesen írt szóért, ill. szókapcsolatért jár az 1 pont.
2. Döntsd el, melyik a helyesen írt szó, majd írd a szám-, illetve betűjelét az üresen maradt helyre! 15/
1: az első a jó

2: a második a jó

1

X: mindkettő jó

0: egyik sem jó

2

Elne küldd!

El ne küld!

0

Ki-li-man-dzsá-ró

Ki-li-mand-zsáró

1

30-al

30-cal

2

máj. 5.-én

máj. 5-én

2

kettőezeregy

kettőezer-egy

2

estélye

estéje

X

tűzijáték

tűzifa

X

beljebb

bejjebb

1

Nők Lapja

Nők lapja

1

maratt

fekütt

0

álhír

állarc

1

német

magyar

X

A Két Lotti

A két Lotti

2

jöjjön

lőjön

X

Kölcsey Ferenc

Vörösmarty Mihály

X

3. Lásd el az alábbi 10 jó tanácsot tartalmazó mondatot a zárójelben megadott igék egyes szám 2.
személyű (E/2.), felszólító módú, a mondatba illő alakjával!
10/
Minden reggel futással kezdd/kezdjed a napot! (kezd)
Mondj/Mondjál mindig igazat! (mond)
Játssz/Játsszál eleget! (játszik)
Tartsd/Tartsad rendben a szobádat! (tart)
Tanulj/Tanuljál többet az iskolában, mint otthon! (tanul)
Készítsd el/Készítsed el a házi feladatod! (elkészít)
Vedd ki/Vegyed ki a részed a házimunkából is! (kivesz)
Ne feledkezz meg/feledkezzél meg a lazításról, de a sportolásról sem! (megfeledkezik)
Este feküdj le/feküdjél le idejében, és aludd ki/aludjad ki magad! (lefekszik, kialszik)
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4. Egészítsd ki a következő szópárok megfelelő alakjával a mondatokat!
meny/menny

fedi/feddi

fojt/folyt
fiuk/fiúk

elöl/elől
koros/kóros/kórós

8/
épen/éppen

A szomszédunk pont most feddi a lányát, mert rossz fát tett a tűzre.
A fiam nemrég nősült, a menyem nagyon kedves teremtés.
Kovácséknak két gyermekük van, egy lányuk és egy fiuk.
Marci épen és egészségesen érkezett haza a sítáborból.
A nyúl a vadász elől fut.
Segítek a néninek hazacipekedni, mert már nagyon koros.
Fojt a teremben lévő cigarettafüst.
Valamilyen kóros elváltozás van a bőrömön.
5. a) Írd le megfelelően tagolva a következő mondatokat!
b) Jelöld a mondatvégi írásjeleket!

6/
1/

El ne felejtsd megtanulni a verset!
Szerinted közbeszól vagy csendben marad?
Fel kell olvasnod egy részletet a regényből./!
Valóban át fogod vészelni ezt a nehéz időszakot?/.
Meg vagyok győződve az igazamról .
A rendőrök elfogták a tölgyerdő felé lopódzó banditát.
c) Válaszd el minden lehetséges helyen az utolsó mondat valamennyi szavát! 2/
A rend-ő-rök el-fog-ták a tölgy-er-dő fe-lé lo-pó-dzó ban-di-tát.
A b) feladatrészért akkor jár a pont, ha minden megoldás helyes.
A c) feladatban 1 pontot kell levonni minden egyes hibáért, tehát ha 3-at hibázott a tanuló, 0 pontot kap.
6. a) Ismerd fel a szabályt, majd folytasd a sort további két tetszőleges példával! 6/
 anyu, apu, kapu, hamu, saru, adu, alku, áru, bábu, batyu, daru, falu stb.
 száll, torkoll, kicsinyell, áll, zöldell, rivall, szégyell, kevesell, sarkall, nagyoll stb.
 boglya, csigolya, rokolya, pocsolya, ibolya, korcsolya, nyavalya, pólya, skatulya stb.
 Orsolya, Gergely, Károly, Mihály, Ibolya
 épít, tanít, mozdít, repít, szakít stb.
Soronként 1 pont jár, ha mindkét példa helyes.
b) Keresd a kivételt! Írj egy ellenpéldát!
 fésű, betű, gyűrű, seprű
DE: bürü, ürü, eskü, menü, revü, güzü, süsü, tütü stb.
Összesen: 60 pont

Elért pontszám: ______

