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 „ ... jó szóval oktasd,    
 játszani is engedd...!” 

 (József Attila) 

 

 

Kedves Diákok! 

 

 
Szeretnétek-e közelebb kerülni anyanyelvetek rejtett kincseihez? József Attila 

szavaival hívunk benneteket a szavak kincsesházába nyelvőrséget szervezni. Játékos 
nyelvtani feladataink szinte észrevétlenül juttatnak el a nyelvi igényesség magas fokára. 

Úgy akarunk hasznosak lenni, hogy közben szórakoztassunk is. Erre a célra 
tippelőket, fejtörőket és nyelvi játékokat is beiktattunk. A tudáspróbák segítségével a 
nyelvi vétségek helyesbítésében versenyezhettek. 

 

 Örömteli munkát, jó szórakozást kívánunk! 

 

Nagyenyed, 1999. szeptember 1. 

A szerzők 
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I. A HANGOK ÉS A BETŰK VILÁGA 

 
 „Semmi sem jellemző annyira egy nyelvre, mint a sajátos hangzása. Olyan ez, mint a virág 
illata, a bor zamata, a zománc, az opál tüze. Megismerni róla a nyelvet már messziről, mikor a szót 
még nem értjük.” 

Kodály Zoltán   
 

1. A magyar nyelv hangjait a következő betűkkel jelöljük: a, á, b ... 
_______________________________________________________________ 
A magyar nyelv magánhangzói: a, á .... Folytasd  a sort! 
_______________________________________________________________ 
A mássalhangzók a következők: b, c ... Folytasd a sort! 
_______________________________________________________________ 

 
2. A mássalhangzókat egy- vagy többjegyű betűvel jelöljük. Állapítsd meg, hogy az 

alábbi szavakban melyik mássalhangzót jelöljük egyjegyű betűvel, és melyiket 
jelöljük többjegyűvel! 
kaszál, aszály, csepeg, asszony, tyúk, edző, megy, lándzsa, nyúl, zsebkendő 
 

3. Tedd betűrendbe az alábbi szavakat! 
 jóakaratú, jobb, jérce, jénai, jelölt, jó, jelentkezik, jelző jelen, jelentés, jelek, jelvény, 

jobbra, jobbágy, jázmin, jégkorszak, jel 
 
4. Az öt névsor közül húzd alá azt, amelyik a helyes! 
 

 a) Bencsik, Bencze, Bécsi 
b) Bencsik, Bécsi, Bencze 
c) Bécsi, Bencze, Bencsik 
d)  Bencze, Bécsi, Bencsik 
e) Bencze, Bencsik, Bécsi 
 

5. A tanár úr megkérte Bartha Jancsit, hogy írja le a barátai nevét. Jancsi pillanatok 
alatt összeállította a névsort. Íme: Búzás, Boros, Bali, Bálint, Bokányi, Baló, 
Balogh, Bécsi, Bokai, Béres, Báthory, Bárczy, Bucskó, Balajthy, Bartha. 

 Segíts Jancsinak betűrendbe szedni a tanulók nevét! 
 
6. Pótold a hiányzó ékezeteket! Cseréld ki azt, amelyik hibás! 
 Ez itt leszállított áru áru. A hortobágyi csikos csikos inget visel. Látták a falu fehér 

falu házait. Öt arannyal jutalmazták öt. Nem örült az örült, mert mellette az ör ült. 
Ujra kesztyűt húz az ujjra. Kezében fogta a tört, mellyel könnyen utat tört. Róbert 
éppen arról irt, hogy gyomot ő vegyszerrel irt. 

 
7. Pótold a hiányzó betűket! Figyelj azokra a szavakra, amelyeknek toldalékos 

alakjában változik a magánhangzó időtartama! 
 A nagy szárazságban gyorsan terjedt a t_z. Ha eloltották is, valahol másutt _jabb 

t_zek gy_lladtak fel. A v_zellátás roppant nehézségekbe ütközött, mert a k_tak 
kiapadtak, és az oltáshoz sz_kséges v_zet a foly_b_l r_dakra f_zött vödrökkel 
kellett száll_tani. 
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8. Pótold a közmondások hiányzó részeit! Ügyelj a magánhangzók írására! 
 __________ a kopaszt beretválni. Szeszélyes, mint az __________  időjárás. 

