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70. Melyikhez hasonlít? Válaszolj a függőleges sorban felsorolt szavakkal a mivel? 
kérdésre! A vízszintes sorban olvasható példaszavak segítenek a válaszadásban. 
KÉS  LÁNC  KULCS TOLL  JUH 
késsel  lánccal  kulccsal tollal  juhval 
KANÁL KARD GYÖNGY VÁLL  PLÉH  RONGY 
________ ________ ________ ________ ________ ________ 
SAKK  MÉH  UJJ  PÉNZ  BOT  GOMB 
________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 
71. Kapcsold a -val, -vel toldalékot az alábbi szavakhoz! 
 almanach, pech, Bach, reflex, Félix, Arany, Madách, Rácz, Végh, Kossuth, Takáts, 

Dumas, Móricz, Kiss, Moliere, Kamill 
 
72. Illeszd a -val, -vel, -vá, -vé toldalékot a következő szavakhoz, majd indokold 

helyesírásukat! 
 barokk, gally, cseh, doh, potroh, Boross, Papp, Antall 
 
73. Kapcsolj -val, -vel ragot a következő rövidítésekhez, majd írd le őket a füzetbe! 
  10%, 20 mm, 7 km, 41, II., 6 m2. 
 
74. Melyik helyes?  cm-el, cm-vel, cm-mel, cm-rel 
A négyféle írásmód közül csak az egyik helyes. Húzd alá azt, amelyik helytelen, a helyeset 
pedig keretezd be! A helyes megoldás alapján mondd el a rövidítéshez és a számjegyekhez 
kapcsolódó -val, -vel rag írásának szabályát, azután oldd meg az alábbi feladatot! 
  Rövidítés  Mivel?  Számjegy  Mennyivel? 
  db   ________   1  ________ 
  kg   ________   5  ________ 
  l   ________   8  ________ 
  km   ________  10  ________ 
  %   ________  30  ________ 
 
75. Mi a különbség? A következő szópárok kiejtésükben hasonlítanak egymáshoz, pedig 

háromféle különbség is van köztük: különbözik a jelentésük, a szófajuk és az 
írásmódjuk. Írj olyan mondatokat, amelyekből kiderül a hasonló hangzású szavak 
jelentése közötti különbség! 

  szárnyal – szárnnyal  rendel – renddel 
tárgyal – tárggyal  tervel – tervvel 
kedvel – kedvvel 
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76. Mivé válik? 
 − a víz ha megfagy   _____________ 
 − a szén, ha elég   _____________ 
 − a búza, ha megőrlik   _____________ 
 − a bimbó, ha kinyílik   _____________ 
 
77. Mivel kínáljuk a vendégeket? 
 

Ha gyerekek jönnek, néhány szendviccsel, édességgel vagy gyümölccsel várjuk őket. 
Jóízű szendvicseket igen változatosan lehet készíteni: vajjal, körözöttel, sajttal, tojással, 
szeletekre vágott kolbásszal, felvágottal. Az innivalóról se feledkezzünk meg, 
málnaszörppel vagy másféle üdítő itallal kínáljuk vendégeinket! Likörrel, borral? Egy 
korttyal sem! 

 

Ebben a szövegben 15 olyan szó van, amelyben a -val, -vel rag v hangjának 
hasonulása miatt megkettőzzük a mássalhangzót. Keresd meg, és húzd alá ezeket a 
szavakat! Figyeld meg azokat a szavakat, amelyeket másképpen kell leírni, mint ahogyan 
kiejtjük! Melyek azok a szavak, amelyek a mássalhangzók helyesírásának szabályaira 
emlékeztetnek? 
 
78. Furcsa kérdésre is lehet okosan válaszolni? Próbáld meg! 

a) Szeretnél lékhajóval utazni?  
 _______________________________________ 

b) Elhiszed, hogy a darazsak darásfészekben laknak? 
 _______________________________________ 

c) Öcsi bácsi akkor hall mennydörgést, amikor haragszik a fiának a felesége? 
 _______________________________________ 

 

79. Ki kivel barátkozik? 
a) Most – kivételesen – mindenki két-két olyan gyerekkel, akinek a neve a 

sajátjával azonos hangrendű. Amikor, a példa szerint, leírod a barátok nevét, a -val, -vel rag 
helyesírására is figyelj! 
 ALBERT BALÁZS BÁLINT FERENC SZABOLCS 
   GYÖRGY MIHÁLY ZSIGMOND 
 Például: Gábor Andrással és Károllyal 
 PÉTER  _____________ és _____________ 
 ISTVÁN  _____________ és _____________ 
 GYULA  _____________ és _____________ 
 BÉLA   _____________ és _____________ 



 
 
 

5

b) A lányok nem szoktak barátkozni? A lányoknak is vannak barátnőik, barátaik. 
Lánynevekkel te készítsd el a -val, -vel ragos feladatot! 
 
80. Kapcsolj -ság, -ség képzőt a felsorolt szavakhoz! Hol, és miért tér el az írásmód a 

kiejtéstől! 
 ijedt, fárad, köz, lakos; költ; vált; rokon; apró; segít. 
 
