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Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. 
 
 

Országos Lotz János szövegértési és 
helyesírási verseny 

 

Iskolai forduló 

2015. december 10. 

9. osztály 
 
  _____________________________________  
 tanuló neve 
 
  ________________________________________________________  
 tanuló iskolája 
 
 
 
Tollbamondás pontszáma:  _________________________  
Szövegértés pontszáma:  ___________________________  
Helyesírási teszt pontszáma:  _______________________  
Összesített pontszám:  _____________________________  
 
A 60 pont feletti dolgozatokkal lehet nevezni a megyei fordulóba az alábbi linken 2015. december 14-ig: 
http://pseg.hu/?page_id=53 
A dolgozatoknak 2015. december 17-ig be kell érkezniük postán is a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4. címre. A borítékra szíveskedjenek ráírni a megyéjük és a verseny 
nevét! 
 
 
 
A feladatokat összeállította: 
Baloghné Biró Mária szaktanácsadó 
Kutnyánszkyné  Bacskai Eszter  szaktanár 
Lenczné  Vrbovszki  Judit Anikó szaktanácsadó 
Unti Judit  szaktanár 
 
Lektorálta: 
Tóth Katalin lektor 
 
A verseny fővédnökei: 
Dr. Simoncsics Péter nyelvész, docens 
Dr. Nagy Imre professor emeritus PTE 
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Tollbamondás 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Összesen: 20 pont         Elért pontszám: ____ 
 



9. évfolyam   1. forduló 

3 
 

Szövegértés 
 

Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd oldd meg a kapcsolódó feladatokat! 
 

A Lotz-verseny a számok tükrében 
 
Az előző évekhez hasonlóan a 2013–2014. tanévben is 3–4000 között mozgott a nevezők létszáma. Az 
iskolai fordulót 2013. december 10-én írták a diákok saját iskolájukban, közülük 945 fő jutott a megyei, 
illetve a fővárosi fordulóba, amelyet 30 helyszínen rendeztünk meg 2014. január 21-én. A megyei 
feladatokat az országos zsűri egységesen javította, és a legjobb 95 diákot hívtuk meg a március 21–22-én 
Bonyhádon szervezett országos döntőbe. A különböző fordulókon részt vevő diákokat emléklappal, illetve 
oklevéllel, valamint könyvekkel jutalmaztuk. A kétnapos rendezvényen a kísérő magyar szakos tanároknak a 
tanításban is alkalmazható gyakorlatokat bemutató elméleti-módszertani előadásokat szerveztünk. Ebben az 
évben Ohnmacht Magdolna A helyesíráson túl címmel tartott előadást, amíg a diákok a versenyfeladatokat 
írták. 
 

  
Megnyitó ünnepség a Lotz János szövegértési és helyesírási verseny országos döntőjén 

 
 

Feladatok 
 

1. Rakd nagyság szerint sorrendbe a mennyiségeket! A betűjeleket írd a megfelelő helyre úgy, 
hogy a legnagyobbtól haladj a legkisebb mennyiség felé!   5/ 

 
A. a megyei helyszínek száma  B. az országos 1-3. helyezést elértek száma  

C. az országos megnyitó résztvevőinek a száma D. az iskolai fordulók fénymásolatának a száma 

E. a megyei és az országos forduló között eltelt napok száma 

…… > …… > …… > …… > …… 
2. Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján!        3/ 

a) Hol készült a szöveghez tartozó kép? (hely) ………………………………… 

b) Mikor készült a kép? (év, hónap, nap) ………………………………………. 

c) A tanárok figyelemmel kísérhetik a verseny menetét? igen  nem (Húzd alá!) 
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3. Becsüld meg az eredményt a szöveg alapján! A megfelelőt húzd alá!    3/ 

 

Tegyük fel, hogy minden résztvevő és felkészítő minden fordulóban kap emléklapot. 

a) Hányat kapnak a diákok összesen a versenyen? 

