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Kardos Tamás 

TOLLBAMONDÁSOK ÉS FELADATSOROK 

A feladatokat 2005 óta Kardos Tamás, az MTA Nyelvtudományi Intéze-
tének tudományos munkatársa készíti. Az alábbiakban ezeket szeretnénk 
bemutatni. 

Tollbamondás 

A Balaton tó nyugati medencéjének látnivalókban bővelkedő, patinás fővá-
rosa Keszthely, amelynek mindmáig első számú nevezetessége a Festeticsek 
pompás kastélya, benne a nevezetes Helikon Könyvtárral. II. Festetics Pál 
1712-ben vásárolta meg a keszthelyi birtokot, de csak fia, Kristóf kezdett ott 
építeni 1745-ben egy művészi franciakert övezte, barokk főúri lakot. A száz-
ötven éves folyamatos építkezés György – Kristóf unokája – idejében vett 
nagy lendületet. A bécsi Theresianumban tanult fiatal gróf a birodalmi udvari 
kamaránál kezdte pályáját, de harmincesztendősen katonának állt, és alezre-
desként harcolt az Oszmán Birodalom ellen. A felvilágosult ifjú már diákévei 
alatt tagja lett egy szabadkőműves-páholynak. Bíróság elé állították, mert sík-
raszállt a magyar nemzeti önrendelkezésért és az általános anyanyelvhasznála-
tért. A hadseregből kilépve visszavonult keszthelyi domíniumára, hogy halálá-
ig folytassa áldásos patrióta tevékenységét. 1797-ben Tessedik Sámuellel lét-
rehozta a nagy hírű Georgikont, az Európa-szerte első gazdatisztképző főisko-
lát. 1804-ben indította el irodalmi Helikon-ünnepségeit, amelyeken sorra-
rendre Csokonai-, Berzsenyi- és Kisfaludy-művek hangzottak fel a mecénás 
jelenlétében. A művelt arisztokrata nemcsak szenvedélyes könyvgyűjtő volt, 
de az évről évre gyarapodó tudományosmű-, tiszteletpéldány- és ritkaságállo-
mánynak méltó hajlékot is szerzett a fényes Festetics-kastélyban. A Helikon 
Könyvtár valóságos kis empire (ejtsd: ampír) ékszerdoboz, amely kifogástalan 
ízlésről tanúskodik, és a korabeli kézművesmesterségnek is egyik gyöngysze-
me. A faragott tölgyfa bútorzatot egy helyi asztalosmester készítette, akit a 
gróf akkoriban kisebb vagyonnak számító summával jutalmazott. 

A II. világháború végén a Keszthelyt megszálló szovjet hadsereg jóérzésű 
parancsnoka meglepő gondossággal őrizte meg a világégést átvészelő gyűjte-
ményt. Egyesek szerint elfalaztatta a bejáratot, hogy a zabrálók – akik a kas-
télyberendezést jórészt széthordták – ne férhessenek hozzá a több mint hat-
vanezer kötetes könyvtár kincseihez, például a hatezer darabos mezőgazdaság-
tudományi gyűjteményhez. A kastélyban egy ideig katonai kórház is műkö-
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dött, és szerencsére a fertőzőbeteg-osztályok sem igen vonzzák a csellengő 
fosztogatókat, így megmenekült a páratlan kultúrtörténeti érték. Ma az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár műemlék könyvtáraként működő intézménybe lépve 
egyszersmind betekinthetünk a magyar történelem egyik kivételes fejezetébe 
is. 

Tollbamondás 

2004. karácsony másnapján, hawaii idő szerint 14 óra 59 perckor a 
Richter-skála szerint 9-es fokozatú földrengés rázta meg az Indiai-óceán 
fenekét az észak-szumátrai partoktól alig több mint öt kilométerre. A mély-
tengeri földmozgás által kiváltott szökőár – közismert japán nevén cunami – 
elsősorban a Bengál-öbölben okozott szinte példa nélküli pusztítást. Mintegy 
300 000 ember halt meg vagy tűnt el Thaiföldön, Indonéziában, Srí Lankán 
és Indiában. A katasztrófát nagymértékben súlyosbította, hogy az indiai-
óceáni térségben nincsen cunami-előrejelző rendszer. Cunamijelenség eddig 
túlnyomórészt a Csendes-óceánon fordult elő, ezért az Egyesült Államok 
Nemzeti Óceáni és Légköri Hivatala kiépíttetett ott egy széles körű riasztó-
szolgálatot, amely küldött is veszélyjelzést a Srí Lanka-i kormánynak, bár az 
interneten akkor már egyre-másra érkeztek a katasztrófa-híradások. 

