7-10. oszt.

döntő

Tollbamondás

Lotz Jánost 1964-ben nevezték ki a New York-i székhelyű Ford Alapítvány
igazgatótanácsába, ahol azt a feladatot kapta, hogy Magyarországgal kulturális cserét,
tudóscserét készítsen elő. A Magyar Tudományos Akadémia meghívására május 1-(j)én
érkeztek Budapestre Stanley T. Gordonnal, a Ford Alapítvány európai ügyintéző
igazgatójával. A tervek szerint mintegy 200 társadalom- és természettudós cseréjét szervezték
meg különböző külföldi egyetemekre. Dr. Szép György, az MTA Nyelvtudományi
Intézetének tudományos főmunkatársa fogadta a delegációt, és segítette a program
lebonyolítását. A Ford Alapítvány segítségével indult be a magyar–angol kontrasztív
nyelvészeti hullám is, amelyet szintén külföldi tanulmányutakkal segítettek.
Betűvel is jó a kétszáz!

Útmutató a tollbamondáshoz

Írjuk fel a táblára!
Stanley T. Gordon (ejtsd: sztenli tí gordon)

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!).
A vesszők helyét nem mondjuk meg!
Annyi ideig tart a tollbamondás, amíg minden gyerek végez.

9-10. osztály

Országos forduló

Megoldások
1. Mire utal a szövegben az író, amikor ezeket a szemléletes kifejezéseket használja?
Határozd meg a jelentésüket
5/
ezer szelíd dolgát berakosgatta a szemembe: meglátta a falu egyszerű szépségét, idilljét
egy szőke kislány bimbózik ki belőle: váratlan fordulat (itt: egy másik regény születik, mint amit
írni akart)
nyitott szemű margaréta: tiszta ártatlanság
elhozza nekem szelídebb öccsét: másfajta hős született, mint amit eredetileg akart
adom meghajló kalászát: az erőszak helyett az adakozást és az alázatot ábrázolja
2. Igen vagy nem? Válaszolj a szöveg alapján!

5/

Az elsodort falu Somogyvámoson játszódik.

hamis

Üres az iskola épülete, mert nincs tanító.

hamis

Szabó Dezső menedéket keresett Somogyvámoson.

igaz

Az író és Lotz János találkozhattak egymással a faluban. igaz
Az író azzal a szándékkal érkezett, hogy egy új regényt ír. igaz
3. Tedd számozással időrendbe a szövegben is szereplő elemeket!
a) Az elsodort falu 1.

Csodálatos élet 2.

6/

Megeredt eső 3.

b) Az író előszava a regényhez 2. Az író kirándulásai a környéken 1.
Meseregényének kiadása 3.
4. Mivel helyettesítenéd a megjelölt szavakat? Figyelj arra, hogy a jelentés ne változzon a
kifejezésekben!
4/
népmeséből gyúrt regénynek: pl. szőtt, fakadó, eredő stb.
emlékek párologtak fel bennem : pl. tolultak fel, indultak el stb.
hogy verjem el a bosszúját:pl. töltsem be/ki,
soha mostohább helyzetben: pl. kellemetlenebb, ilyen elutasító stb.

9-10. évfolyam

Országos döntő

Helyesírási feladatok – MEGOLDÓ
1. Tegyél jól látható pontot oda, ahová kell!

10/

1848. márciusi

1867 után

2015. szept. 1. és 15. között

2017. március havában

1956 hősei

2015. szept. 20-a és 25-e között

2017. október folyamán

1944/45 nehéz telén

1956 folyamán

1919 őszén

2. Folytasd a sort a felismert szabály alapján!

10/

Példa: a virágbolt tulajdonosa → virágbolt-tulajdonos
lelkiismeret-furdalás
létszámellenőrzés
aláírás-hamisítás
gépkocsialkatrész
fúrógépjavítás és -forgalmazás
idegennyelv-oktatás
kajak-kenu verseny
helyzetmeghatározás
nappaliszoba-bútor
gépgyártó, -szerelő és -javító üzem
3. A következő szavak közül húzd alá azokat, amelyek A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása
alapján helyesek! A dzsessz/jazz és státus/státusz szópárok aláhúzásáért jár 1 pont. A többi helyen, ha a
szópár mindkét tagját aláhúzza, a jót is, a rosszat is, nem jár pont.
12/
taj-szám

tajszám

véghez visz

véghezvisz

útba igazít

útbaigazít

B. ú. é. k.

BÚÉK

dzsessz

jazz

internet

Internet

eszencia

esszencia

advent

ádvent

himnusszerű

himnuszszerű

státus

státusz

szent Margit

Szent Margit

on-line

online

9-10. évfolyam

Országos döntő

4. Döntsd el, melyik írásmód helyes! Ha az elsőt véled jónak, akkor 1-est, ha a másodikat, akkor 2-est,
ha mindkettőt, akkor X-et, ha egyiket sem, akkor 0-t írj!
16/
1
mérv-a-dó
Verne-i
tanusítvány
afelé
kacsingat
Kossuthhoz
sydney-i
sugdolózik
kortünet
Feszty Körkép
ezidőtájt
Fiat Uno-t
bib-li-og-rá-fi-a
Kelet-indiai Társaság
károsanyagkibocsájtás
Bükkel

2
mér-va-dó
verne-i
tanúsítvány
affelé
kacsintgat
Kossuth-hoz
sydneyi
sugdolódzik
kórtünet
Feszty-körkép
ez idő tájt
Fiat unót
bib-li-o-grá-fi-a
Kelet-Indiai Társaság
károsanyag-kibocsájtás
Bükk-kel

1
2
2
1
X
1
1
X
X
2
2
0
1
1
0
2

5. Írd be helyesen az alábbi szókapcsolatokat a táblázat megfelelő oszlopába! Ügyelj az egyértelmű
jelölésre! (Nagykötőjel: –; kötőjel:-)
12/
Nagykötőjeles
kifejezések

Kötőjeles kifejezések

Osztrák–Magyar
Monarchia

Kelet-Közép-Európa

Magyar–angol
kéziszótár

Nobel-díj-átadás

Budapest–Bécs
vasútvonal

Magas-Tátra

Nagykötőjellel és
kötőjellel írandó
kifejezések
Rajna–Majna–Dunacsatorna

Különírandó
kifejezések
háztól házig
ember ember hátán

ott-tartózkodás

barbecue-szósz

Petőfi-kultusz

Összesen: 60 pont

Elért pontszám: _______