Tanulj __________, ökör lesz belőled. Egyik tizenkilenc, másik egy __________  
__________. Többe kerül a leves, mint a __________. 

 
9.  A költők nem tudnak helyesen írni? Tudnak. Mégis „vétenek” a helyesírás 

szabályai ellen, ha a vers ritmusa úgy kívánja. A következő két szakaszban is 
előfordul három olyan szó, amelyet a helyesírás szabályai szerint másképp írunk. 
Húzd alá őket! 

Árnyak sora ül a réten, 
Nyár zsong be a faluvégen. 
Zúg-dong sürü raj a fákon. 
Békák dala kel az árkon. 
Nóta meg ne állj, 
szállj te, szállj te, szállj! 
Fütty kanyarúl, arc kipirúl, 
szapora móka vár! 
 

10.  Mit kell beírni, hová kell beírni? Válaszd ki a megfelelő magánhangzókat! 
rövid  magas  hosszú  mély  rövid 
mgh.  mgh.  mgh.  mgh.  mgh. 
 

11. Két magánhangzót mondunk, öt szó lesz belőle, ha megfejted a rejtvényt! 
 

A 2. hang A 4. hang A szó jelentése A szó 
magas, rövid mély, hosszú fiatal állat  
mély, rövid mély, rövid ragadozó hal  
mély, hosszú mély, hosszú huszárok viselték  
mély, hosszú mély, rövid fekete madár  
mély, rövid magas, rövid aki megfejtette, 

megérdemli 
 

 
12. Hány szó alakulhat ki a lyukas szavakból, ha beírod a hiányzó magánhangzókat? 
  g__ly__ : _______________________________________ 
  h__ly__g : _______________________________________ 
  v__sz__ly : _______________________________________ 
  p__ly__ : _______________________________________ 
 
13. Csupa e magánhangzóval és bármennyi mássalhangzóval emberi tulajdonságokat, 

állapotokat nevezhetsz meg. Kezdd két e betűvel, majd növeld azok számát! 
(Minden sorba legalább egy példát írj!) 

  

e e  ____________________________________________________ 
 e e e  ____________________________________________________ 
 e e e e  ____________________________________________________ 
 e e e e e ____________________________________________________ 
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14. A szavak hangulatát jelentésük mellett hangalakjuk is befolyásolhatja. Figyeld meg, 
hogy az alábbi versrészletekben milyen szerepe van a magánhangzóknak és 
mássalhangzóknak a hangulati hatás fokozásában!  

 
Álom, álom, édes álom! 

  Altass engem, légy halálom! 
  Légy halála életemnek,  
  S élte haldokló szívemnek. 

(Vörösmarty Mihály: Helvila halálára) 
 

Ősz húrja zsong, 
jajong, busong 
a tájon,  
s ont monoton 
bút konokon 
és fájón. 
(Paul Verlaine: Őszi chanson, Tóth Árpád fordítása) 
 

15. Mi hiányzik a hasonlatból? Miben hasonlítanak a beírt melléknevek? 
 
  _____________ , mint az ecet. 
  _____________ , mint az epe. 
  _____________ , mint a pille. 
  _____________ , mint a nádszál. 
 
16. Melyik szó végződik úgy, hogy ... ?  

(Több szónak is lehet azonos végződése!) 
 

 ____jú: _____________   ______lu: _____________ 
 ____ru: _____________   ______tyú: _____________ 
 ____rú: _____________   ______tyű: _____________ 
 ____rű: _____________   ______szú: _____________ 
 
17. Egyhangú mondatok. Az alábbi szavakkal alkoss mondatokat úgy, hogy a 

mondatrészek mindenike a megadott szóval azonos hangrendű legyen. Például: 
Ilike mindig irigykedik Misire. 