A nemritkán 600-800 km/óra sebességű, a tengerfenék-domborzattól füg-
gően változó amplitúdójú, de akár pár száz kilométer hullámhosszú cunamik 
a nyílt tengeren teljesen veszélytelenek a vízi járművekre. Ám amikor az 
óriáshullám a sekélyebb vizű part menti sávba ér, a torlódó víztömeg magas-
sága elérheti a harminc métert, sőt vizsgálatok tanúsítják, hogy az ár helyen-
ként több mint százméteres magasságba csap. 

Minden idők egyik legtöbb – százezer – halálesetet okozó szeizmikus ár-
hulláma 1703 nyarán érte az Okinava-szigetet, de az atlanti-óceáni térség 
sem számít szökőár-, helyesebben cunamimentes övezetnek. (A szökőár a 
Nap és a Hold vonzásának egybeesésekor kialakuló, különlegesen erős da-
gály.) 1755. november 1-jén reggel nagy erejű földrengés rázta meg az Óvi-
lág egyik leggazdagabb kereskedővárosát, Lisszabont. Sokan kerestek me-
nedéket a tengerparton és a folyótorkolatban, ám kb. fél órával a rengés után 
hatalmas vízáradat söpört végig a partvidéken, s a kataklizma 60 000 áldoza-
tot követelt. 

A következő indiai-óceáni példa jó száz éve szerepel minden földrajz- és 
történelemtankönyvben. Egy tenger alatti vulkánkitörés 1883 augusztusában 
a levegőbe röpítette Krakatau szigetét. A robbanás által kilövellt vulkáni 
anyag, valamint szikla- és hamutömeg a mi Balaton-felvidéki Badacsony 
hegyünk térfogatának harminchatszorosával volt egyenlő. A légnyomáshul-
lám az egész Földet megkerülte, és a keletkező cunami nyomán Szumátra 
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partjaira 22―35 méteres vízfal zúdult. A Krakatau kitörése 36 000 embert 
ölt meg, és 300 falut törölt el a föld felszínéről. A hullám az európai partokig 
is eljutott. Útját végig nyomon követték, áthaladásának idejét feljegyezték 
Karacsi előtt, az Ádeni-öbölnél és a dél-amerikai Horn-foknál. 

Tollbamondás 

A Gyöngyösi csárda a meleg vizű taváról Európa-szerte híres Hévíz kör-
nyékének kedvelt kirándulóhelye, egyszersmind a népi építészet egyik leg-
szebb Balaton-felvidéki emléke. A hévízi-tavi látványosságokat és az egyko-
ri Árpád-kori Egregy falucska fehér falú temetőkápolnáját észak felé elhagy-
va, közvetlenül a sümegi út mellett – a Gyöngyös-patakkal átellenben – ta-
láljuk a nevezetes csárdát. A magas kőkerítés védte uradalmi kocsmát egy 
1792-es keltezésű irat szerint a keszthelyi Festeticsek építtették, hírhedtté 
azonban a jobbágyterhektől és a nemegyszer 15 évi katonaidő elől menekülő 
19. század eleji szegénylegények tették. A Közép-Dunántúl leghíresebb be-
tyárjai voltak: Sobri Jóska, Milfajt Ferkó, Nád Jancsi, a Patkó testvérek, 
Csali Pista és a többiek, kiknek sorát Savanyú Jóska, az utolsó betyár zárta. 
Ezek a ló-, marha- és disznótolvajok, útonállók és rablók nemcsak a Gyön-
gyösi, de a Sümeg közeli Billege, az alsópáhoki Becsali és a zalavári Lebuj 
csárdát is gyakran látogatták.  

