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

Kolozsvár a közép kori Erdélyben kultúrális központtá vált. Báthori István nevéhez 

köthető az első Erdélyi Magyar egyetem alapittása. A fejedelem már 1579. tavaszán 

kezdi megszervezni a Jezsuita Rend Erdélybe való telepítését, majd 1581 május 12.-én 

írta alá a kolozsvári jezsuita akadémia alapító levelét. 

Ma a legrangosabb felső oktatási intézmény a Babeș Bólyai Tudomány Egyetem. Az 

egyetem a mai elnevezéssel, és többé kevésbé fennálló magyar tannyelvű résszel 1959 

óta létezik. A Központi Egyetemi Könyvtár – mint a tudományos kutatás fontos színtere 

– több, mint ötven ezer diákot szolgál ki egy tanévben. 

 

Kolozsvár a középkori Erdélyben kulturális központtá vált. Báthory István nevéhez 

köthető az első erdélyi magyar egyetem alapítása. A fejedelem már 1579 tavaszán kezdi 

megszervezni a jezsuita rend Erdélybe való telepítését, majd 1581. május 12-én írta alá a 

Kolozsvári Jezsuita Akadémia alapítólevelét. 

Ma a legrangosabb felsőoktatási intézmény a Babeș–Bolyai Tudományegyetem. Az 

egyetem a mai elnevezéssel és többé-kevésbé fennálló magyar tannyelvű résszel 1959 óta 

létezik. A Központi Egyetemi Könyvtár – mint a tudományos kutatás fontos színtere – 

több mint ötvenezer diákot szolgál ki egy tanévben. 

 

 

 

 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. Válaszd el minden lehetséges helyen a következő szavakat (minden szót kétféle 

képpen lehet elválasztani)! Minden szót foglalj mondatba (az elválasztással mutatott 

jelentés szerint! (2 pont) 

 

borzalom  bor-za-lom: Borzalom ez az időjárás! 

  borz-a-lom: A borzalomban öt kis borz van. 

fölül  föl-ül: A gyerek fölül az asztalra 

  fö-lül: Fölül vannak a füzetek, alattuk a könyvek. 

legelőre leg-e-lő-re: Legelőre küldik azokat, akik ... 

  le-ge-lő-re. Kihajtották a csordát a legelőre. 

hősének hős-é-nek: A hősének műfaja ... 

  hő-sé-nek: Kedvenc hősének ... 

megint  meg-int: A szigorú szülő meginti gyerekét. 

  me-gint: Megint elkéstek. 



 

Minden helyes elválasztás 0,1 pont, minden jó mondat 0,1 pont. Amennyiben nem az 

elválasztásnak megfelelő értelmű mondatot írnak, az elválasztásra sem jár pont. 

 

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

 

HOSSZÚTÁVÚKAPCSOLAT → hosszú távú kapcsolat 

ARANYSZOBROCSKA → aranyszobrocska 

NYITVATARTÁS → nyitva tartás 

MAGYARTANÁR → magyartanár 

TÖLTÖTTKÁPOSZTA → töltött káposzta 

MAGYARTANÁR → magyartanár 

BALETTTÁNCOS → balett-táncos 

PAPÍRZSEBKENDŐ → papír zsebkendő 

 

 

0.5 pont/helyes alak 

 

 

 

 

 


