
Javítókulcs 
 

I. Ismétlő-gyakorló feladatok 
A magánhangzók időtartamának jelölése 

 

1. a) Például: senki, ez, ás, lő, álca, Kati, lé, kéz, néz, léc, főz, átnéz, nő,  

b) A szavak sokféleképpen csoportosíthatók, például a szavak szófaja alapján is.  

 

2. a) ólba, lehetőség, tóban, nevelő, órakor, szól, tombol, egyelőre, háztól, jövök 

3. Példa: A nevelő pontban 5 órakor érkezett. Nem messze lakik attól a háztól, ahol a tóban 

lehetőség szerint fürödni szoktunk. Egyelőre nem sietek, még nem én jövök. 

 

3. a-b) Helyesen írt szavak: egy, utána, lesz, együtt, órakor. 

 

c) Például: Együtt eszünk egy kis fagyit, utána 5-kor eredményhirdetés lesz. 

 

4. a) pont-bont; toboz-doboz; fonal-vonal; baba-papa; néz-méz; kéz-géz; 

 

b) Például: sün-sül, rak-rák, csavar-avar, eszik-esik, mar-már. További szópárokért lásd a 

következő feladatot. 

 

5.  

b) A szurok fekete. (Ragadós fekete anyag.) 

- Vigyázz, szúrok! – Mondta a szúnyog. (Éles tárgyat belenyom.) 

A kor előrehaladtával egyre nehezebben mozgott. (Idő egy szakasza.) 

A kór rajta is úrrá lett, ágynak esett. (Betegség) 

A párnahuzat piszkos lett, és ki kellett mosni. (Levehető külső szövet; ágynemű cserélhető 

külseje.) 

Kihúzatta a lyukas fogát, mert begyulladt. (Utasítást ad, hogy valamit húzzanak.) 

Minden zugba belenézett. (Rés, szeglet) 

Zúg a szél. (Egyenletes erős hangot ad huzamosabb időn át.) 

Irtani kell a szúnyogokat, hogy ne szaporodjanak el. 

Nem biztos, hogy írt a nagymamájának. 

A pálca kettétört. 

A tőr eltűnt a helyéről. 

 

c) török, tőrök, hurok, húrok 

 

d) Pl. keres-kérés, rak-rák, hat-hát, halál-hálál, kor-kór, bab-báb, kar-kár, haj-háj, faj-fáj, ver-vér, 

csíkos-csikós 

 

6.  

a) Hosszú ú-ra, illetve rövid u-ra végződő szavak, rövid ü-re végződő szavak hosszú ű-re 

végződő szavak. 

b) Nyelvünkben a legtöbb főnév végén hosszú ú, ű-t írunk, néhány kivételtől eltekintve: pl.: alku, 

áru, bábu, lapu, saru, satu, szaru, zsalu; eskü, menü, revü stb. 

c) kapu, áru, eskü, batyu 

 

7. b) Mindegyikben hosszú mássalhangzó található. 

c) síppal-dobbal, kézzel-lábbal, üggyel-bajjal 

e) bajjal, dobbal, kézzel, lábbal, síppal, üggyel 

f) Egyénileg megoldható. 

 

A mássalhangzó időtartamának jelölése 



 

1. fék, kék, kér, bér, vér, ver, mer, mér, még, vég, bég, rég stb. 

szél, szék, szép, lép, lop, szop, rop stb. 

 

2. kopog-koppan, sziszeg-szisszen, totyog-tottyan, csoszog-csosszan 

Pl.: Valaki kopog az ajtón. A feje nagyot koppant az ajtóban. 

 

3. 

Meghalok én még suttogó beszédet is – mondta nagyapa. 

A kirándulásról most meséltem épen. 

Helyesen: 

Meghallok én még suttogó beszédet is – mondta nagyapa. 

A kirándulásról most meséltem éppen. 

 

4.  

Leesett a férfi álszakálla. – Már régóta ott állt. 

 

5. Egyénileg megoldható. 

 

5. menni, kenni, venni, fenni, tenni, lenni 

tettem, vettem, lettem 

koppan, roppan, toppan 

 

6.  

kisebb, erősebb, figyelmesen, együttes, aranyosan, kényelmesen 

 

A kisebb kenyeret vette el. 

Erősebb gyerekkel ne verekedjél! 

Figyelmesen olvasd el még egyszer, amit leírtál. 

Zoli együttese hamisan játszik. 

Aranyosan mesélte el a történteket. 

Kényelmesen elhelyezkedett a fotelban. 

 

7.  

1. messze X 

2. nassol 2 

3. festék 1 

4.  tavasszal X 

5.  hasat 1 

6. lassít 2 

7. kosár 1 

8.  vessző X 

9.  iskola 1 

10. hosszú X 

11. lassú 2 

12. friss 2 

13. vasat 1 

 +1 másik 1 

 

 

A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok jelölése 

 

1.  

Ne állj itt úgy, mint egy Á betű! – Ne állj itt szétvetett lábbal. 



Megmutatja, hol csinálta az ágy az ajtót. – Kiutasították. 

Adja ő még alább is! – Lesz még szerényebb is. 

Olyan fáradt, hogy az ágy sír utána. – Nagyon fáradt. 

 

a)-b)-c)  

Ne áll|j itt úgy, mint egy Á betű!  

Megmutat|ja, hol csinálta az ágy az ajtót.  

Ad|ja ő még alább is! 

Olyan fárad|t, hogy az ágy sír utána. 