  
– oroszlán 

 _______________________________________________________________ 
 – fecske 
 _______________________________________________________________ 
 – veréb 
 _______________________________________________________________ 
 – szája 
 _______________________________________________________________ 
 – Ilike 
 _______________________________________________________________ 
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18. Milyen hangrendűek? Csoportosítsd a felsorolt neveket hangrendjük szerint! 

Gyöngyi, Kristóf, Máté, Orsolya, Tünde, Zoltán, Beáta 
  

Magas hangrendű:  Mély hangrendű:  Vegyes hangrendű: 
 _____________  _____________  _____________ 
 _____________  _____________  _____________ 
 _____________  _____________  _____________ 
 
19. Szerkessz szöveget vagy magas, vagy mély hangrendű szavakból! A témát válaszd 

meg magad. A feladatot úgy is megoldhatod, hogy összegyűjtesz bizonyos számú 
mély vagy magas hangrendű szót, és megpróbálod őket szövegbe illeszteni. A fela-
dat akkor érdekes, ha a szövegszerkesztésben többen is részt vesztek. A feladatot 
úgy teheted érdekesebbé, hogy megszabod a szerkesztésre szánt időt. 

 
20. Keresd meg a következő magas hangrendű szavak megfelelő mély hangrendű, 

rokon értelmű párját! 
  

felelet:  _____________   mendegél: _____________ 
 énekel:  _____________   szeglet:     _____________ 
 
21. Ki ír helyesebben? Beáta vagy Zoltán? A helyesen írt szót jelöld + , a helytelenül 

írt szót pedig – jellel! Számold össze a + jeleket, és válaszolj a kérdésekre! 
 
   Beáta     Zoltán 
   szines     színes 
   vizes     vízes 
   uton     úton 
   húgom     hugom 
   újítás     újitás 
   labdarugó    labdarúgó 
   sulyemelő    súlyemelő 
   gyorsúszás    gyorsuszás 
   bélyeggyűjtemény   bélyeggyüjtemény 
 
22. Melyik szó hiányzik a verssorból? Találd ki, és írd le helyesen! 
 

Falu végén van egy mély _____________ , 
abban fürdik három szép lúd. 
_____________ végén van egy mély _____________ , 
abban gázol három szép ló. 
  
Én vagyok a szemétlapát, 
a _____________ a párom, 
minden reggel négy sarokban 
táncom vele járom.  
   (Weöres Sándor versei)  
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23. Így kezdődik a vers: 
Az én házam 
kormos falú, 
én vagyok a füst-fiú ... 
 

 Mit gondolsz, helyes-e vagy hibás a második sorban a falú írásmódja? Válaszodat 
indokold! 

 
24. Válassz ki egyet a kiemelt kifejezések közül, és magyarázd meg írásban! 
   

János háztűznézőbe megy. 
  Erzsike tűzrőlpattant menyecske lesz. 
  Balázsért tűzbe tenném a kezemet. 
 
25. Mi a feladat? Ha figyelmesen megnézed a táblázatot, valószínűleg kitalálod, hogy 

mi a feladat. Arra is rá fogsz jönni, hogyan lehet ezt a feladatot a legkönnyebben 
megoldani. 

 
kéznél  víznél  útnál 

 úrhoz  tűzhöz  
 urak vizek   

kezet   tüzet  
 
26. Szíves feladat. Mi mindent fejezhetünk ki a szív szóval?  

 
a) Találóan jellemezhetünk valakit, ha megmondjuk milyen szívű. A példák alapján 
ki tudod egészíteni a szógyűjteményt. 
 

   galambszívű  →  szelíd 
   nyúlszívű  →  _____________ 
   _____________ →  nagyon bátor, rettenthetetlen 
   aranyszívű  →  _____________ 
   _____________ →  rideg, könyörtelen 

 
b) Szólásaink is gyakran említik a szívet. Egészítsd ki a mondatokat, írd be a szív 
megfelelő  alakját! Milyen alakban fordul elő bennük a szív szó? Magyarázd meg a 
szólások jelentését! 
 
