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JAVÍTÓKULCS  
 
(Demény Piroska – Szilágyi Mária: Szavak kincsesháza, Játékos nyelvi 
feladatgyűjtemény; A hangok és a betűk világa; 71–92. gyakorlat) 
 
71. gyakorlat 
 
almanachhal, pechhel, Bachhal, reflexszel, Félixszel, Arannyal, Madáchcsal, Ráczcal, 
Véghgel, Kossuthtal, Takátscsal, Dumas-val, Móriczcal, Kiss-sel, Molière-rel, Kamillal. 
 
72. gyakorlat 
 
Barokkal, gallyal – ilyen esetekben érvényesítjük az egyszerűsítés elvét. 
Csehvel, potrohhal, dohhal – a hangzóhoz igazítjuk a ragot ( nem a betűhöz). 
Boross-sal, Papp-pal, Antall-lal – vezetéknevek esetében nem érvényesítjük az 
egyszerűsítés elvét, a harmadik mássalhangzót ilyenkor kötőjellel illesztjük  a tőhöz. 
 
73. gyakorlat 
 
10%-kal, 20 mm-rel, 7 km-rel, 41-gyel, II.-kal, 6 m2-rel. 
 
74. gyakorlat 
 
– az első oszlopbeli rövidítések esetén:  
cm-rel db-bal, kg-mal, l-rel (literrel), km-rel, %-kal. 

– a számjegyek esetén: 
1-gyel, 5-tel, 8-cal, 10-zel, 30-cal. 
 

75. gyakorlat 
 
Alíz szárnyal a boldogságtól. A gólya törött szárnnyal tette meg az utat. 
A környezetvédő csoport most tárgyal a lehetőségekről. A kisfiút kemény tárggyal 
üthették fejbe, ezért ájult el. 
A tanárnő kedvel engem. Mindig vidám kedvvel megyek a gyermekek közé.  
A vendég  leves előtt mindig italt rendel. Édesanyám nincs megelégedve a renddel. 
Szeretném tudni, mit tervel ki ellenünk. Ilyen okos tervvel megnyerhetjük a pályázatot. 
 
76. gyakorlat 
 
A víz, ha megfagy, jéggé válik. 
A fa, ha elég, szénné válik. 
A búza, ha megőrlik, lisztté válik. 
A bimbó, ha kinyílik, virággá válik. 
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77. gyakorlat 
 
A szövegben 14 olyan szót találhatunk, melyek esetében a rag hasonulása miatt megket-
tőztük a mássalhangzót. Ezek a következők: szendviccsel, édességgel, gyümölccsel, 
vajjal, körözöttel, sajttal, tojással, kolbásszal, felvágottal, málnaszörppel, itallal, likőrrel, 
borral, korttyal. 
 
78. gyakorlat 
 

Szeretnél lékhajóval utazni? Lékhajóval nem jutnánk messzire, hiszen a léket kapott hajó 
elsüllyed. 
Elhiszed, hogy a darazsak darásfészekben laknak? A darazsak is szeretik az édes 
süteményeket, így szívesen megkóstolják a darásfészket is. 
Öcsi bácsi akkor hall mennydörgést, amikor haragszik a fiának a felesége? Amikor a 
menye dörög (haragszik), mintha mennydörgést hallana. 
 
 

79. gyakorlat 
 
a) Gábor Balázzsal és Károllyal. Péter Alberttel és Ferenccel. István Mihállyal és 
Zsigmonddal. Gyula Balázzsal és Szabolccsal. Béla Bálinttal és Alberttel. 
 
b) Beáta Anikóval és Erikával, Emőke Irénnel és Gyöngyivel, Orsolya Annával és 
Laurával. 
 
 

80. gyakorlat 
 
Ijedtség, fáradság, község, lakosság, költség, váltság, rokonság, apróság, segítség 
 
82. gyakorlat 
 
vár várja várjuk várj! várjátok! 
olvas olvassa olvassuk olvass! olvassátok! 
iszik issza isszuk idd! igyátok! 
mászik mássza másszuk mászd! másszátok! 
hoz hozza hozzuk hozd hozzátok! 
 
 

83. gyakorlat 
 
A piacon megvesszük, 
két kosárba hazavisszük, 
tiszta vízben megmossuk, 
mindegyiket kimagvaljuk, 
sok cukorral meghintjük, 
közben sokszor megkeverjük, 
üvegekbe beleöntjük, 
télire eltesszük, 
télen kenyérre felkenjük, 
jó étvággyal megesszük. (dzsem, lekvár) 
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84. gyakorlat 
 
ház  házban háznál  háztól házhoz házról 

ez ebben ennél ettől ehhez erről 

az abban annál attól ahhoz arról 

 
86. gyakorlat 
 
Minél?              Ennél 
Melyikbe?        Abba 
Melyikből?      Ugyanebből 
Mikor?             Ugyanakkor 
Mekkora?        Ekkora 
Miféle?            Efféle 
Melyiket?        Ugyanezt 
 
88. gyakorlat 
 
Teljes hasonulás esetei: álljatok, csodáljátok 

Összeolvadás esetei: szeretjük, hídjainkat, látjátok, szabadság, egyszerre, nagyságát. 

 
89. gyakorlat 
 
     Így mondjuk Így írjuk 

 nénnye nénje 

ájjon álljon 

annya anyja 

mongya mondja 

úttya útja 

mennyen menjen 

kívánnyon kívánjon 

báttya bátyja 

haggya hagyja 

láttya látja 
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90. gyakorlat 
 

1. Figyelmeztessen e nefelejcs: el ne felejts! 

2. Fonjad be a hajad! Ez a zöldség itt fonnyad. 

3. Te kis nebáncsvirág, ne bánts itt senkit! 

4. Ne rikkants, nem vagy te rikkancs! 

 
91. gyakorlat 
 
Fáradsággal adják a tudományt. Az egyezmény tizedik pontja így rendelkezik. Ne 
rikkancs, nem vagy te rigó! Ez a vádjuk hamisnak bizonyult. Mindnyájan várjuk a 
napfényt a hosszú tél után. Egy kicsit fürgébben fonjad a szálakat! Bolondtól ritkán 
várhatsz okos szót. 
 
92. gyakorlat 
 
dísztelen – d  íztelen 

bölcs – b ölts! 

olcsó – ó olts! 

kölcsön – k öltsön! 

fáraszd – f áraszd! 

görögség – g örökség 

görögtűz – g öröktűz 

fogság – f okság 

gerezd – g  ereszd! 

nagyja – n adja 

feledte – f  elette 

 
                        
                               
                        
                          