 

A szótő megkeresése segíti a helyes leírást. 

 

d) adja, állj, fáradt, megmutatja 

 

2. a)-b) talál|j, csinál|junk, ad|juk 

c) Egyénileg megoldható. 

 

3. a) 

-tj- -tty- 

partja, rontja, bontja, barátja, kabátja pottyan, pettyes, hattyú, löttyen 

 

b) Egyénileg megoldható. 

 

4. a)-b)-c) Az erdei ösvényen gyakran láttyuk a mókust. Sokszor fejünk felett ugrájják körül 

egymást. Télire dijóból, makkból élelmet gyűjtenek. 

Az erdei ösvényen gyakran látjuk a mókust. Sokszor fejünk felett ugrálják körül egymást. Télire 

dióból, makkból élelmet gyűjtenek. 

 

5. Helyesen írt szavak: tudja, adja, éljen, mondja, tanítja 

 

6.  

Nyáron gyűjts, hogy télen fűts! – Tegyél félre, amikor megteheted! 

a) A tücsök és a hangya 

b)-c gyűjts, fűts 

 

7. áll-ja, fi-gyel-je, hord-ja, gyűjt-se, föld-je, csend-je, csa-lo-gat-ják 

 

A j-ly hangok jelölése 

 

1. b) 

j ly 

tojás, haj, tej, juh, sajt bélyeg, gólya, súly, kulcslyuk, bagoly 

 

2. a)  

Tudja, hol szorít a cipő. = Tudja, hol a hiba. 

Fején találta a szöget. = Rájött a dolog lényegére. 

Megüti a bokáját. = Baja lesz abból, amit csinál. 

 

3. a) gólya, sirály, bagoly, fogoly, harkály, seregély, sólyom, ölyv, pulyka, karvaly, keselyű, 

ölyv, királyka, sordély 

b) Egyedileg megoldható. 

c) papagáj, sólyom, bagoly, harkály 

Megfejtés: gólya 

 



4. a) ujj – testrész 

Vettem egy új nadrágot. – Bandi ujja eltörött. 

 

5.  

j ly 

Hajnalka, Lajos, Lujza, János, Júlia Gergely, Ibolya, Mihály, Károly, Orsolya 

 

6.  

a)  

röhög – röhej  tart – tartály 

cseveg – csevej  enged –  engedély 

robog – robaj  rejt – rejtély 

   szab – szabály 

b) Nehezen tartotta egy kézzel az álványt.  – A tartály kilyukadt, és kifolyt belőle a víz. 

 

7.  

tojás, karaj, vaj, tej, máj, derelye, sajt, tejföl, gulyásleves, zabpehely, székelykáposzta, bejgli, 

joghurt, tarja, juhtúró 

 

bejgli    juhtúrós galuska 

gulyásleves   tejberizs 

székelykáposzta  tojásleves 

 

8.  

1. pulyka 

2. hógolyó 

3. ibolya 

4. tojás 

5. túró 

 

A pólyát kölcsönadta egy másik kisbaba anyukájának. 

 

9. b) ibolya, játék, gally, gólya, majom, melyik, olyan, osztály, tejszín 

 

A szavak elválasztása 

 

1. sé-tál, er-dő, vi-rág, a-var, da-lol 

 

2. E-lő-ször a me-ző-re ér-ke-zett meg az ősz. 

Nép-te-len lett a rét. A szél ked-vé-re tép-te, ci-bál-ta a fák ko-ro-ná-ját. 

 

3. a) Messzire repült a gólya. 

b) Mert a melegebb éghajlaton találnak maguknak megfelelő táplálékot. 

 

4. 

a) éj, vaj, tej, máj, száj, szója, kéj, rája, jó, jel, jól, díj, fáj, faj, fürj, táj, új, zaj, szíj, fej, jaj, baj, 

báj, héj, háj, fúj, ujj, íj, sejt, szív 

b) baj, báj, díj, éj, fáj, faj, fej, fúj, fürj, háj, héj, íj, jaj, jel, jó, jól, kéj, máj, rája, sajt, sejt, száj, szíj, 

szív, táj, tej, új, ujj, vaj, zaj 

 

5.  

Táska → kavar → varró → róka → kakas → kaspó → póló → lófej → fejes → eskü  

 

6.  

a) hátizsák 



    kedvére 

b) Egyénileg megoldható. 

maci, majom, mama, malom, makacs, malac, marék 

vidám, virág, viszony, világ, virul, vihog, visong, vihar 

 

7. ma-ra-ra-dzsa, ban-dzsa, lán-dzsa, e-dző, bo-dza 

 

8. 

a)-b) Ma hosszú levelet kaptam a barátomtól. 

    Szépen írta rá a címemet és a feladót. 

c)-d) 

Egyszótagú: ma, a, rá, és 

Kétszótagú: hos|szú, kap|tam, szé|pen, ír|ta 

Háromszótagú: le|ve|let, cí|me|met, fel|a|dót 

 

9. 

ló kő, kér 

le-ány di-ó, fi-ú 

sé-tál fi-gyel, a-var 

ül-tet ken-dő 

zöld-ség e-gész-ség 

hul-lik pat-tan 

fröcs-csen mesz-sze, pogy-gyász 

test-vér  

ma-dzag e-dző 

 

10. 

fecske – fenyő 

birka – puska 

béka – szamár 

 

A szó szerkezete 

 

1.  

A tó|hoz mentem. 

A nádas|nál álltam. 