81. Szerkessz tollbamondásra alkalmas szöveget az előző feladat szavainak felhaszná-

lásával! Tedd próbára magad és osztálytársaid helyesírási tudását!  

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

82. Mi a különbség? Mondd ki, és írd le a függőlegesen felsorolt igéknek azokat az 
alakjait, amelyeket a vízszintesen olvasható példák mutatnak. 

 várja  várjuk   várj!  várjátok!  

olvas         

iszik         

mászik         

hoz         
 
83. Mi ez?  _____________ 
 Előbb a találós kérdés szövegét egészítsd ki, azután válaszolj a kérdésre! 
   A piacon megvesszük, 
   két kosárban hazav________ 
   tiszta vízben megm________ 
   mindegyiket kimag________ 
   sok cukorral meg________ 
   közben sokszor megkev________ 
   üvegekbe beletö________ 
   télire elt________ 
   télen kenyérre felk________ 
   jó étvá________ meg________ 
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84. Ez is, az is! Mondd ki, és írd le a mutató névmásoknak a példaszóval jelzett 
alakjait! 

   házban háznál  háztól  házhoz házról 
 ez  ________ ________ ________ ________ ________ 
 az  ________ ________ ________ ________ ________ 
 
85. Hogyan írjuk helyesen? Döntsd el, hogy a felsorolt szavak kétféle írásmódja közül 

melyik a helyes! A helyes változat betűjelét írd le sorban egymás mellé! 
  elolvasja (O)   elolvassa (E) 
  gondozzátok (Z)  gondozátok (S) 
  elvesszük (A)   elveszszük (U) 
  (te is) néz ide (K)  (te is) nézz ide (H) 
  edzzük (Ö)   eddzük (E) 
  fogóddzatok (LY)  fogódzdzatok (GY) 
  aznak (É)   annak (E) 
  ekkora (S)   ekora (D) 
 
86. Válaszolj a kérdésre! A felsorolt kérdésekre a zárójelbe tett mutató névmással 

válaszolj! Azt a toldalékos alakot, amelyikben nincs teljes hasonulás, húzd alá! 
  Minél?   (ez)  _____________ 
  Melyikbe? (az)  _____________ 
  Melyikből (ugyanez) _____________ 
  Mikor?  (ugyanaz) _____________ 
  Mekkora? (ez)  _____________ 
  Miféle? (ez)  _____________ 
  Melyiket? (ugyanez) _____________ 
 
87. Mi történik, ha mássalhangzók találkoznak? Azokat a szavakat, amelyekben a 

találkozó mássalhangzók kiejtése megváltozik, húzd alá! 
  vadállat, írjuk, színtelen, földműves 
  vadgesztenye, dobjuk, íztelen, földönfutó, 
  vadkacsa, mondjuk, sótlan, földgömb, 
  vadliba, látjuk, számtalan, földterület 
  vadszőlő, köszönjük, gondtalan, földszint. 
 
88. Húzd alá a következő mondatokban a teljes hasonulás eseteit! Az összeolvadást 

bekeretezéssel jelöld! 
Szeretjük szép hídjainkat. Álljatok meg, és csodáljátok őket! Látjátok a Szabadság-hidat? 
Onnan egyszerre figyelhetitek meg az Erzsébet-híd minden szépségét és a föléje 
tornyosuló Gellért-hegy nagyságát! 
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89. Így mondjuk – másképp írjuk! A következő szavakat másképp ejtjük, és másképp 
írjuk. Írd le őket helyesen! 

 

Így mondjuk – Így írjuk  Így mondjuk – Így írjuk 

nénnye –   mennyen –  

ájjon –   kívánnyon –  

annya –   báttya –  

mongya –   haggya –  

úttya –   láttya –  

 

90. Ugyanúgy ejtjük – másképp írjuk! Egészítsd ki a megfelelő betűkkel az alábbi 
mondatok hiányos szavait! 

 1. Figyelmeztessen e nefelej____: el ne felej____! 
 2. Fo____ad be a hajad! Ez a zöldség itt fo____ad. 
 3. Te kis nebá____virág, ne bá____ itt senkit! 
 4. Ne rikkan____, nem vagy te rikkan____! 
 
91. Pótold a hiányzó mássalhangzókat! 
 Fára____ággal adják a tudományt. Az egyezmény tizedik pon____a így 

rendelkezik. Ne rikkan____, nem vagy te rigó! Ez a vá____uk hamisnak 
bizonyult. Mindnyájan vá____juk a napfényt a hosszú tél után. Egy kicsit 
fürgébben fo____ad a szálakat! Bolondtól ritkán várha____ okos szót. 

 
92. Hangjelölési változások. A meghatározott hang leválasztása után megváltozik az új 

szó írásmódja. 
 Például: dísztelen – íztelen (dísztelen – d) 
 bölcs – b = _____________ görögtűz – g = _____________ 
 olcsó – ó = _____________ fogság – f = _____________ 
 kölcsön – k = _____________ gerezd – g = _____________ 
 fáraszd – f = _____________ nagyja – n = _____________ 
 görögség – g = _____________ feledte – f = _____________ 

 