2500 körül   4000 körül    5000 fölött 

b) Hány felkészítő tanár kaphat az országos döntőn? 

nem lehet meghatározni   95   80 

c) Hány dolgozatot javított az országos zsűri a megyei forduló alapján? 

95    945   450 

 

4. Érvelj! Írj 2-2 érvet az alábbi állítással kapcsolatban!      4/ 

Állítás: A helyesírás tanítása előírt feladat az iskolákban. 

Egyetértek, mert…. Nem értek egyet, mert… 

  

  

 

5. Rejtvény            5/ 
1. 
 
 

    

2. 
 
 

    

3. 
 
 

    

4. 
 
 

    

Mindegyik szó szerepel a szövegben. 
1. Az egyik jutalmazási forma a versenyen. 

2. Ilyen ünnepséget is tartanak Bonyhádon. 

3. Az első forduló iskoláinak jelzője lehet. 

4. Erre az időszakra érvényes a verseny meghirdetése. 

A szürke mezőket olvasd össze! ……………………………. 

 
 
 
 

Összesen: 20 pont        Elért pontszám: ______ 
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Helyesírási feladatok 
 

1. A következő kifejezések mindegyikében szerepel a ház szó. Írd le őket helyesen!    13/ 
 
házrésztulajdonosok  ______________________________________________ 

szülőiház   ______________________________________________ 

habsburgház   ______________________________________________ 

házasember   ______________________________________________ 

házatáján   ______________________________________________ 

házvezetőnő   ______________________________________________ 

házhozszállítás  ______________________________________________ 

házidolgozat   ______________________________________________ 

házifeladatkészítés  ______________________________________________ 

házrólházra   ______________________________________________ 

házszabálymódosítás  ______________________________________________ 

házkörülimunka  ______________________________________________ 

háziipar   ______________________________________________ 

 

2. Válaszd el minden lehetséges helyen a következő tulajdonneveket, majd lásd el őket -val/-vel 
toldalékkal!              20/ 
 

Név Elválasztás -val/-vel ragos alak 

Szapphó   

Shakespeare   

Chile   

Bach   

Kossuth   

Batthyány   

Peugeot   

Horatius   

Tolsztoj   

Grimm   

 

3. Állítsd betűrendbe az egyes sorokban található szavakat! Számozással (1-3.) jelöld a helyes 
sorrendet!              5/ 
a) Ybl Miklós ___ − York-fok ___ − yard ___ 

b) hokedli ___ − hóhér ___ − hoki ___ 

c) kulcscsont ___ − kulcscsomó ___ − kulccsal ___ 

d) tüzetes ___ − tüzet ___ − tűzet ___ 

e) Shaw___ − Shelley ___ − Shakespeare ___ 
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4. Írd le a szópárok helytelenül írt tagját/tagjait helyesen! A hibátlan szópárokat pipáld ki!  12/ 
 
dícsér − bíztat   _________________________________ 

egyívású − ízület  _________________________________ 

autogramm − monogramm _________________________________ 

bensőséges − fenséges _________________________________ 

kiljebb − beljebb  _________________________________ 

árú − irt   _________________________________ 

minnél − utánna  _________________________________ 

szelíd − szolíd   _________________________________ 

eksztázis − bokszol  _________________________________ 

kűzdelem − küzködik  _________________________________ 

közömbös − külömben _________________________________ 

halassza − játssza  _________________________________ 

 
5. Húzd alá a helyesírási hibákat a következő szövegben! Másold le mindegyik mondatot kijavítva! 
(A pontszám nem a hibák számát jelöli!)          10/ 
 
Franciaország legismertebb borvidéke valószínüleg a Bordeauxi, amely évről-évre több, mint 600 Millió 

palacknyi bort termel. A Bordeaux-környéki borokat egyszerre jellemzi a sokszínűség és a zamatoság itt 

minnyájan találunk kedvünkre valló nedüt. 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Összesen: 60 pont        Elért pontszám: ______ 

 
 