Egy hang|ot hallottam. 

Vadkacsa repül|t a magas|ba. 

 

2.  

avarban → avar+ban 

kirándulók → kirándul+ók 

úthoz → út+hoz 

erdőben → erdő+ben 

 

Pl.: A sűrű avarban kirándulók léptei hallatszottak. Az úthoz siettek, féltek a sötét erdőben. 

 

3.  

Tomi fölemel|i a labdá|t. Figyelmes|en fölnéz, aztán Karcsi felé repít|i. A csoport is felemel|t 

kéz|zel vár|ja a labdá|t. 

 

4.  

a)  

Ősszel a fá|k levelei megszínesednek. 



A lehullott levelek zörög|nek a szélben. 

A tópart|ról elköltöztek a madarak, csak a vereb|ek hangját halljuk. 

 

b) Egyénileg megoldható. 

 

A beszélő szándékának kifejezése. A mondatfajták 

 

1.  

Néma, mint a hal.  

Ártatlan, mint a ma született bárány. 

Lassan mászik, mint a csiga. 

 

2.  

a)  

Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!  = A lehetőségeidhez mérten alakítsd a vágyaidat. 

Nesze semmi, fogd meg jól! = Olyan válasz egy kérdésre, problémára, aminek semmi haszna. 

Aki nem dolgozik, ne is egyék! = Aki nem végez munkát, az a munka hasznából se részesüljön. 

 

b) Pl. A halász és a felesége (Három kívánság) 

c)  

Parancsot fejez ki: Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!, Nesze semmi, fogd meg jól! 

Tilt: Aki nem dolgozik, ne is egyék! 

 

d) Tiltást kifejező szó: ne 

 

e)-f)-g) Egyénileg megoldható. 

 

3.  

Ági és Kati milyen virágot szedtek? 

Kik kötöttek belőle szép csokrot? 

Hova tették otthon a virágokat? 

 

4. 

a) Jaj, de szép ez a virág! 

Már megint nem találom a zseblámpámat! 

Jaj, hol vannak a többiek? 

De jó, hogy hoztál nekem is szendvicset! 

Hurrá, megjött a vonat! 

Hát te ezt is tudod? 

 

b) Bárcsak bújócskáznánk a kiránduláson! 

 

 

 

II. Helyesírási gyakorlatok a szófajok körében 
Az igék felismerésének gyakorlása. Az igekötős igék gyakori eseteinek helyesírása 

 

1. 

 

a) 

játszanak, futkároznak, fogócskáznak, labdáznak Szünet 

van, és a gyerekek az udvaron játszanak. 

 



el 

b) Cselekvést jelentő igék: labdázik, fogócskázik, fut, homokozik, beszélget Történést jelentő 

igék: beesteledik, sötétedik, gurul, esik, halad 

 

2. 

 

Igék: úszik, fut, mászunk, sírsz, nevetünk, kér, gombolyít 

 

3. 

a)-b) ír│sz, fúr│unk, fut│sz, ír │ tok, szed │ nek, néz │ el, fut, kér │ ünk 

 

a), b) 

 

Róka koma a szőlőhegyre tartott. 

A tyúkpecsenye után szívesen harapna egy kis csemegét. 

– Várj csak, te tolvaj! – kiáltotta a vadász. 

Rókánk bánatában búsan kullogott. 

 

4. 

 

a) Egyénileg megoldható. 

 

b) du-dál, di-de-regsz, pi-tye-regsz, lep-ték, po-tyog-tak 

 

 

5. 

 

b) di-de-regsz, pi-tye-regsz, be-lep-ték, po-tyog-tak 

 

6.  

b)-d)-e) elmondom, készítünk, aprítunk, meggyújtjuk, megpirítjuk, adunk, 

beletesszük, felöntjük, ízesítjük, rakunk bele 

 

f) meggyújt│juk, megpirít│juk, felönt│jük, ízesít│k, 

 

g) Beletettük a burgonyát. Vízzel felöntöttük. Sóval ízesítettük, és kolbászt 

raktunk bele. 

 

7. Egyénileg megoldható. 

 

 

8.  

 

Ha jön a tél, 

dudál a szél, 

befagy a tó, 

lehull a hó, 

mindenki fél 

ha jön a tél. 

 

Mi történt velem? 



Fázik a kezem. 

Dermed az ujjam. Mit 

tegyek? Fújjam? Hiába 

fújtam, 

nem mozog az ujjam. 

 

Mi lesz velem, mi lesz velem? 

Odavan a művészetem! 

 

a) a tücsök, a művész 

 

b)  

Egy szótagú: jön, fél, lesz 

Két szótagú: dudál, lehull, befagy, történt, fázik, dermed, tegyek, fújjam, fújtam, mozog 

Három szótagú: odavan 

 

c) dudál: csenget, sípol, jelez, harsog 

lehull: leesik, lepottyan, lezuhan, földre kerül 

 

d) 

Tetszőlegesen megoldható. Pl. A tó befagyott. A levelek lehullottak a fákról. A kisállatok 

nagyon fáztak a szabadban. 

 

e) Egyénileg megoldható. 

 

9.  

a)-b) 

beír, átír, összeír, kiír, felír 

átnéz, összenéz, kinéz, felnéz, visszanéz 

befut, átfut, összefut, kifut, lefut, felfut, visszafut 

átráz, leráz, felráz 

kimond, lemond, felmond, visszamond 

 

 

10. 

a) visszamegy, át fog jönni, feláll, ide akar tenni, kinéz, rá fogják írni, odakiált 

 

b) Ha az igekötő megelőzi az igét, akkor egybe kell írni vele, ha követi az igét, akkor külön kell 

írni, ha pedig az igekötő és az ige közé beékelődik egy másik szó, akkor mindhármat külön 

kell írni. 

