KULCS
a járási /városi (2017-2018)
9. osztály

1. Javítsd ki a helyesírási hibákat! (20 pont)
A föld növényvilágában jelenleg közel 10 ezer (tízezer) páfrányfaj található.
Különösen sok páfrány található a nedves trópusi erdőkben. Ezek nagyon változatos
növények. Dél-Amerikában és Új-Zélandon faalakú páfrányok nőnek, amelyek
erdőket is alkotnak. A trópusi és szubtrópusi páfrányfajok zömmel kúszó növények,
amelyek támasztékként a fák ágait és törzseit használják. Egyes páfrányfajok
sziklákon vagy városi épületek falain telepednek meg. Ugyanakkor a páfrányfajok
többsége erdőkben és réteken nő. Csak kevés fajuk alkalmazkodott a félig vízi
életmódhoz az édesvizekben.
2. Elemezd a mondatot! Készítsd el az ágrajzát! (10 pont)
Hallik a távolban hintó robogása. (Arany János)
Technikai okokból ebben a formában tudjuk elküldeni:
Á – hallik
A – robogása
Hh – távolban
Jb – hintó

3. Írd le az alábbi számokat betűkkel! (9 pont)
harminc, negyvenöt, százegy, ezeregy, kétezer-kettő, tízezer-tíz,
húszezer-száztizenhét, hárommillió-százötezer-ötszázötvenöt, tízmillió
4. Keresd meg a mellékneveket, írd le azokat! (12 pont)
hosszú, zöld, új, hajlékony, friss, szeles, széles, mély, erős, kis, nagy, kedves
5. Másolás közben pótold a következő szavakban a hiányzó j és ly betűt! (8 pont)
helyes, lyukas, jámbor, szenvedélyes, jeles, dölyfös, komoly, zajos

Kulcs (2017-2018)
10. osztály
1. Javítsd ki a helyesírási hibákat! (20 pont)
Az illemtudó utas nem tolakszik, nem tipor, nem gázol át másokon. Előre
engedi , akik előtte érkeztek a megállóba, előre engedi a nőket és az idősebbeket.
Bent a járműben, ha ülőhelyünk van, felajánljuk a hölgyeknek, az
idősebbeknek és a gyerekekkel utazóknak. Kötelezően át kell adnunk a helyet a
betegeknek, a kismamáknak, ilyen esetben még a nőknek is illik felállniuk és átadni a
helyet. A kínálást csak akkor hárítsuk el, ha leszálláshoz készülődünk.
A villamoson és az autóbuszon nem illik szemetelni. Tüsszentésnél,
köhögésnél mindig tartsuk kezünket, illetve zsebkendőnket a szánk elé.
2. Elemezd a mondatot! Készítsd el az ágrajzát! (10 pont)
Ott ült a nagy, zöld bőr karosszékben. (Csáth Géza)
Technikai okokból ebben a formában tudjuk elküldeni:
Á – ült
(A) – (ő)
Hh – karosszékben
Jmi – nagy
Jmi – bőr
Jmi - zöld
3. Pótold a hiányzó j-ly betűket! ( 11 pont)
ünnepély, jégpálya, ibolya, helyesírás, óhaj, mélység,
tejföl, tengely, molyirtó, süllyedés, zsivaj, kastély
4. Válaszd el minden lehetséges helyen az alábbi szavakat! (12 pont)
Veszp-ré-mig, min-de-nütt, me-ne-dzse-rek, edz-dzé-tek, And-rá-sék,
sport-új-ság-ír-ó, Ri-chárd-dal, e-u-ró-pa-i, kó-de-xét, a-u-tog-ra-mot,
min-de-nütt, ba-rá-to-mért
5. Tedd ki a mondatok végére a hiányzó írásjeleket! (6 pont)
Hadd nézzem, hogy jól van-e! – Örülj, ha ezt akartad! – Szeretnétek-e, hogy
holnap tortát süssek? – Aki jól tájékozódik, menjen előre. – Ne akard tudni, hogy
mi vár rád! – Látom, szomorú vagy, bárcsak megvigasztalhatnálak!

Kulcs (2017-2018)
11. osztály
1. Javítsd ki a helyesírási hibákat! (20 pont)
Már az ókori egyiptomiak, rómaiak és görögök is szívesen használták az édes
mézet, nemcsak ételeket készítettek belőle, hanem orvosságok alapanyaga is méz volt
Már Hippokratész a nagy hírű görög orvos a légutak megbetegedéseinek gyógyítására
is forró mézes tejet irt elő betegeinek. Mivel a méz gyorsan felszívódik, így jó hatású
a fáradság leküzdésében is, sőt javítja az emésztést és a csontképződést, felfrissíti az
egész szervezetet. Mézzel édesítve finomabb a tea, a limonádé, zamatosabb a müzli,
de még a palacsinta is ízletesebb
2. Elemezd a mondatot! Készítsd el az ágrajzát! (10 pont)
Pacsirták dalolnak fenn a magas égben.
Technikai okokból ebben a formában tudjuk elküldeni:
Á – dalolnak
A – pacsirták
Hh – fenn
Hh – égben
Jmi – magas
3. Hogyan írjuk? l vagy ll ? (12 pont)
pulóver, hullik, vállal, eladás, illatos, ventilátor, modell, elem, telik, balett,
mállik, illetve
4. Keresd meg a főmondatokat, és elemezd őket! Húzd alá az utalószókat és a
kötőszókat! (10 pont)
Azé a föld, aki megműveli.
Ez a helyzet olyan, hogy nevetni kell rajta.
Annyi az áldás rajta, mint az égi harmat.
A felelősség akkora, hogy nehéz elviselni.
Amilyen a madár, olyan a szólása.
5. Sorold betűrendbe az alábbi szavakat! Írd le helyes sorrendben! (18 pont)
Búzáné
Buzayné
Churchill
Corvin János
Eötvös
Fekete Sándor
Fekete-tenger
gobelin
Goethe

Gogol
Kálvária
Kálvin
Mária
Mariann
Vörösmarty
Weöres
Paál
Papp