A hatóság tehetetlen volt velük szemben, mert ha jó embereik hírt adtak a 
pandúrok közeledtéről, fogták a betyárbútort, és odébbálltak. A helyi legen-
dárium szerint a kis-balatoni Berki Betérőben ilyenkor csak átültek a tölgyfa 
asztal másik oldalára, vagy az óvatosabbja átballagott az út túloldalára, 
ugyanis a több száz éves vámház és kocsma – amely ma is állhatatosan szol-
gálja a Balatont körbekarikázó biciklistatársadalmat fröccsnek való karcos 
rizlingjével vagy cserszegi fűszeresével – pontosan a régi vármegyehatáron 
áll, és a pandúr az idő tájt idegen vármegyébe nem tehette be a lábát.  

A korai betyárromantika nemes lelkű rablója után a Bach-korszakban a 
betyár a nép szemében már az egész elnyomott nemzet hőse, aki szembeszáll 
az idegen katonasággal. 

A Gyöngyösi csárdának saját betyárjai is vannak: bizonyos Kőkes Pista 
és Vak Illés. Illés persze csak fél szemére volt vak, egyébként nemigen vi-
hette volna olyan sokra a betyármesterségben, hogy kéttucatnyi pandúr foly-
ton-folyvást a nyomában járjon. 1862. december közepén a csárda fölötti 
rezi szőlőhegyen, a Lamperter-pincében mulattak a jómadarak. Egyik orgaz-
dájuk azonban feljelentette őket, így tizenkét pandúrnak sikerült nagy hirte-
len körülvennie a házat. Mivel a két akasztófáravaló nem adta meg magát, 
rájuk gyújtották a pincét. Vadul lövöldözve és tetőtől talpig égve rohantak 
ki, de a pandúrgolyók rövid úton végeztek velük. Vak Illést és Kőkes Pistát 
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közvetlenül a csárda mellett temették el. Emléküket a közös sírjuk felett 
zöldellő szomorúfűz, két nyárfa kereszt és a nevükkel faragott terméskő 
tábla őrzi. 
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A feladatlap 
 

1. Az alábbi szavakból hiányzik egy-egy rövid vagy hosszú magánhang-
zó, illetve mássalhangzó. Írja be a megfelelőket! 
 
reg....s bölcs....de b....nh....dik árb....c fe....séges 
 
f....ldoklik önt....de bri....iáns a....reditál t....rista 
 
....zület ....voda s....gdos sz....v....de reste....kedik 
 
e....éppen lámpab....ra ku....ens ny....rbál bale....áncos  
 

2. Húzza alá a helyes írásmódú nevet! 
 
Apollinaire Egressy Béni Széchenyi Ferenc 
Appolinaire Egresy Béni Széchényi Ferenc 
 
Baktai Ervin Heltai Gáspár Szinyei Merse Pál 
Baktay Ervin Heltay Gáspár Szinyey Merse Pál 
 
Bocaccio Kányádi Sándor Was Albert 
Boccaccio Kányády Sándor Wass Albert 
 
Deseőffy Arisztid Rafaello Santi Weselényi Miklós 
Dessewffy Arisztid Raffaello Santi Wesselényi Miklós 
 

3. Milyen betűt kell írni a hiányzó helyekre: j-t vagy ly-t? 
 

cirbo....a roba.... hé....a karva....  sza....kó 
 
mu....a sa....ka tá....og méte....  gere.... 
 
kócerá.... uszá.... muszá.... zsá....a cseve.... 
 
mordá....  naspo....a szerá.... ö....v gomo....a 
 
 

4. Válassza el az alábbi szavakat – függőleges vonalakkal – valamennyi 
lehetséges helyen! 
 
B  e  e  t  h  o  v  e  n H  o  r  v  á  t  h  é  k    m  a  d  z  a  g h  o  g  y  i  s  n  e 
a  l  a  g  u  t a  k v  á  r  o  s  é  r  t E  ö  r  d  ö  g  h  sz  e  m  ö  l  c  s  ö  s 
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5. Tegye ki a hiányzó kötőjeleket! 
 