 

11. 

a) 

Tavasszal a földeken szántanak, elvetik a gabonát. A 

gyümölcsösökben lemetszik a száraz ágakat. 

A veteményeskertben elvetik a sárgarépa-és a retekmagokat. Májusban 

elültetik a palántákat a felmelegedett talajba. 

 

b) elvetik, vessék el, el kell vetniük lemetszik, 

metsszék le, le kell metszeniük elültetik, ültessék 

el, el kell ültetniük 

felmelegedett, melegedjen fel, fel kell melegednie 



 

12. 

 

a) felolt 

b) Pl. Este leoltjuk a villanyt, reggel pedig felkapcsoljuk. 

 

13. 

 

a)-b) 

Egy amerikai kutató bizonyította be, hogy az egyes tücskök csak a hangjuk alapján találják 

meg egymást. Telefonkapcsolatban álló, külön szobákba két tücsköt helyezett el. Az egyik 

tücsök, amikor párjának hangját meghallotta, a telefonon keresztül be akart menni a 

telefonkagylóba. Nem tudta, hogy az csak egy telefonkagyló. 

 

 

14. 

 

Péter bele szokott nézni a tankönyvébe, mielőtt felel. Péter 

beleszokott már a rendszeres tanulásba. 

Megfogja a füzeteit, a könyveit, és a táskába teszi őket. Meg fogja 

tanulni a verset. 

 

 

a) Egybeírva fizikai cselekvésről, különírva történésről van szó. 

 

b) Egyénileg megoldható. 

 

c) Egyénileg megoldható. 

 

15. 

 

a) élt, volt, csalta ki, dolgozott, főzött, mosott, takarított, megszidták 

 

b) élt, csalta ki, dolgozott, főzött, mosott, takarított, megszidták 

 

c) élt, volt, csalta ki, dolgozott, főzött, mosott, takarított, megszidták 

 

d) gonosz asszony, két lányával, csúnya Kata, élt asszony, déli harangszó, csalta ki az ágyból, 

szorgalmas mostohalány, estig dolgozott, mindig megszidták 

 

e) Tetszőlegesen megoldható. 

 

16.  

 

a) Fűzz minél több igekötőt az alábbi igékhez! 

 

olvas tilt marad ad néz 

elolvas megtilt megmarad megad felnéz 

felolvas betilt kimarad lead lenéz 

beolvas letilt elmarad felad elnéz 



ráolvas kitilt lemarad elad kinéz 

 

b) Egyénileg megoldható. 

pl. Beolvastál a főnöködnek? – haragosan megmondja az igazat 

Olvass fel az előadáson! –előad 

 

17. 

 

 

b) Tavasszal, amikor kivirágoznak a gyümölcsfák, a kert új élettel telik meg. A vadul burjánzó 

kertekben sok állat berendezkedik. Ott mindent megtalálnak, amire az élethez szükségük van: 

táplálékot, vizet és lakásnak való sok, kis zugot. 

 

c) Tavasszal, amikor kivirágoznak a gyümölcsfák, a kert új élettel telik meg. A vadul burjánzó 

kertekben sok állat berendezkedik. Ott mindent megtalálnak, amire az élethez szükségük van: 

táplálékot, vizet és lakásnak való sok kis zugot. 

 

18. 

 

Igék: megy, hallom, varr, tol, száll 

 

Igekötős igék: elmegy, kimegy, elmegy, rámegy, felmegy, lemegy meghallom, kihallom 

megvarr, rávarr, felvarr, elvarr 

kitol, letol, eltol 

elszáll, leszáll, felszáll 

 

Mondatok: Tetszőlegesen megoldható! Pl. Ne 

menj el a buliba! 

Ne varrd fel a ruhám! Ne 

told el a szekrényt! Ne 

szállj el magadtól! 

 

19. 

 

A kertekre leszállt a dér, 

gyorsan sárgul a levél. 

kopárak a rétek 

üres már a fészek. 

 

20. 

 

b) A nyár folyamatosan munkát ad az embereknek. A kertekben kapálnak, gyomot irtanak, 

locsolnak. A beérett borsót, babot leszedik. A gyümölcsöskertekben leszüretelik a megérett 

cseresznyét, meggyet, barackot. A szántóföldön megkezdődik a gabona aratása. 

 

c) le-sze-dik, le-szü-re-te-lik, meg-kez-dő-dik 

 

21.  

 

a) 

A vad orkán üvölt, süvít, tombol.  

A tavaszi szellő susog, cirógat. 



Az enyhe nyáresti fuvallat lengedez. 

Az északi szél fúj, zúg. 

 

b) Tetszőlegesen megoldható. 

 

 

 

A főnevek felismerésének gyakorlása. A tulajdonnevek kezdőbetűjének helyes jelölése 

 

1.  

 

a) gyerekek, nők, férfi 

b) labda, kerítés, homokozó, játékok, pad 

c) élettelen dolog neve: labda, játék  

élőlények neve: gyerekek, kutya, fák, bokrok, fű, virágok 

 

2. 

