7-10. évf.

megyei forduló

Tollbamondás

Lotz Jánost egyéves magyarországi előadói körútja után négy évvel, 1970-ben
meghívták az I. Anyanyelvi Konferenciára, melynek Budapest és Debrecen adott otthont. A
konferencián Lotz János vezető magyar nyelvészekkel, többek közt Bodolai Zoltánnal, Deme
Lászlóval, Bánhidi Zoltánnal és Lőrincze Lajossal együtt tartott előadásokat.
Lotz nyelvészeti munkásságát több hazai intézmény, köztük a Magyar Pen Club és a
Magyar Nyelvtudományi Társaság is emlékéremmel, díszoklevéllel tüntette ki.
Munkásságának legnagyobb magyarországi elismerésére azonban 1973-ban került sor, amikor
a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjának választotta. Lotz János székfoglaló
beszédét betegsége miatt azonban már nem tudta megtartani. 1973. augusztus 25-én
családjával a kedvenc Chevy Chase-i éttermükben, a Piccadillyben ebédeltek, amikor halálos
szívroham érte.
Lotz János kiemelkedő nyelvészeti munkásságát az Amerikai Egyesült Államokban
George Washington-díjjal ismerték el.

Útmutató a tollbamondáshoz
Írjuk fel a táblára!
Lőrincze, Pen Club, Chevy Chase (kiejtése: csevi cséjsz), Piccadilly (kiejtése: pikadili),
George (kiejtése: dzsordzs)
Hívjuk fel a diákok figyelmét, hogy az anyanyelvi konferenciák sorában ez az első volt, amit
több is követett.
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!
A vesszők helyét nem mondjuk meg!
Annyi ideig tart a tollbamondás, amíg minden diák végez.

7-8. osztály - megoldó

FELADATOK
1. Mi a fülszöveg? Vesd össze a meghatározást az első szöveggel!

2/

Az első szöveg megfelel a fülszöveg műfaji feltételeinek, mert…
a védőborító belső oldalán helyezkedik el.
Az első szöveg nem felel meg a műfaji feltételeknek, mert…
Lotz életrajza szerepel benne és nem a könyv tartalma.
2. Számokban Lotz Jánosról

5/

Ennyi éves, ….
amikor hazatért a szüleivel Magyarországra: 7
amikor már tudósként hazalátogat Magyarországra: 50
amikor másodikos a gimnáziumban: 11 (még a 12 is jó, ha a tanévre gondolunk)
amikor kitört az első világháború: 1
amikor már egy intézet igazgatója és egyetemi tanár is lett ugyanott: 29
3. Igaz vagy hamis az állítás?

5/

Az ízes magyarság kifejezés a somogyi nyelvjárás használatára vonatkozik.

igaz

1935-ben lektor lett Stockholmban.

igaz

Egy évig tartott a Lotz János munkásságát bemutató kötet szerkesztése.

hamis

Személyesen ismerhette Eötvös Józsefet.

hamis

Tanárnak készült fiatalkora óta.

igaz

4. Rakd időrendbe számozással az életét meghatározó személyeket!
A számozást a legkorábban felbukkanó személytől kezdd!
A magyar költő, akinek segít a munkásságában.

2.

Tanító, aki beajánlja a gimnáziumba.

1.

Az, aki segít könyvének megszerkesztésében.

5.

5/

Diákjai a svéd fővárosban, akiknek magyar nyelvet tanít. 3.
Nyelvész kollégája, akinek segítségével Amerikába kerül. 4.
5. Mit jelentenek a kiemelt szavak a szövegben?
Állapítsd meg, hogy helyes vagy helytelen szinonimákat közlünk!
Helyesnek számít az, ha jól illeszkedik a mondatba a rokon értelmű szó.
Ha helytelennek ítéled, akkor húzd át az egyenlőségjelet!
ízlés

=

esztétikai érzék

tematika

=

tárgykör

publikál

≠

hírül ad

3/
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II. forduló

Helyesírási feladatok – MEGOLDÓ
1. Írd a táblázat utolsó oszlopába a helyesen írt kifejezés számát/betűjelét!
1=az első megoldás a jó

2=a második a jó

X=mindkettő helyes

1.

10/
0=egyik sem jó

2.

Eötvös-féle

Windsor-ház

X

Damjanich János

Táncsics Mihály

X

Kiss-sel

Ivett-tel

X

Szent-Anna-tavi

Nemzeti múzeumi

0

Élet és Tudomány-szerű

nemzeti sporti

1

akumulátor

konnektor

2

Tesco-ban

Tescóban

2

ELTE-re

USA-ban

X

Ft-al

tv-zik

2

okt. 1-ji

okt. 1-jei

X

2. a) Pótold az alábbi szavak hiányzó –ü/–ű betűjét!

14/

büntetlen

szűkös

bűntelen

szűkül

füzér

szüret

kihűlt

szüntelenül

szüntet

hűsöl

szűnhet

gyűjtő

füzet

gyűjtemény

b) Van két olyan szó a fentiek között, amely rövid és hosszú magánhangzóval is helyes. Írd le másik
alakját!

2/

fűzet, szűret
3. Illeszd be – ahol szükséges – a j és/vagy ly betűt a hiányzó helyekre, majd írd le az így kapott szót,
illetve szavakat!

12/

hangyabollyal

szabja/szablya

folyjon

helyjegy

megbocsátás

kijjebb

Mije van neki?

sejt

lőjön

elfojt/elfolyt
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4. Tölts ki a táblázatot a jelöléseknek megfelelően!
1=egybeírandó

2=különírandó

X=egybe és külön is lehet

12/
0=kötőjeles

Tipp
1. orr+repedés

0

2. szebbnél+szebb

2

3. apraja+nagyja

0

4. zene+bona

1

5. ugri+bugri

1

6. búza+virág+kék

1

7. hat+kiló

2

8. mint+ha

X

9. úgy+se

X

10. szanaszét+dobál

2

11. meg+nem+értés

2

12. műanyag+padló

2

5. a) Kapcsold Arany János nevéhez az alábbi kifejezéseket, majd írd le az így kapott
szókapcsolatokat helyesen!

10/

Arany János Könyvtár
Arany János körtér
Arany János híd
Arany János-vers
Arany János-díj
Arany János Irodalmi Múzeum*
Arany János Általános Iskola
Arany János internetkávézó
Arany János-lakótelep
b) A *-gal jelölt szókapcsolatnak írd le az –i képzős formáját!
Arany János irodalmi múzeumi

Összesen: 60 pont

Elért pontszám: _______