Zichy Mihály grafika Szent Ferenc templom Szamos híd EU tagállam 
 
Mátra hegység Szentendrei sziget minorita rendi Sony kamera 
 
Irak ellenes koalíció Farkasréti temető Petőfi híd nőttön nő 
 
Távol Kelet Rudas fürdő Toldi mozi sírva sírt 
 
Antall József szobor Sosztakovics kompozíció Soroksári Duna hétről hétre 
 
Marne menti csata Greenpeace aktivista Déli pályaudvar Tisza tó  
 
Trefort Ágoston díj  Malév járat Ciklámen expressz telis tele 
 
 
 

6. Tippeljen! Melyik oszlopban található a helyes írásmódú alak? A ki-
pontozott helyre az oszlop számát írja! 
 
 1. 2. 3. 
 

halvány-citromsárga halvány citromsárga halványcitromsárga .… 

Árpádházi királyok Árpád házi királyok Árpád-házi királyok .… 

Strauss-szal Strausszal Straussal .… 

Chagall-os chagall-os chagallos .… 

Szent István Bazilika Szent István-bazilika Szent István bazilika .… 

Csontos Szigfrid alapítvány Csontos Szigfrid-alapítvány Csontos Szigfrid Alapítvány .… 

James Watt-tal James Wattal James Watt-al .… 

Le Havre-i Le havre-i le havre-i .… 

kelet-középeurópai keletközép-európai kelet-közép-európai .… 

Holland Királyság-i Holland királysági holland királysági .… 

bankjegykiadó-automata bankjegy-kiadóautomata bankjegykiadó automata .… 

helyijárat helyi járat helyi-járat .… 

hatvanesztendei hatvan esztendei 60-esztendei .… 
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B feladatlap 
 

1. a) Javítsa ki a szokásos jelekkel (  ) az alábbi kifejezések közül azo-
kat, amelyeket hibásnak tart!  

 
fekete himlő bevásárló-központok orvos feleség 

portörlőrongy törzsvásárló kártya samott tégla 

tengeri szállítás nyugdíjas kedvezmények üvegtégla-szaküzlet 

veszélyes hulladék tároló növény védőszer alumínium burkolatú 

zuhanó bombázó papír zsebkendő kétszázöles telek 

Seat szerviz kosárlabda bajnokság ponty halászlé 

székelykapufaragó kék szemű kőművesmesterség 

mozgássérült parkoló hegedű-zongoraszonáta kézi munka 

 
b) Írja ide külön azokat, amelyeket más jelentéssel a fenti alaktól el-

térő módon kell írni! 
..................................................................................................................  

..................................................................................................................  

..................................................................................................................  

..................................................................................................................  

 
2. Az alábbi szavakból alkosson összetételeket! Húzza alá közülük azo-

kat, amelyek az ún. mozgószabályok (139. pont) szerint írandók! 
 
matematika munka füzet......................................................................... 

műszaki rajzoló képzés ........................................................................... 

mellék oltár átépítés ................................................................................ 

növény védő szer maradék...................................................................... 

háló szoba felújítás ................................................................................. 

artézi kút fúrás ........................................................................................ 

arc ideg bénulásos................................................................................... 

mosó szárító gép ..................................................................................... 

orosz nyelv tan folyam szervezés ........................................................... 



244 

szőlő oltvány szaporítás .......................................................................... 

mobil telefon értékesítés ......................................................................... 

napközi otthon vezető ............................................................................. 

munka nélküli segély .............................................................................. 

tenger alatt járó katasztrófa..................................................................... 

barna sör fogyasztás................................................................................ 

 
 

3. a) Javítsa ki a szokásos jelekkel ( ) az alábbi kifejezések közül 
azokat, amelyeket hibásnak tart!  

b) Húzza alá azokat az összetételeket, amelyeket a szótagszámlálás 
szabálya (138. pont) szerint kell kötőjellel írni! 

 
klónozott kukorica termelő költségelszámolásunk rabszolga kereskedelem 

elektromos áram díj időjárás-jelentés aranyékszer vásár 

magánnyugdíjpénztári szúró-vágófegyver biztosítási díj befizetés 

áfavisszaigénylés kompromisszumkeresés központi zár beszerelés 

utánfutó eladás ügyféltájékoztató első kerék meghajtás 

 
 
 

4. Az alábbi mondatokban javítsa ki a felismert helyesírási hibákat! 
 

Írdd és mond: harminc esztendős a barátságunk. 
 