 

a) Sáska, sás, kacsa, csap, csapat, patkó, kóvályog, vályog. 

b) , c) Egyénileg megoldható. 

d) Sáska csapat kóvályog. 

e) pl. bolyong, bóklászik, ténfereg, lődörög 

 

3. 

 

a) bútor, torma, madár, dárda, darab, rabol, rabolna, darabol, darabolna, bálna, abál 

b) -c) Egyénileg megoldható. 

 

 
4.  

levél szoba édes öt Kati Bodri 

sok alszik kislány apa első iskola 

asztal beszél Pest énekel álom Sió 

 

a) köznév és tulajdonnév, tulajdonneveken belül: személynév, földrajzi név 

b) Egyénileg megoldható. 

 

5. 

 

a) Egyénileg megoldható. 

 

6. 

 



író, ország, helynév, 

állatnév a), b) Egyénileg 

megoldható. 

 

7. 

pl. Gergely, Károly, Júlia, János, Jakab, Jónás, Jeromos, Jácint, József 

a) László, Ica, Kati 

c) Egyénileg megoldható. 

 

8. 

 

a) Pl. Rózsa Sándor, Sándor Móric, Móricz Zsigmond 

b) Egyénileg megoldható. 

c) Tetszőlegesen megoldható. 

 

9. 

 

a)–g) Egyénileg megoldható. 

 

10. 

 

a) Egyénileg megoldható. 

 

b) Tetszőlegesen megoldható. Pl. Piszkos Fred, Fülig Jimmy, Zsebenci Klopédia, Nagy Zoárd 

 

c) Tetszőlegesen megoldható. 

 

11. 

 

a) Rózsa, Ibolya, Viola, Virág, Boglárka, Kamilla, Jácint 

 

b) Tetszőlegesen megoldható. Pl. Rózsa kedvenc virága a 

Rózsa. Jácint jácintot vett az anyukájának. 

 

12.  

 

Budapesttől, Gárdony, Velencei-tó, busszal, vonattal, autóval, idő, 
múzeumban, érdekességet, Gárdonyi Géza, életéből 

b)-c) Egyénileg megoldható. 

 

13. 

 

a) Pl. Szarvas, Rákoskeresztúr, Hódmezővásárhely, Siklós 

 

b) Egyénileg megoldható. 

 
14. 

a), b), c) Egyénileg megoldható. 



 

15.  

 

a), b), c) Egyénileg megoldható. 

 

 

16. 

 

a) -b)-c) 

Magyarország két legnagyobb folyója a Duna és a Tisza. Sok apró folyó és patak vize 

folyik beléjük. Laci és Tamás már többször utazott csónakon és hajón. A Dunán 

eljutottak Mohácsig is. Útközben figyelték a part menti városokat, falvakat. 

17. 

 

Tiszta fejjel tudott gondolkodni. 

a) Higgadtan, körültekintően vizsgálta meg a kérdést. 

b) Tiszta fejjel tudott gondolkodni. 

c) , d), e), f) Egyénileg megoldható. 

 

18. 

 

a) út, tűz 

Az út mellett a gyerekek tüzet raktak. 

b) fű, rúd 

Száraz füvet is szórnak rá, és hosszú rúddal piszkálják, hogy égjen. 

c) út, kút 

Nem messze tőlük, az úton jobbra egy kút is van. 

d) kút, víz, tűz 

A kútból fogják merni a vizet, hogy eloltsák a tüzet. 

 

19. 

 

a) Bodri, Círmi, Csí, Gege, Íny, Kag, Kalán, Kurra, Lóri, Lutra, Szú, Unka, Vahúr, Vuk 

b) Egyénileg megoldható. 

 

20. 

 
Köznév Tulajdonnév 

hazám Magyarország 

fővárosunk Budapest 

folyó Duna, Tisza 

apukám András 



anyukám Éva 

költő József Attila 

író Lázár Ervin 

állóvíz Balaton 

könyv Tüskevár 

iskolám  

 

21. 

Egyénileg megoldható. 

 

22. 

 

Tulajdonnév Köznév 

Petőfi Sándor költő 

Morzsa kutya 

Gárdonyi Géza író 

Micó macska 

Lázár Ervin író 

Mikkamakka macska 

Vacskamati macska 

 

 

23. 

 

a) Budapest, Duna, Pestet, Budát, Mátyás-templom, Halászbástya, Budakeszi, János-hegyre 

 

b) Egyénileg megoldható. 

 

 

A melléknevek felismerésének gyakorlása. A fokozott melléknevek helyesírása 

 

1. 

 
Szem Fül Orr Kéz Nyelv 

friss, sima, 

bolyhos 

csendes, hangos, 

zajos, halk 

illatos, friss, 

szagos, bűzös 

lágy, kemény, 

sima, szúrós, 
selymes, bolyhos 

friss, édes, 

keserű 

 

a)  
bársonyos: bőr, ruha 

fátyolos: idő, tekintet 

éles: kés, szem 

lágy: íz, illat 

dallamos: hang, 

zene erős: ember, 

íz, illat csengő: 

hang 

tiszta: ruha, 

ember hamis: 



tárgy, hang 

 

b) A hangszín tulajdonságait. 

 

2. 

a) A róka az erdőben él, de a tyúkoknak is félelmetes ellensége. Az erdő szakadékos, 

gyökeres helyein fúrja meg a tanyáját, a rókalyukat. Innen indul vadászatra. Húsevő, 

megeszi az erdők, mezők kártékony állatait. 

 

b) -c) Tetszőlegesen megoldható. 

