7-10. évf.

Iskolai forduló

Tollbamondás

Lotz Jánost 1966-ban a New York-i Columbia Egyetemről meghívták egy évre a
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemre vendégprofesszornak. Felesége, Ann Margeret
Norsworthy, valamint két fia, John Martin és Charles Peter is vele érkezett. 1966 őszén az
Akadémián tartott előadása a magyar nyelvtan struktúrájának olyan modelljét állította fel,
mely a világnyelvek modelljeihez hasonlítva vált beszédessé. Lotz a nyelvészeti
strukturalizmus első úttörői közé tartozott, és épp ő volt az, aki ennek a módszernek határait
nagyon is világosan látta. A hazai nyelvészkutatókkal kialakított gyümölcsöző kapcsolatának
köszönhetően több vidéki egyetemre is meghívták, ahol nagy sikerrel mutatta be a
nyelvtudomány újabb kutatási eredményeit. Magyarországon is egyre több tanulmánya jelent
meg a hangtan, alaktan, verstan témakörében. Nemzetközileg elismert tudományos
munkásságával a magyarországi nyelvtudomány fejlődését is nagymértékben ösztönözte.

Útmutató a tollbamondáshoz
Írjuk fel a táblára: Ann Margeret Norsworthy (kiejtése: en margrit, norszvorszi), John Martin
(kiejtése: dzson mártin) , Charles Peter (kiejtése: csársz píter)

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, a vesszőhiba is.
A vesszők helyét ne mondjuk meg!
Annyi ideig tart a tollbamondás, amíg minden diák végez.
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Szövegértési feladatok
1. Hol hallgatták Lotz János előadásait az alábbi tudósok?

4/

Bo Wickmann: Stockholm (Svédország)
Kiefer Ferenc: New York (Amerika)
Horváth Iván: Magyarország (Budapest)
Szépe György: New York (Amerika)
Az ország és a város neve is elfogadható.
2. Tedd időrendbe számozással a szövegben szereplő kiadványok megjelenési éveit!

4/

Horváth Ivánnak a költészetről szóló könyve: 4. (1991)
Lotz János könyve: 1. (1976)
A stockholmi kiadvány: 3. (1983)
Horváth Ivánnak egy költőről szóló műve: 2. (1982)
3. Kicsoda ő a szöveg alapján?

3/

Eva Martins: Lotz János tanítványa / a szimpózium egyik szervezője, a kötet szerkesztője
Fónagy Iván: Az 1976-os Lotz-könyv egyik szerkesztője
Simoncsics Péter: Az interjú alanya / nyelvész
4. „Mennyi az annyi?” Válaszolj a szövegből szerzett információk felhasználásával! 5/
A szövegben ennyi szerkesztett kötet szerepel.

2

Ennyi Lotz-tanítvány szerepel összesen a szövegben.

5

A magyarországi professzorok száma a szövegben.

2

Ennyi helyen voltak egyetemi előadásai a szöveg szerint Lotz Jánosnak. 3
A szövegben előforduló irodalomtörténészek száma. 1
5. Húzd alá a megfelelő jelentést!
a) vendégelőadás

2/

az előadás kizárólag vendégeknek szól
vagy
az előadást meghívott előadó tartja

b) egyetemi katedráját megöröklő

Lotz halála után betölti az egyetemi álláshelyét
vagy
Lotz halála után elfoglalhatja az egyetemi asztalát

6. Igaz vagy hamis?

2/

Szépe György barátja Horváth Ivánnak, mert mindketten barátai Austerlitznek. hamis
Lotz János számára a legfontosabb kutatási terület a verstan volt.

hamis
Összesen 20 pont.
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Helyesírási feladatok – megoldókulcs
1. Írd le számjegyekkel a következő szókapcsolatok kiemelt szavait!

6/

3-as számú kocsi
október 3-án
Virág utca 3.-ban
3-mal osztható szám
a 3. sorban
3.-nak ért célba
2. Állítsd betűrendbe az egyes sorokban található szavakat! Számozással (1-3.) jelöld a helyes
sorrendet!
5/
a) madarász 2  Madarász 3  madárarcú 1
b) füzet 3  fűzés 2  füzér 1
c) kérek 3  kerék 2  kerek 1
d) fénnyel 2  fénynyaláb 1  fenyves 3
e) derült ég 2  derültség 3  derűlátó 1
3. Húzd alá a mondatba illő helyes formát!
E felől/Efelől a ház felől érkezett.
Jóérzésű/Jó érzésű ember ilyet nem tesz.
Jól esik/Jólesik az együttérzésed.
Egy jöttment/jött-ment ne akarjon dirigálni nekünk!
Már megint vetetett/vettetett velem egy új ruhát.
Ez idő tájt/Ezidőtájt nincs túl sok pénzem.
Ez a terem elég vízhangos/visszhangos.
Kizsúpoltam/Kizsuppoltam a lakásból a hívatlan vendégeket.
Sajnos nagyon sok a pótolni valóm/pótolnivalóm.
A falon tíz parancsolat/tízparancsolat olvasható.

10/
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4. Kapcsold a Tisza szóhoz az alábbi kifejezéseket!

11/

Tiszavasvári v. tiszavasvári

Tisza mente

Tisza-part

tiszavirág-életű

tiszafa

Tiszazug

Tisza folyó

áradó Tisza

Tisza-szabályozás

Tisza-híd

Tisza melléki

5. Pótold a mondatok hiányzó magán- és mássalhangzóit!

16/

Tízesével törtek rá a rendőrőrsre a cellákból kiszabadult foglyok.
A gomolygó, fojtó füstben a vájár nagy robajt hallott a háta mögött.
A húszas években vált ismertté a neve.
A huligánok tönkretették a ventilátort.
Kati, ne titkolóddz/titkolózz tovább, mondd meg az igazat!
A sámánok valószínűleg agancsos fejdíszt viseltek.
Minden helyesen kiegészített szóért 1 pont jár.

6. Állapítsd meg, hogy jól választottuk-e el a következő szavakat az adott helyen/helyeken! Karikázd
be a jók betűjelét!
12/
a) Kodá-llyal

b) ka-röltve

c) Félix-é

d) ugyan-is

e) le-gelőre

f) sza-ka-va-tott

g) Ben-czúr

h) Mikló-sék

i) Münc-hen

j) Pap-pot

k) zápor-eső

l) pén-zért

Minden hibáért 1 pontot kell levonni a 12-ből!

Összesen: 60 pont

Elért pontszám: _______