Amikor Péter megtudta, hogy nem kell befeküdnie a kórházba, nagy kő esett le a 
____________. 
Anikót alig lehetett megvigasztalni, amikor elutazott, mert Szöszi nagyon a 
_____________ nőtt. 
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27. Egy betűvel vagy kettőzött betűvel jelöljük az alábbi szavakban a kiemelt 
mássalhangzót? Ha tudod a választ, akkor is ellenőrizd a Magyar helyesírási 
szótárban! 
        Javítás 
Egy csepp víz.   __________________________ 
Négy második díj.   __________________________ 
Két lyukas bakkancs.   __________________________ 
Három fényes csatt.   __________________________ 
Hat esőköppeny.   __________________________ 
 

28. Egyszerűen nagyszerű! A következő kérdésekre a feladat címében olvasható két 
melléknév egyikével válaszolj! 

 
Hogy érzed magad?     
______________________________ 
Hogyan lehet megoldani ezt a feladatot?  
______________________________ 
Hogyan védett a győztes csapat kapusa?  
______________________________ 
Hogyan beszéljen az a felnőtt, aki egy  
kisgyerek kérdéseire válaszol?   
______________________________ 
 

29.  Helyesírási totó! A rövid magánhangzó jele 1, a hosszúé 2. 
 

sorszám   tipp 
 1.  szemtan__  
 2.  szülőfal__m  
 3.  jóíz__en  
 4.  irányt__vel  
 5.  faggy__ gyertya  
 6.  gyal__l  
 7.  búcs__zik  
 8.  ham__ban sült pogácsa  
 9.  ifj__ság  
10.  esk__vő  
11.  kap__fa  
12.  rózsaszín__  
13.  gyönyör__en  
+1  ár__sít  
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30. Melyik a kakukkfióka? Ha felfedezed, hogy melyik szó nem illik a sorba, akkor azt 
a helyesírási szabályt is el tudod mondani, amelyikre a felsorolt szavak emlékez-
tetnek. 

 
a) hosszú, sűrű, savanyú, édes, keserű 
b) búcsú, betű, hattyú, kakukk, keselyű 
c) alku, áru, batyu, falu, hamu, koszorú 
d) díj, dísz, íz, víz, szín, friss 
e) tűz, víz, szív, út, kút, híd 
 

31. Keresd a hibát! Péter szólásokat és közmondásokat írt le. Dolgozatában tíz hibát 
követett el. Keresd meg, és húzd alá a hibákat! Írd le helyesen a szavakat! 

 Mindenütt jo, de a legjobb otthon. Új seprü jól söpör. A pénzt megkeresni nehéz, 
elkölteni könnyü. Bámul, mint borju az uj kapura. Amit Miska tanúlt, Mihály sem 
felejti. Lassu víz partot mos. Addig jár a korsó a kutra, míg el nem törik. Bagoj 
mondja verébnek, hogy nagyfejü. 

 
 Javítás:  _____________________ __________________________ 

  _____________________ __________________________ 
   _____________________ __________________________ 
 
32.  Mit mutat meg a kéz? 
 

a) Próbáld ki, hogyan mutatják meg a kéz szó toldalékos alakjai az út, tűz, víz 
toldalékos alakjainak írását! 
Kézen fogva mentek az _____________ . Kezet fogtak, és jó _____________ 
kívántak egymásnak. Amikor megszokta és megszerette gazdáját, kezes bárány lett 
a ___________ csikó. Melyik sportág tetszik neked jobban: a kézilabda vagy a 
_____________ ? 
 
b) Figyeld meg az alábbi 3. személyű birtokos személyjeles alakokat! Húzd alá 
azokat, amelyek eltérnek a kéz birtokos személyjeles alakjától! Mit gondolsz, miért? 
keze, hídja, útja, ina, lúdja, vize, kútja  
 

33.  Húzd alá a versben azokat a szavakat, amelyeknek a helyesírásáról tanultál, mondd 
el, melyik szabályt juttatja eszedbe az aláhúzott szó! 

Rigós erdőben bujdosó nap, 
itt a tó, fekszem csöndesen, 
a part ring, mintha vinne csónak, 
a kék vizet nézegetem, 

 
és most közelről még a fű is, 
éppoly gyönyörű, mint a tónak 
vizéből visszakacagó nap. 

 (Szabó Lőrinc: Tóparton) 