 

d) vad, ravasz, kicsi, vörös, fürge 

 

3. Egyénileg megoldható. 

 

4. 

a) Növényi eredetű étel állatok számára. 

 

b) melléknévi: erdőszéli fák, tarka harkály, száraz ág, tavaszi tűz, jó takarmány 

főnévi: fák közt kopog, tavaszhívót rikolt, levél forog, 

 

c) Tetszőlegesen megoldható. Pl. Az erdőszéli fák között tarka harkály kopácsol. 

 

d) Tetszőlegesen megoldható. Pl. Kopogott-e a harkály? Rikoltott-e a rigó? Az őszi szél 

forgatta-e az avart? 

 

5.  

a) vérpiros, hófehér, koromfekete, kökénykék, csigalassú b) 

Olyan kék, mint az 

ég. Olyan fehér, mint 

a fal. 

Olyan sárga a haja, mint a len. / Olyan a haja, mint a 

len. Olyan barna, mint a rozsda. 

 

c) ébenfekete, hófehér, vérpiros 

 

6. 

a) 

Repülő Lovaskocsi Autóbusz 

legnagyobb nagy nagyobb 

leggyorsabb gyors gyorsabb 

zajos zajosabb legzajosabb 

lassú leglassabb lassabb 

kicsi legkisebb kisebb 

legdrágább drága drágább 

legzsúfoltabb zsúfolt zsúfoltabb 

 

b) Egyénileg megoldható. 



 

7. 

ügyes, ügyesebb, legügyesebb 

jóságos, jóságosabb, 

legjóságosabb 

a) Írd le a két melléknév ellentétes jelentésű párjának fokozott alakjait 

is! ügyetlen, ügyetlenebb, legügyetlenebb 

gonosz, gonoszabb, leggonoszabb 

 

b) Jelöld a leírt szavakban a szótőt, karikázd be a toldalékot! 

ügyes, ügyes│ebb, leg│ügyes│ebb 

jó│ság│os, jóságos│abb, 

leg│jóságos│abb ügyetlen, ügyetlen│ebb, 

leg│ügyetlen│ebb gonosz, gonosz│abb, 

leg│gonosz│abb 

 

 
8. 

a) 

 
Alapfok Középfok Felsőfok 

erős, friss, lusta lustább, erősebb, ügyesebb, 

frissebb 

legfrissebb, leglustább, 

legerősebb 

 

b) Jelöld a szótövet a leírt melléknevekben! Írd át színessel a 

jeleket! lustá│bb, erő│sebb, ügyes│ebb, friss│ebb 

 

9. 

a) meleg, derűs, aggodalmas, nagy 

 

b) melegebb, derűsebb, aggodalmasabb, nagyobb 

 

10. 

 

A gyerekek ujjongva és egyre hangosabban kiabáltak. Születésnapjukra jobbnál jobb 

finomságokat kaptak. A legszebb az elemes autó volt, amit édesapjuk hozott külföldről. 

 

11. 

Egyénileg megoldható. 

 



12. 

 

Váratlanul az erdő átváltozik napos mezővé. 

Vidáman csicseregnek a madarak. 

Egy kis madár az ágra telepszik, és gyönyörűen énekel. 

 

a) 

vár│at│lan│ul, vidám│an, gyönyör│ű│en 

 

13. 

 

a) A jó barát drágább az aranynál. = Az igaz barát nagy kincs. 

Legjobb az egyenes út. = Az őszinteség mindig a legjobb.  

Ki-ki okosabb a más dolgában, mint a magáéban. = Más problémáit jobban átlátjuk.  

 

jó: alap drágább: középfok legjobb: felsőfok okosabb: középfok 

 

14. 

 

Melléknevek: fehér, édes, lila, eres, lelkiismeretes, magas, eredményes, tiszta, epres, sima 

 

A félelmetes oroszlán egyre közeledett. 

 

15. 

a) falu: kisebb település elsősorban vidéken 

falú: az edény fala 
b) Egyénileg megoldható. 

 

16.  

élettelen: fásult 

szagtalan: szaglás útján nem érzékelhető, nincs sem szaga, sem illata 

gondtalan: nincs semmi baja sem 

gondatlan: nem figyel oda, és bajt okoz 

úttalan: kietlen 

végtelen: nem belátható 

elégedetlen: soha nem jó neki semmi 

parttalan: végtelen 

javíthatatlan: nem változik, ugyanaz marad 

 
a) Pl. Peti mindig is gondtalan életre vágyott. 

A gondatlan gazda nem vitte állatorvoshoz a macskát, aki így félszemű lett.  

 

17.  

Főnevek: Európa, Budapest, Tisza 

Melléknevek: európai, budapesti, 

tiszai 

 

18. 

 

Mindegyik melléknév. 

 

c) selymesebb, legselymesebb; illatosabb, legillatosabb 

 

19. 



 

a) régi, ó, rozoga, ősi, ódon, öreg, agg, koros, öreg, éltes  

 

b) 

Egy agg apóka gyakran sétálgat a tóparton. 

A mesékben szereplő boszorkány mindig vén.  

Ez az ember már nagyon öreg. 

Most költöztek el a rozoga kunyhóból. 

Az ősi népek kultúrájából sokat tanulhatunk. 

Ez egy nagyon régi rádió, már alkatrészeket sem lehet kapni hozzá sehol. 

 

20. 

 

b) 

Érdekes könyvet olvastam az állatokról. 