Meg van a megoldás, meg vagy vele elégedve? 
..................................................................................................................  

A riasztó készülék bekapcsolt álapotát a műszerfalon kontrollámpa jelzi.  
..................................................................................................................  

Kérsz sertés sültet paprika salátával? 

..................................................................................................................  

Áruházunkban nőicipők és férfi zakók 30%-al olcsóbban kaphatók.  

..................................................................................................................  
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Mégcsak most játsszák az első fél időt?  
..................................................................................................................  

Csukd be az ajtót, hogy ne hallatszanak át a hangok!  
..................................................................................................................  

Ti is ellehettek rá készülve, hogy rá kezd a sírásra.  
..................................................................................................................  

Ne lődd le mindig a poént!  
..................................................................................................................  
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A feladatlap 
 
 

1. Vágja szét az „összetapadt” földrajzi neveket, majd írja le őket helye-
sen! A második oszlopba -i képzős származékukat írja! 
 
Kisszundaszigetekwörthitódunamajnacsatornanagysóstóetiópmagasföld 
nagyhideghegydélkínaitengerkrímfélszigetberegitiszahátkeletközépeurópa 
..................................................  ..........................................................  

..................................................  ..........................................................  

..................................................  ..........................................................  

..................................................  ..........................................................  

..................................................  ..........................................................  

..................................................  ..........................................................  

..................................................  ..........................................................  

..................................................  ..........................................................  

..................................................  ..........................................................  

..................................................  ..........................................................  

 

 
2. Az alábbi mondatokban javítsa ki a felismert helyesírási hibákat! 

 
Ne higyjétek, hogy majd ezt is szónélkül hagyja!  
........................................................................................................................ 
Hagyd csak, had játszanak a gyerekek a csúzdán!  
........................................................................................................................ 
Ki volt 1998. nyarán a főpolgármester jelölt?  
........................................................................................................................ 
Csekéj angol tudásoddal itt nemigen boldogúlsz. 
........................................................................................................................ 
A legkevésbé sem akarom kisebbíteni az effajta érdemeket.  
........................................................................................................................ 
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Osszd a pizzát három eggyellő részre! 
........................................................................................................................ 
Meghozta a póstás a kézpénz-fizetési számlát? 
........................................................................................................................ 
Már elmúlt hat éves, de úgy el van itt az ovodában mint a befőtt. 
........................................................................................................................ 
Nagyon szégyenli, hogy Tóth Zsanettől kellett kölcsön kérnie egy huszast. 
........................................................................................................................ 
Attól tartok megtalálnak majd sértődni. 
........................................................................................................................ 

 
 

3. Állítsa szabályos betűrendbe a következő névsort! 
 
Aranyossy, Arányi, Árvai, Aranyosy, Árpás, Arnóczki, Atzél, Áts, Ács, 
Aranyodi 
 

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

 
 

4. Húzza alá a helyes írásmódú nevet! 
 

 Áprily Lajos Friedrich Nietzsche Kőrösy Csoma Sándor 
 Áprili Lajos Friedrich Nietsche Kőrösi Csoma Sándor 
 

 Báthori István Gombócz Zoltán Montesqieu 

 Báthory István Gombocz Zoltán Montesquieu 
 

 Cholnoky Viktor Klebelsberg Kunó gróf Pollack Mihály 
 Csolnoky Viktor gróf Klébersberg Kúnó Polák Mihály 
 

 Egressy Béni Konkoly-Thege Miklós Tököly Imre 

 Egresy Béni Konkoj-Tege Miklós Thököly Imre 
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5. Válassza el az alábbi szavakat – függőleges vonalakkal – valamennyi 
lehetséges helyen! 
 
