
Megoldások – Emelt szint (3. évfolyam) 

 
1. Feladat 
 
gulyás, dajka, borbély, lejtős, selyem, ölyv, ujjong, újonc, ujjnyi, lőjön, dölyfös, 
seregély, csekély, hüvelykujj, csigolya, bajusz, májas, pálya, muszáj, folyosó, 
fürj, lajhár, karvaly, rejtélyes, selypít, páholy, személy, bojtos, lyukas, héjas, 
zörejjel, sejtelmes, pikkellyel 

2. Feladat 
 
vizet, nyarat, tüzet, hidat 
 
3. Feladat 
 
el-al-szik, meg-em-el, el-új-sá-gol, meg-en-ged, do-dza, lán-dzsa 
 
4. Feladat 
 
Szófaji besorolás: főnevek, tulajdonnevek, állatnevek 
 
a) Aldó, Alfi, Bodri, Bogáncs, Bogár, Bundás, Dugó, Pötyi, Szetti, Sznupi 
 
b) Al-dó, Al-fi, Bod-ri, Bo-gáncs, Bun-dás, Du-gó, Pö-tyi, Szet-ti, Sznu-pi 
 
5. Feladat 
 
a) Budai-hegység, Esthajnalcsillag, Szépművészeti Múzeum, Lágymányosi híd, 
A két Lotti, Gellért tér, János-hegy, Csepel-sziget 
 
Tüskevár, Nők Lapja, Élet és Irodalom, Egri csillagok, Hetvenhét magyar 
népmese 
 
b) Tetszőlegesen megoldható. Pl. A két Lotti a kedvenc regényem. 
Nagyon szeretem Bütyök és Tutajos kalandjait a Tüskevárban. 
 
6. Feladat 
 
menydörgés, árboc, pósta, szallag, köppeny, hiradó, hirdetés, radir, fokhagyma, 
bakkancs, pogyász 
 
Szavak helyesen: mennydörgés, posta, szalag, köpeny, híradó, radír, bakancs, 
poggyász 



7. Feladat 
 
savanyú, ragu, hattyú, borul, alku, varjú, daru, fogantyú, kapu, koszorú 
 
8. Feladat 
 
a) töröl, kenguru,újonc, dörög, turista, új, porol, gőzöl, ujj 
 
b) Tetszőlegesen megoldható. pl. Töröld le a port a szobádban! 
 
9. Összetett szavak 
 
a) műugró, sárkányrepülő, esőcsepp, esővíz, tájfutás, vízilabda 

 
b) Tetszőlegesen megoldható. Pl. A magyar vízilabda-csapat aranyérmet szerzett 
az olimpián. 
 
10. Feladat 
 
a) vízi 
b) Tetszőlegesen megoldható. Pl. Ne etesd a vízilovakat! 
 
11. Feladat 
A csuda vigye el! felkiáltó 
Hu, de éhes vagyok! felkiáltó 
De szeretnék a Balatonban fürödni! óhajtó 
Ülj le a padra! felszólító 
Vegyél tejet, kenyeret! felszólító 
Megitták a tejemet!/?/. X 
Jaj, ez fáj!  felkiáltó 
Kinyílt a virág!/?/. X 
 
b) Egyénileg megoldható. 
 
12. Feladat 
 
Selymes, lágy szellő borzolta a leveleket a sűrű erdőben. Egy egérke surrant el a 
fák mellett. Kiszaladt az útra, ott körülnézett. Ijedten rezzent össze. 
 



13. Feladat 
 
A fiúk a könyv ötödik fejezetét olvasták. 
A kevély királylányról és az óriásról szólt a mese. 
De ügyes ez a majom! 
Te melyik papagájt vinnéd haza? 
 
14. Feladat 
 
a) nagymama│jó│hírt│újságolok│ilyen│még│nem│volt│első│lettem│a│ 

helyesírási│versenyen│ibolya│is│szépen│furulyázott│az│iskolai│ünnepélyen│ 

szeretettel│gondol│rád│unokád│gergely 

 
b) 100+25x 15 = 475 Ft 
 
c) Nagymama! 
 
Jó hírt újságolok! Ilyen még nem volt! Első lettem a helyesírási versenyen! 
Ibolya is szépen furulyázott az iskolai ünnepélyen. 
 
Szeretettel gondol rád: 
 
Unokád, Gergely 
 
15. A következő mondatokból hiányoznak szavak. Pótold őket! 

 

Az utcánkban új lakóház épül. 

Sok munkás dolgozik. 

Az udvaron Éva sárkányt ereget. 

Magasra repíti. 

A mozgás mindenkit lelkesít. 

Az uszodában úszunk. 



16. Feladat 
 
a)  
 

1. mongyuk K  mondjuk J 

2.  hallgatsz O  halgatsz Z 

3. barátságos A  baráccságos B 

4. állit C  állít M 

5. szálingóznak F  szállingóznak E 

6. pejhes H  pelyhes G 

7. gallyak O  galyak A 

8. malymok P  majmok L 

9. papagály U  papagáj D 

10. helyesírási Á  hejesírási Ö 

11. egésséges T  egészséges S 

 
 

J Ó  A  M E G O L D Á S 

 
1. 2.  3.  4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

 
b) Egyénileg megoldható. 
 