Vajon melyik állat a leggyorsabb a 

világon? 

Türelmesebben, figyelmesebben bánjatok a kisebb állatokkal! 

 

21. 

Tetszőlegesen megoldható. Pl. Ez egy kerek kisasztal. Mari alakja nagyon kerekded. A 

válaszfal nagyon vékony. Vékonyka előnyre tett szert a futam első körében. Ez egy könnyű 

példa. A táncos könnyed léptekkel halad a színpadon. 

 

22.  

 

helyes zajos szomjas 

lyukacsos selymes sekély 

pelyhes hajlékony dölyfös 

májas folyékony veszélyes 

terebélyes komoly szabályos 

 

23. 

Egyénileg megoldható. 

 

24. b) 

Egy búzamező képe, szélben ringó, érő kalászaival a nyár legszebb látványai közé tartozik. 

A kalászok között nyüzsgő élet folyik. A mező sok állatnak nyújt biztonságos élőhelyet. 

 

c) biztonságosabb, legbiztonságosabb 

 

25. 

folyékony, gömbölyű, kemény, pelyhes, komoly, mély, veszélyes, sekély 

 

Tetszőlegesen megoldható. Pl. gömbölyű golyó, sekély folyó, veszélyes karabély, komoly 

veszély 

 

26.  

a) A tavasz egy varázslatos pillanat. A levegő kitisztul, kibontják első leveleiket a fák és a 



bokrok. A nap melegétől színes virágok nyílnak. A fehér almavirágok és a rózsaszínű őszibarack 

virágok édes gyümölcsöket ígérnek. 

 

b) pl. bámulatos, gyönyörűséges, elképesztő, hihetetlen, fantasztikus 

 

 

A számnevek felismerésének gyakorlása. A ragos számnevek és a keltezés helyesírása 

 

1.  

 

a) Egyénileg megoldható. 

 

b) több, háromezer, négyezer, millió, sok 

 

2.  
 

Tetszőlegesen megoldható. 

 

3.  

 

a)-b) Tetszőlegesen megoldható. 

 

c) Hatvan, Kétegyháza, Százhalombatta, Veresegyháza, Kiskunfélegyháza 

 

d) Egyénileg megoldható. 

 

4.  

 

Ezek a fiúk a negyedik osztályba járnak. Közülük négyen igen jóban vannak. Zoli a 

legügyesebb, már öt gólt rúgott a játékban. A tornaversenyen pedig második helyezést ért 

el. Barátaival együtt ették meg a jutalomtortája negyed részét. 

 

a) -b) Tetszőlegesen megoldható. 

 

5.  
 

számnevek: öt, ötödik, 4, 9, hét, sok, néhány 

melléknevek: ügyes, virágos 

főnevek: Zoli 

a) 

 

 

 

 

b) néhány, sok → határozatlan számnevek 

 

c) kilencedik, kilenced, tízedik, tized, tizenkettedik, tizenketted 

 
d) hét, tizenhat, 0,5, kettő 
e) tőszámnevek 

Tőszámnév Sorszámnév Törtszámnév 

öt, 4, 9, hét, ötven, 

2, nyolcvan 

ötödik, III., harmadik, 

10., huszadik 

ötöd, negyed, 

háromnegyed 

 



6.  

a) 

Ennek a feladatnak csak egyszn megoldása van. 

Volt egyszer egyne ember, szakálla volt kender. 

Ereszünk alatt egyne fecske rakott fészket. 

Egyszn fecske nem csinál nyarat. 

 

b) Tetszőlegesen megoldható. Pl. Egy macskának kilenc élete van. Csak egy macskát tűrök 
meg, többet nem! 

 

7.  

 

Végül a harmadik, a legkisebb királyfi is elindult szerencsét próbálni. Táltos paripájának 

háromszor füttyentett. A Feketevárosban megtudta, hogy egy hétfejű sárkány pusztítja a 

város lakosságát. Amikor a sárkánynak levágta a hetedik fejét is, győzött. Így övé lett a 

százszorszép királylány. Mind a ketten felültek a táltos paripára, és huss, már otthon is 

voltak. 

 

a) harm│adik, három│szor, het│edik, 

 

b) Tetszőlegesen megoldható. 

 

8.  

 
egypúpú teve, egyfejű sárkány, egyhangú vélemény, egykerekű taliga, egyszemű óriás, 
egyrétegű papírzsebkendő 

 
a) Tetszőlegesen megoldható. Pl. A híres egyfejű sárkány, Süsü történetét Csukás István írta. 
Az egyszemű óriást legyőzte Odüsszeusz. Az egyrétegű papírzsebkendő hamar kiszakad. 

 

b) -c) Egyénileg megoldható. 

 

9.  
 

Az osztályunkba sok gyerek jár. 

Az alsó tagozaton ennél jóval több gyerek tanul.  

Az egész iskola tanulóinak száma a legtöbb. 

 

10.  
 

a) tízszer, tízen, tized, negyvenszer, negyvenen, negyvened, százszor, százan, század 

 
b) Tetszőlegesen megoldható. Pl. Tízszer jobban teljesítek, mint tavaly. Tized annyi 
erőfeszítést teszek. Százszor jobban szeretek nyaralni, mint iskolába járni. Negyvenen voltunk 
táborban. 



11.  

 

Háromszor egy, az három. 

Tegyél ki három korongot, háromszor! 

Hárman számlálják meg a korongokat. 

 

a) háromszor, egy, három, hárman 

b) három korongot 

c) Egyénileg megoldható. 