B a l o g h é k  B a u d e l a i r e é h í n s é g 
 
f a x o l u n k, h a l a n d z s a j o b b á g y s á g é r t 
 
k o o r d i n á l l a j s t r o m M a s c a g n i 
 
m e g á l l á s m i k r o s z k ó p  s z e m ö l d ö k ö k 

 
 

6. Az alábbi szavakból hiányzik egy-egy rövid vagy hosszú magánhang-
zó, illetve mássalhangzó. Írja be a megfelelőket! 
 
f….vészkert te.…et (t) fe….költ venti….átor m….landóság 
 
sarka…. k….rözött flane…. sző….ön sz….n….ltig 
 
sz…tok a….arátus hírhed….é szol….d csi….upac 
 
szér…. ár....  ....v....hely ir...gy ….tál  

 
 

Ha van köztük olyan szó, amelyiknek rövid és hosszú magán-, illetve 
mássalhangzós alakja is szabályos lehet, írja ide a szópárokat!  
 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
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B feladatlap 
 

1. Ahová szükséges, tegye ki a hiányzó kis- és nagykötőjelet! Az utóbbit 
karikázza be! 
 
Szent Korona tan Szentháromság templom  Corvin mozi Bajkál tó 
 
Kinizsi vár (Nagyvázsony) Lágymányosi híd Benedek rendi EU szankció  
 
Budaörsi repülőtér U szelvény Boeing 747 kézen közön 
 
Peugeot kerékpár D vitamin Bourbon ház PR igazgató 
 
Rimszkij Korszakov szvit Avogadro szám Szahara sivatag kézről kézre 
 
Tisza menti gátrendszer Boyle Mariotte törvény Gellért fürdő Corvin köz 
 
Balt Orient expressz latin német szótár Jászai Mari díj nőttön nő 
 
 

2. a) Az alábbi szavakból alkosson összetételeket, és írja be őket az első 
oszlopba!  

 b) Ha olyan szerkezet is létrehozható, amelynek más írásmóddal elté-
rő a jelentése, azt írja a második oszlopba! 

 c) Húzza alá azokat az összetételeket, amelyekre a szótagszámlálás 
szabályát (138. pont) kell alkalmazni! 

 

oktatás francia nyelv  ……. ....................… .................................... 

csap beszerelés telep  ……. ....................… .................................... 

választék egri bor  ……. ....................… .................................... 

üzemeltetés hajó szárnyas  ……. ....................… .................................... 

vízi biztosítás jármű  ……. ....................… .................................... 

madár vízi védelem ……. ....................… .................................... 

légi irányítás forgalom  ……. ....................… .................................... 

film rövid fesztivál  …………. ..……..… .................................... 

állás mellék keresés …………. ..……..… .................................... 

szoknya együttes blézer  …………. ..……..… .................................... 

lopás biztosítás betöréses  …………. ..……..… .................................... 

dugó parafa hiány …………. ..……..… .................................... 
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vezér helyettes igazgató  ……………. .......…. .................................... 

pénz régi gyűjtemény …………. ..……..… .................................... 

szennyezés fém nehéz …………. ..……….. .................................... 

 
3. Tippeljen, hogy melyik oszlopban található a helyesen írt szó!  
 A kipontozott helyre írja be az oszlop számát! 

 
 1. 2. 3. 
 

 ÁFA-mentes áfamentes áfa-mentes .… 

 ezeresztendős ezer esztendős 1000-esztendős .… 

 foszforműtrágya foszfor műtrágya foszfor-műtrágya .… 

 Gold ZRt. Gold zRt. Gold Zrt. .… 

 H. G. Wells-szel H. G. Wellszel H. G. Wellsszel .… 

 hobby fotós hobbi fotós hobbifotós .… 

 Le Mans-i Le mans-i le mans-i .… 

 magyar Nemzeti Bank-i Magyar Nemzeti Bank-i magyar nemzeti banki .… 

 márvány-burkolóanyag márvány burkolóanyag márványburkoló anyag .… 

 orvos látogató orvos-látogató orvoslátogató  .… 

 Pf 191. (postafiók) Pf: 191. Pf. 191 .… 

 PVC fólia PVC-fólia pévécé fólia .… 

 széndioxid-kibocsátás szén-dioxid-kibocsátás széndioxid kibocsátás .… 

 Szépkenyerűszentmárton Szépkenyerű-szentmárton Szépkenyerű–Szentmárton.… 

 tűzoltózenekar tűzoltó-zenekar tűzoltó zenekar .… 

 
Ha egy sorban több megoldást is helyesnek ítél, indokolja meg! 

