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.

7-8. osztály

Országos forduló

Feladatok
1. Válaszolj a kérdésekre!

5/

Hányan nézték meg a Lotz-filmet a „szecskák” közül Bonyhádon?

167

Ki a szemüveges bajszos férfi a képen? Bognár Cecil
Ennyi különböző helységnév van a szövegben..három (Somogyvámos, Nagymányok, Bonyhád).
A gimnáziumban az első tanévüket kezdők megnevezése. szecska
Kik miatt használnak többes szám első személyt a szövegben? a szakkör tagjai
2. Igaz vagy hamis?

5/

A gimnáziumban emléktáblát avattak 2007-ben.

hamis

Somogyvámos polgármestere 2007-ben Böröcz János volt.

igaz

Az emléktáblát avató beszéd előadója a képen balról a második.

igaz

Első alkalommal három megye versenyzői mérték össze tudásukat.

igaz

Öten vettek részt az emléktábla avatásán.

hamis

3. Tedd időrendbe az eseményeket a szöveg alapján!

5/

Először hirdetjük meg a Lotz-versenyt a szecskák között.

1.

Szövegértési teszt győztesének jutalmazása.

4.

A somogyvámosi falunap rendezvényei.

3.

Az első jelentkezés a versenyre.

5.

A fénykép a beszéd után.

2.

4. Kihagytuk a dalszöveg egyes sorait és összekevertük azok szavait!! Illeszd be a megfelelő
helyre ezeket!
Elindultam szép hazámból,
Híres kis Magyarországból.
Visszanéztem félutamból,
Szememből a könny kicsordult.

Bú ebédem, bú vacsorám,
Boldogtalan minden órám.
Nézem a csillagos eget,
Sírok alatta eleget.

Én Istenem, rendelj szállást,
Mert meguntam a bujdosást,
Idegen földön a lakást,
Éjjel-nappal a sok sírást.

5/

7-8. évfolyam

Országos döntő

Helyesírási feladatok – MEGOLDÓ
1. A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása alapján hogyan kell helyesen leírni az alábbi szavakat?
Nem biztos, hogy mindig egy megoldás van!
10/
Adrienn-nel
csehvel vagy csehhel
gipszszerű
gépjárművezetői
élet-halál harc
Melyik van előbb a betűrendben? Húzd alá!

Ibolya – ibolya

Írd le számmal és toldalékkal: elseji! 1-i vagy 1-ji (1-jei???)
Melyik a helyes írásmód? Húzd alá!
assisi Szent Ferenc

Assisi Szent Ferenc assisi szent Ferenc

2. Írd le helyesen az alábbi szóegyenleteket!

15/

Félixszel

Mars bolygó

Bükk-kel (hegységnév)

sakk-kör

Duna menti

örökkön örökké

műanyag kanál

Duna-híd

betonkeverő gép

össze-vissza beszél

Magyar Hírlap-beli

nap nap után

Szent Korona

NATO-tagállamok

Jókai-regény

3. Milyen kezdőbetűvel írjuk a következő szavakban az aláhúzott betűket?
1: kis kezdőbetűvel

2: nagy kezdőbetűvel

II. JÁNOS PÁL PÁPA UTCA

1

SZILVESZTER

X

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

1

TISZTELT KOVÁCS ÚR!

2

ÖZV. JOÓ PÁLNÉ

X

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ

2

DÉL-BUDAI VENDÉGLÁTÓ VÁLLALAT

1

VADSZŐLŐ SZÁLLODA

X

ZAMÁRDI

X

ÁLLAMI DÍJAS

1

X: mindkettővel lehet

10/

7-8. évfolyam
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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!
15/
1
5%-al
Bach-hal
efelöl
vízi malom
Pappal
vajon
helsinki
bújkál
karéj
restelkedik
Vörösmarthy Mihály
metafora
nyomdász szakma
3–4. versszak
Tescóban

2
5%-kal
Bachhal
efelől
vizimalom
Papp-pal
valyon
hawaii
bújtat
karaj
restellkedik
Szentgyörgyi Albert
szinonima
nyomdászszakma
ápr. 14–15.
Chicagoból

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

5. Az alábbiakban híres emberek családneveit soroltuk fel, amelyeknek a végén i hangot ejtünk. De
milyen betűt írunk? Egészítsd ki a szavakat – ahol szükséges – a megfelelő betűvel!
10/
Karinthy Frigyes
Csokonai Vitéz Mihály
Ilosvai Selymes Péter
Vasvári Pál
Bolyai János
Batthyány__ Lajos
Bezerédj Imre
Munkácsy Mihály
Bánki Donát
Rákóczi Ferenc

Összesen: 60 pont

Elért pontszám: _______

