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1. Másold le a következő szöveget helyesírási hibák nélkül! (4 pont) 

 

Apáczai Csere János 1625. június 10.-én született az erdélyi Apáczán anyagilag szegény 

de lelkiekben gazdag Székely család gyermekeként. Az elemi iskolát szülőfalujában, 

közép fokú tanulmányait Kolozsváron végezte. 1643. őszétől a Gyulafehérvári főiskola 

halgatója. A tehetséges ifju tanulmányait 1648 nyarától hollandiai egyetemeken folytatta. 

Tanuló évei alatt behatóan foglalkozott a hollandiai szellemi élettel, az Angliából 

beáramló puritán nézetekkel, Ramus filozófiájával, és Descartes-szel. 1652-ben hozzá 

kezdett a magyar Encyclopaedia megszövegezéséhez. 1653-ban II. Rákóczy György a 

gyulafehérvári kollégium tanárának nevezte ki, de, mivel következetesen kiállt eszméi és 

a haza szellemi haladásának ügye mellett, bűntetésül a leégett kolozsvári kollégiumba 

helyeztette át. Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár 

állapotuk okairól c beköszöntő beszédében kifelytette, hogy az iskola nem csupán a 

fizikai épület és a tehnikai berendezés, hanem elsősorban a “tanítók és tanulók rendezett 

társulása”. Hatalmas sodrású lázas tevékenységét 34 éves korában tüdőbaj szakította 

félbe. 

 

Apáczai Csere János 1625. június 10-én született az erdélyi Apácán anyagilag szegény, 

de lelkiekben gazdag székely család gyermekeként. Az elemi iskolát szülőfalujában, 

középfokú tanulmányait Kolozsváron végezte. 1643 őszétől a gyulafehérvári főiskola 

hallgatója. A tehetséges ifjú tanulmányait 1648 nyarától hollandiai egyetemeken 

folytatta. Tanulóévei alatt behatóan foglalkozott a hollandiai szellemi élettel, az 

Angliából beáramló puritán nézetekkel, Ramus filozófiájával, és Descartes-tal. 1652-ben 

hozzákezdett a Magyar Encyclopaedia megszövegezéséhez. 1653-ban II. Rákóczi György 

a gyulafehérvári kollégium tanárának nevezte ki, de mivel következetesen kiállt eszméi 

és a haza szellemi haladásának ügye mellett, büntetésül a leégett kolozsvári kollégiumba 

helyeztette át. Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár 

állapotuk okairól c. beköszöntő beszédében kifejtette, hogy az iskola nem csupán a 

fizikai épület és a technikai berendezés, hanem elsősorban a  „tanítók és tanulók rendezett 

társulása”. Hatalmas sodrású lázas tevékenységét 34 éves korában tüdőbaj szakította 

félbe. 

 

 A szövegben 20 hiba van elrejtve, minden jól kijavított szó/írásjel 0.2 pontot 

ér. Amennyiben valamilyen hibát javítatlanul hagy, vagy jót rosszra javít, vagy 

rosszat rosszra javít, 0.2 pont levonás jár hibánként. 

 

 

 



2. Melyik a helyes alak? Jelöld aláhúzással! (2 pont) 

 

Thomas Mann-nal Thomas Mannal Thomas Man-val 

Túró rudi túró rudi Túró Rudi 

ide oda utazgat ide-odautazgat ide-oda utazgat 

Eötvös Loránd 

Tudományegyetem 

Eötvös Loránd 

tudományegyetem 

Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem 

kelet afrikai kelet-afrikai Kelet afrikai 

Higyj nekem! Higgy nekem! Hidj nekem! 

nyitva tartás nyitvatartás nyitva-tartás 

Vereckei Hágó Vereckei hágó Vereckei-hágó 

 

0.25 pont/helyes alak 

 

3. Egybe, külön vagy kötőjellel? Írd le a helyes alakot! (4 pont) 

 

sakk kör → sakk-kör 

gyémánt ékszer → gyémánt ékszer 

meleg víz csap → melegvíz-csap 

bőr táska → bőrtáska 

Kárpát medence → Kárpát-medence 

hanyatt esik → hanyatt esik 

kerek asztal konferencia → kerekasztal-konferencia 

könnybe lábadt → könnybe lábadt 

 

 

0.5 pont/helyes alak 