 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
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4. Milyen betűt kell írni a hiányzó helyekre: j-t vagy ly-t? 

 
se….pít kaca…. su….kol topo….a  muszá…. fertá....  

borzadá.… szamurá…. hodá…. szerá…. zsámo….  sa….ka 

karabé…. bó….a papagá.… naspo….a tu….a  déva…. 

 



252 

A feladatlap 
 
1. Az alábbi szavakból hiányzik egy-egy rövid vagy hosszú magán-

hangzó, illetve mássalhangzó. Írja be a megfelelőket! 
 
h….gít szerv….z reste….kedik frisse….ég d….csér 

furcsá…. ocs…. elsá….ad vály…. gy….rkőzik 

sz….rcsöl ba….on baci….us di….erencia te….legesség 

í….ász szí….az elhe….eget ny….lánk  be….szülött 

 
2. Töltse ki a táblázatot a felső sor mintájára, vagyis írja be az üres he-

lyekre az első oszlop igéinek felszólító módú, jelen idejű, egyes szám 
második személyű, alanyi és tárgyas ragozású alakjait! 

 
vet vess vesd vessed 
hagy    
ró    
játszik     
vonz    
tesz    
hisz    
szalaszt    

 
 
3. Milyen betűt kell írni a hiányzó helyekre: j-t vagy ly-t? 
 
papagá… karabé… hé…a karva…  roba… 

sordé… seregé… ö…v laká…  mu…a 

déva… forté… muszá… szamurá… cseve… 

se…pít naspo…a szerá… sa…ka viszá… 

 
 
4. Húzza alá a helyes írásmódú neveket! 
 
Mussorgsky: Egy kiállítás képei Apáczay Csere János Pais Dezső 
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei Apáczai Csere János Paizs Dezső 
 
Leiningen-Westerburg Károly Besenyey György Eliaas Lönrot 
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Leininger-Westenburg Károly Bessenyei György Elias Lönnrot 
 
Déri Múzeum (Debrecen) Prokrusztész Csontvári Koszta Tivadar 
Déry Múzeum (Debrecen) Prokusztész Csontváry Kosztka Tivadar 
 
Lorántffy Zsuzsanna Geley Katona István Munkácsy Bernát 
Lórántffy Zsuzsanna Geleji Katona István Munkácsi Bernát 

 
 
5. Vágja szét az „összetapadt” földrajzi neveket, majd írja le őket he-

lyesen! A második oszlopba -i képzős származékukat írja! 
 
belsőjánosdűlőhárshegynyugatalbertvillefehérhajóutcasanmarinoköztársa
ságnémetlengyelalföldvérteshegységdélisandwichárokholtsebeskörös 

 
Alapalak: -i képzős származék: 

___________________________  ________________________  

___________________________  ________________________  

___________________________  ________________________  

___________________________  ________________________  

___________________________  ________________________  

___________________________  ________________________  

___________________________  ________________________  

___________________________  ________________________  

___________________________  ________________________  

 
 
6. Húzza alá az alábbi nevek helyes kiejtését! 
 
Batthyány: battyány  – battyányi  – battyán 
Cházár: házár  –  cázár –  császár 
Czuczor: cukor  –  csucsor  –  cucor 
Dessewffy: deseffi  –  desőfi  –  dezsőfi  
Jósika: jósika  –  józsika  –  józika 
Kuny: kunyi  –  kuny  –  kuni 
Reguly: reguj  –  reguli  –  reguji 
Szebeny: szebeny – szebeni – szebényi 



254 

Szokoly: szokoji  –  szokoli  –  szokoj 
Thaly: táli  –  taji  –  tali 
Thewrewk: törek  –  terek  –  török   
Thököly: tököji  –  tököj  –  tököli 
Vay: vaj  –  váji  –  vaji 
Zichy: zihi  –  zicsi  – zici 
 

 
7. Válassza el az alábbi szavakat – függőleges vonalakkal – valamennyi 

lehetséges helyen! 
 

