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Javítókulcs

1. Másold le a következő szöveget helyesírási hibák nélkül! (4 pont)
A Magyar könyvkiadók és könyvterjesztők egyesülése június első hetében, az olvasás éve
záróeseményeként rendezi meg az immár több, mint hétévtizedes múltra visszatekintő, 73
ünnepi könyvhetet a Budapesti Vörösmarty-téren és töb vidéki városban. A rendezvény,
elsősorban a kortárs magyar irodalom közre adásának ünnepe. Egy, egy kiadó legfeljebb 12
könyv címmel nevezhetett be, melyek közül 10. kerülhet az ünnepi könyvhét listájára. A
kínálatban mintegy 120, főként erre az időpontra meg jelenő, elsőkiadású, igényes
szépirodalmi alkotás – elsősorban a kortárs magyarírók művei – valamint a
humántudományok körébe sorolható kötetek első kiadásai szerepelnek.
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése június első hetében, az olvasás éve
záró eseményeként rendezi meg az immár több mint hét évtizedes múltra visszatekintő, 73.
ünnepi könyvhetet a budapesti Vörösmarty téren és több vidéki városban. A rendezvény
elsősorban a kortárs magyar irodalom közreadásának ünnepe. Egy-egy kiadó legfeljebb 12
könyvcímmel nevezhetett be, melyek közül 10 kerülhet az ünnepi könyvhét listájára. A
kínálatban mintegy 120, főként erre az időpontra megjelenő, első kiadású, igényes
szépirodalmi alkotás – elsősorban a kortárs magyar írók művei –, valamint a humán
tudományok körébe sorolható kötetek első kiadásai szerepelnek.
21 hiba – hibánként 0,2 pont levonás jár (hibának számít az, ha valamilyen hibát
javítatlanul hagy, vagy jót rosszra javít, vagy rosszat rosszra javít)
2. Válaszd el az alábbi szavakat az összes lehetséges helyen! (1 pont)
ellenőr – el-len-őr
nyelvújítás – nyelv-ú-jí-tás
bridzsezik –bri-dzse-zik
10 szótag x 0,1 pont = 1 pont

3. Húzd alá a helyes formát! (5 pont)
rézből – részből

kevesel – kevesell

fésül – fésűl

száznapos – száz napos

Nobel-díjas – Nobel díjas

Tótfalusi – tótfalusi

ezerháromszáznegyvenkettő – ezer-háromszáznegyvenkettő – ezer-háromszáz-negyvenkettő
ipari tanulóotthon – iparitanuló-otthon – iparitanuló otthon – ipari-tanulóotthon
papírvágó kés –papírvágókés
turizmus

magyartanár – magyartanár

kilógram – kilogram – kilogramm
Kiss-sel – Kissel
gyermekes

túrizmus –

Fekete-tengeri – fekete-tengeri – Fekete tengeri

talpalattnyi – talpalatnyi

20 jó megoldás: minden jó megoldás 0,2 pont
Összesen 10 pont

többgyermekes – több