 

12.  

 
húsz → húszból 
öt → ötször 
egy → egyet 
kettő → kétszer 
tíz → tízedik 
négy → négyszer 

 

13.  

 

a) 

A kertész ritkítja a répát, egyel. 

Eggyel több sort vetett, mint az elmúlt évben. 

 

b)-c) Egyénileg megoldható. 

 

14.  

 
Tetszőlegesen megoldható. Pl. 
2010. 10. 01. 

2010. X. 1. 

2010. október 1-je 

 

15.  

 

január 1-jén, február 2-án, március 3-án, április 4-én, május 5-én, június 6-án, július 7-én, 

augusztus 8-án, szeptember 9-én, október 10-én, november 11-én, december 12-én 

 

16.  
 

Tetszőlegesen megoldható. 

 

17.  

 

a) , c) Tetszőlegesen megoldható. 

 

b) három, több 



18.  

 

XX. század, II. hó, III. kerület 

 

19.  

 

A IV. osztályba járok. 

Tantermünk a II. emeleten van. 

A helyesírási versenyben 5. lettem. 

A várostól az ötödik településen van a miénk. 

 

20.  
 

kevés, sok 

 

a), b) Tetszőlegesen megoldható. 

 

21.  

 

a) pl. 2011. július 25. 

 

b) Helyesek: 

 

2009. IX. 12. 

2009.09.12. 

2009. szeptember 12-én május 

1-jén 

május elsején 

V. 1-jén 

 

22.  

 

Egyénileg megoldható. 

 

23.  

 

első, második, tizenegyedik, tizenkettedik, negyvenegyedik 

 

24.  

 

Egyénileg megoldható. 

 

  



III: Emelt szintű feladatok 

3. évfolyam 

 

1.  
 

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.  
 

vizet, nyarat, tüzet, hidat 

 

3.  
 

el-al-szik, meg-em-el, el-új-sá-gol, meg-en-ged, do-dza, lán-dzsa 

 

4.  
 

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.  
 

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.  
 

menydörgés, árboc, pósta, szallag, köppeny, hiradó, hirdetés, radir, fokhagyma, bakkancs, 

pogyász 

 

Szavak helyesen: mennydörgés, posta, szalag, köpeny, híradó, radír, bakancs, poggyász 



7.  
 

savanyú, ragu, hattyú, borul, alku, varjú, daru, fogantyú, kapu, koszorú 

 

8.  
 

a) töröl, kenguru, újonc, dörög, turista, új, porol, gőzöl, ujj 

b) Tetszőlegesen megoldható. pl. Töröld le a port a szobádban! 

9.  
 

a) műugró, sárkányrepülő, esőcsepp, esővíz, tájfutás, vízilabda 

 

b) Tetszőlegesen megoldható. Pl. A magyar vízilabda-csapat aranyérmet szerzett az olimpián. 

 

10.  
 

a) vízi 

b) Tetszőlegesen megoldható. Pl. Ne etesd a vízilovakat! 

11.  
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 

 

 

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. 

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.  
 

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.  

Az utcánkban új lakóház épül. Sok 

munkás dolgozik. 

Az udvaron Éva sárkányt ereget. 

Magasra repíti. 

A mozgás mindenkit lelkesít.  

Az uszodában úszunk. 



 

16. 

a) 

 

 

 

 

 

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

 

b) Egyénileg megoldható. 

1. mongyuk K 

2. hallgatsz O 

3. barátságos A 

4. állit C 

5. szálingóznak F 

6. pejhes H 

7. gallyak O 

8. malymok P 

9. papagály U 

10. helyesírási Á 

11. egésséges T 

 

mondjuk J 

halgatsz Z 

baráccságos B 

állít M 

szállingóznak E 

pelyhes G 

galyak A 

majmok L 

papagáj D 

hejesírási Ö 

egészséges S 

 

J M E G O L D Á S 

 

A 
Ó 



 

4. évfolyam 

 

1.  
 

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.  
 

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.  
 

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. t 
 

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. 

 

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. 

Tetszőlegesen megoldható. Pl. tenni, kenni, venni, csenni, fenni, lenni, menni 

 

7.  
 

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.  
 

Tetszőlegesen megoldható. Pl. Ha huzat ér, mindig fáj a fogam. A szekeret lovakkal húzatják. 

 

9.  

 

Budapest, 2006. március 1. 

Budapest, 2006. 03. 01 

 

10.  
 

Egyénileg megoldható. Pl. Budapest, 2019. március 22., Budapest, 2019. 04. 22. 

 

11.  
 

A mókus gyakran szökken ágról ágra. Hegyes karmai segítségével kapaszkodik. Gallyakból 

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

 

12.  
 

Küldd el a levelet a barátodnak! Írd meg az érkezésed időpontját! Hallgass rám! Ne játssz ezzel! 

A barátság fontos dolog. Hidd el nekem ezt! Emlékezz erre mindig! 



 

13. 

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. 

14.  

 

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. 



 

15. 

hangszer: furulya 

madár: gólya 

fűtőtest: kályha 

uralkodó: király 

rab: fogoly 

virág: ibolya 

gyümölcs: datolya 

 

b) 

 

Megállt, elővette kedves furulyáját,  

Kezdte rajta fújni legbúsabb nótáját. 

16.  

 

a) 

 

Melléknevek E/3. személyű igék T/3. személyű igék 

szép szépül szépülnek 

 

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! 

 

csend 