B r e t a g n e  V i s e g r á d  

e l l e n ő r z i  v e z é r e l v e  

e l n ö k ö l ő  V i k t o r é r t  

v a s ú t i  b r i d z s e z i k  
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B feladatlap 

 

1. Melyik oszlopban található a helyes írásmódú alak! Húzza alá! 
 

Duna-menti Erőmű Rt.-
beli 

Duna menti erőmű rt.-beli Duna Menti Erőmű Rt.-
beli 

Hadnagy úti-lakótelep Hadnagy úti lakótelep Hadnagy úti Lakótelep 
Sherlock Holmes-szal Sherlock Holmesszal Sherlock Holmes-al 
Nagyboldogasszony-
templom 

Nagy-Boldogasszony 
templom 

Nagyboldogasszony 
Templom 

Márai Sándor alapítvány Márai Sándor-alapítvány Márai Sándor Alapítvány 
Ágoston rendi Ágoston-rendi ágostonrendi 
európai uniós Európai uniós Európai Unió-s 
Duna-híd-rekonstrukció Duna-híd rekonstrukció Dunahíd-rekonstrukció 

 
2. Az alábbi szavakból alkosson helyesen írt összetételeket vagy szó-

szerkezeteket!  
 Húzza alá közülük azokat, amelyek a mozgószabályok szerint 

írandók! 
 
labda vízi bajnokság ________________________________________  

vitamin A tartalom _________________________________________  

gyártás zsebkendő papír _____________________________________  

ápoló padló szer ___________________________________________  

mesterség kőműves_________________________________________  

far csirke hát ______________________________________________  

kiértékelés felvétel légi ______________________________________  

magán nyugdíj pénztári______________________________________  

borsó leves zöld ___________________________________________  

arany ékszer vásár__________________________________________  

mérgezés szén monoxid _____________________________________  

kínálat élelmiszer __________________________________________  

mérnök intézet  továbbképző _________________________________  

hónapos nyolc _____________________________________________  
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3. Illesszen -val/-vel ragot az alábbi tulajdonnevekhez! 
 

Anett _______________ Flaubert ____________  Kacsóh ______________  

Kovách _____________ Nádass _____________  Van Gogh ____________  

Tallinn ______________ Félix _______________  Tolvay_______________  

Guth________________ Strauss _____________  Bordeaux_____________  

Deseő_______________ Kodály _____________  Jacqueline ____________  

Oslo ________________ Mariann ____________  Bachman _____________  

Balzac ______________ Fáy ________________  La Fontaine ___________  

 
 
 
4. Karikázza be az alábbi rövidítések közül a helytelenül írtakat! 
 
bt. e Ft mfszt ÁFA Tudosz köfa 

DK P. H. Szt. uo. tel. Gulag 

db. C° gyed. bp.-i hl. Ptk 

MABISZ zRt. BÉT okl. gimn. BUÉK 

 
 
 
5. Az alábbi mondatokban javítsa ki a felismert helyesírási hibákat! 
 
Légy szives váltsd be a tizeseket és a huszasokat! ___________________  

__________________________________________________________  

A Párizs-marseille-i express húsz perces késéssel érkezett. ____________

__________________________________________________________  

Kőfaragó mester síremlék készítést és felújítást vállal. _______________

__________________________________________________________  

Tavaly Karácsonyra kaptam egy Magyar-Francia Nagyszótárt és egy 

Beethoven Cd-t. _____________________________________________

__________________________________________________________  
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A Magyar Labdarúgó Szövetség megtartotta évi rendes Közgyűlését. ___  

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

A hazai biztosító társaságok között nagy a konkurrenciaharc a 

gépjárműbiztosítási piacon __________________________________  

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

Ne tévezd össze Ovídiust Horatiussal!____________________________

__________________________________________________________  

A kisgyermekek gyorsan elnyűvik ruhájukat. ______________________

__________________________________________________________  

Az Atlaszban a Rák-térítő mentén kell keresnünk a Hawaii szigeteket.___

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 
 
 


