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Tollbamondás
A

Lotz

János-emlékérem

hungarológusoknak

adományozható,

mindazoknak
akik

a

a

magyar

nem

Magyarországon

nyelvészet,

élő

irodalomtörténet,

művelődéstörténet vagy néprajztudomány területén nagy jelentőségű kutató-, oktató- és
szervezőmunkát

végeznek,

hozzájárulnak

a

fenti

tudományágak

fejlődéséhez

és

megismertetéséhez. A Lotz János-emlékérmet – Ligeti Erika szobrászművész alkotását – az
ötévenként megrendezendő hungarológiai kongresszuson osztják ki.
A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Választmánya 2016. augusztus 21-én döntött a
Lotz János-emlékérem díjazottairól.
A kitüntető díjat és oklevelet 2016-ban Anssi Halmesvirta a magyar történelem és kultúra
finnországi és külföldi kutatásában végzett több évtizedes hungarológiai munkásságáért,
Mészáros András a pozsonyi magyar tanszék létének fenntartásáért és tudományszervező
tevékenységéért, valamint Sándor Anna a nyitrai magyar tanszék életben tartásáért, több száz
diák oktatásáért, a szlovákiai nyelvjárástudomány területén végzett kimagasló tudományos
munkájáért kapta.

Útmutató a tollbamondáshoz
Írjuk fel a táblára: Anssi Halmesvirta
Először olvassuk el végig a szöveget, utána egy teljes mondatot olvassunk fel, majd
kisebb egységekben diktáljuk le! A végén újra olvassuk el az egész szöveget!
Minden hiba 1 pontot von le a 20 pontos pontszámból (vesszőhiba is!).
Annyi ideig tart a tollbamondás, amíg minden diák végez.

9-10. évfolyam

iskolai forduló

Szövegértés megoldások
1. Csak számokkal válaszolj a tábor életével kapcsolatban!
6/
a) A gimnáziumon kívüli események száma Bonyhádon.

5

b) A nem Bonyhádon zajló események helyszíneinek a száma.

1

c) A Bonyhád–Pécs útvonal 45 perc alatt tehető meg. Akkor ennyi órát töltöttek Pécsett a
táborozók.

4,5

d) Legalább ennyi alkalommal hallgattak zongorajátékot a táborlakók.
e) Ennyi meghívott előadója volt a tábornak.

6

f) Ennyi jutalmazás történt a táborban.

1

2

2. Igaz vagy hamis?
6/
a) Minden napra jutott egy kis szórakozás is.

igaz

b) Minden nap csoportban dolgoztak a táborlakók.

igaz

c) Egy órán keresztül ismerkedtek egymással a táborlakók.

hamis

d) A tudományokról és a művészetekről szóltak az előadások.

igaz

e) Augusztus 5-én az egész napot együtt töltötték a táborozók.

hamis

f) Az egyik este nem tartottak szilenciumot.

igaz

g)
3. A tábori eseményekről újságot készítettek a médiaműhely tagjai. Melyik
eseményről írhattak, ha ez a címe?
4/
Begördültünk, láttunk, visszamennénk

kirándulás Pécsre

Bensőséges és „forró hangulat”

tábortűz

Csobbantunk…
Együtt „működünk”

Fürdés a bonyhádi termálfürdőben
műhelymunka

4. Milyen művészeti ágakat érintenek a programok?
4/
zene, irodalom, népművészet, festészet
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Helyesírási feladatok megoldása
1. Bizonyítsd be 1-1 példamondattal, hogy az alábbi szópárok mindkét tagja helyes!
8/
fedi  feddi
Pl.: A tájat hó fedi.
Az apa épp tékozló fiát feddi.
küszöbön álló  küszöbönálló
Pl.: A küszöbön álló férfi nagyon fáradtnak látszik.
A gyerekek nagy örömmel fogadták a küszöbönálló változást.
fojt  folyt
Pl.: Fojt ez a sűrű füst.
A szomszéd lakásban nagy ünneplés folyt./A víz mind a kád mellé folyt.
e mellett  emellett
Pl.: E mellett a múzeum mellett lakunk.
Emellett az sem zárható ki, hogy betörés történt.
A szavak ragozott és igekötővel ellátott alakban is elfogadhatóak.
2. A világhálón van néhány olyan oldal, amely a magyar helyesírás „legidegesítőbb”
hibáival foglalkozik. Ezek közül mutatok be néhányat. Húzd át a szópárok idegesítő,
azaz hibás alakját! 14/
összevissza  össze-vissza
Árpád híd  Árpád-híd
időjárásjelentés  időjárás-jelentés
higgy  higyj
húsvét  Húsvét
kulturális  kultúrális
hegeszt  heggeszt
gugol  guggol
szerviz  szervíz
húsz éves  húszéves
New York-i  new yorki
8-al  8-cal
báty  bátty
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menyegző  mennyegző

3. Karikázd be az alábbi szósor helyesen elválasztott tagjait!
6/
arc-he-tí-pus, sak-ka-u-to-ma-ta, ma-dame, lyu-kasz-sza, leg-es-leg-jobb, Vol-taire, meg-akad, Pa-ál,
komp-ro-misz-szum, For-gách-csal, au-to-gram
4. Alakítsd át a következő igealakokat felszólító módúvá úgy, hogy közben tartsd meg a
ragozásukat, számukat és személyüket!
10/
bocsátják, nő, hagyom, játszol, érted, mondod, ajánlasz, edzed, folyik, küldöd
bocsássák, nőjön, hagyjam, játssz, értsd, mondd, ajánlj, edzd, folyjon, küldd
5. Írd le helyesen az alábbi földrajzi neveket, és képezz belőlük az -i képző segítségével
mellékneveket!
12/
Földrajzi név

-i képzős alak

TÁBORHEGYIÚT

Táborhegyi út

Táborhegyi úti

FERTŐTÓ

Fertő tó

Fertő tói/tavi

DUNATISZAKÖZE

DunaTisza köze

DunaTisza közi

OLASZALPOK

olasz Alpok

olasz alpoki/alpokbeli

KELETEURÓPAISÍKSÁG Kelet-európai-síkság

kelet-európai-síksági

SZENTANNATÓ

Szent Anna-tói/tavi

Szent Anna-tó

6. Írd le a következő szöveg mindegyik mondatát helyesen! (A pontszám nem a hibák
számát jelöli!)
10/
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Szent-Györgyi Albert szülővárosában, Budapesten diplomázott az orvosi egyetemen, később
Cambridge-ben kémiai doktorátust is szerzett. A paradicsompaprikával folytatott kísérletei
során azonosította a C-vitamint. Munkatársaival a vitamin gyártásának mikéntjét is
kidolgozta. Kutatásaiért 1937-ben orvosi Nobel-díjat kapott. A második világháború után az
USA-ban élt,/; elsősorban az izomműködés, a rosszindulatú daganatok, valamint a sejtszintű
szabályozás területén kutatott. Az 1978. évben a hazatérő Szent Koronát kísérő delegáció
tagja volt.
Minden egyes helyesírási hibáért 1 pontot kell levonni a maximálisan adható 10-ből.

Összesen: 60 pont
pontszám:_____

Elért