Megoldások – Emelt szint (4. évfolyam) 
 
 
1. Feladat 
 
szőjön, gulyás, dajka, rejtélyes, borbély, lejtős, selyem, ölyv, ujjong, újonc, 
ujjnyi, lőjön, dölyfös, seregély, csekély, hüvelykujj, ijedős, rejtélyes, karvallyal, 
csekély, ujjal, újat, lejtős, hajlékony, bojtos, újjászületés 
 
2. Feladat 
 

Szavak 

Toldalékok alma víz nyár híd tűz 

-t almát vizet nyarat hidat tüzet 

-k almák vizek nyarak hidak tüzek 

-ban almában vízben nyárban hídban tűzben 

 
3. Feladat 
 
a) leg-ügy-es-sebb, le-gab-róbb, leg-kis-sebb, le-ge-rő-sebb, le-gé-ge-tőbb 

 

b) A szavak szótagolása helyesen: leg-ü-gye-sebb, leg-ap-róbb, leg-ki-sebb, leg-

e-rő-sebb, leg-é-ge-tőbb 

 
4. Feladat 
 
a) egyet, láss, higgy, eddzetek együtt, eggyel, állarc, utánna, eggyé, fokhagyma, 
azomban, tizenkettedik, hússzor  
 
b) egyet, láss, higgy, eddzetek, együtt, eggyel, eggyé, fokhagyma, tizenkettedik, 
hússzor  



5. Feladat 
 
 

por -tás 

pos -tás 

pat -tás 

lá -tás 

vál -tás 

ha -tás 

 

sza -la- gos 

ka -la- pos 

a -la- pos 

csil -la- gom 

ál -la- tok 

il -la- tok 



6. Feladat 
 
Tetszőlegesen megoldható. Pl. tenni, kenni, venni, csenni, fenni, lenni, menni 
 
7. Feladat 
 
Tetszőlegesen megoldható.  
 
Pl. Elég ebből a sok nehézségből! Elég a tűzben minden vagyonunk! 

A polcon fölül tartjuk a lekvárokat. Fölül a motorjára. 
Megintett a nagypapám, mert elfelejtettem a születésnapját. Már megint 
nyitva hagytad az ajtót! 

 
8. Feladat 
 
Tetszőlegesen megoldható. Pl. Ha huzat ér, mindig fáj a fogam. A szekeret 
lovakkal húzatják. 
9. Feladat 
 
csörrent, merült, loccsant, víz, reccsent, rándult, kiszállt, csorrant, víz, 
nagykanna 
 
10. Feladat 
 
Budapest, 2006. március 1. 
Budapest, 2006. 03. 01 
 
11. Feladat 
 
Egyénileg megoldható. Pl. Budapest, 2007. március 22., Budapest, 2007. 04. 22. 
 
12. Feladat 
 
A mókus gyakran szökken ágról ágra. Hegyes karmai segítségével kapaszkodik. 

Gallyakból és levelekből épít fészket. A kicsikkel együtt marad egy ideig. 

13. Feladat 
 
Küldd el a levelet a barátodnak! Í rd meg az érkezésed időpontját! Hallgass rám! 
Ne játssz ezzel! A barátság fontos dolog. Hidd el nekem ezt! Emlékezz erre 
mindig! 



14. Feladat 
 
a)  
 
messze száldogál messze szálldogál mesz-sze száll-do-gál 
 
ennél kisebb ennél kissebb en-nél ki-sebb 
 
utánna furulyázott utána furulyázott u-tá-na fu-ru-lyá-zott 
 
megujult árúház megújult áruház meg-ú-jult á-ru-ház 
 
baráttyát utasitja barátját utasítja ba-rát-ját u-ta-sít-ja 
 
egyedűl csipegette egyedül csipegette e-gye-dül csi-pe-get-te 
 
b)  
Tetszőlegesen megoldható. pl. Péter barátját utasítja, maradjon csendben. 
 
15. Feladat 
 
térdel – térddel 
 
hasal – hassal 
 
talpal – talppal 
 
fejel – fejjel 
 
fülel – füllel 
 
Tetszőlegesen megoldható. 
 
Pl. A hívők a templomban térdelnek. A térddel sok probléma lehet futásnál, ha 
nem vigyázunk. 
 
A katona a lövészárokban hasal. A legtöbb fogyókúrázónak a hassal van baja. 
 
Kati sokat talpal a városban. Talppal léptem a küszöbre. 
 
A csatár ügyesen fejel meccsen. Többet fejjel, mint erővel! 
 
A kíváncsi gyakran fülel, ha mások beszélgetnek. Éva fájó füllel ment orvoshoz. 



16. Feladat 
 
a) 
 
hangszer: furulya 

madár: gólya 

fűtőtest: kályha 

uralkodó: király 

rab: fogoly 

virág: ibolya 

gyümölcs: datolya 

 
b) 
 
Megállt, elővette kedves furulyáját, 
 
Kezdte rajta fújni legbúsabb nótáját. 
 
17. Feladat 
 
a)  
 
Melléknevek  E/3. személyű igék  T/3. személyű igék 
 
szép szépül szépülnek 
 
csend csendesedik csendesednek 
 
jó javul javulnak 
 
zöld zöldell zöldellnek 
 
új újul újulnak 
 
szabad szabadul szabadulnak 
 
b) Tetszőlegesen megoldható. Pl. Körülölel a csend. 
 
c) Tetszőlegesen megoldható. Pl. Bárcsak zöldellnének a fák! De jó lenne, ha 
elcsendesednének végre a szomszédok! 


