
Eszterházy Károly Egyetem
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Nyelvtan-helyesírás 2.
munkafüzet
2. osztályosoknak



Engedélyszám: TKV/31-9/2017 (2017.02.03.-2022.08.31.) 

A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1–4. 
évfolyama megnevezésű kerettanterv 1.2.1. Magyar nyelv és irodalom tantárgy előírásainak.

A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértők:
VASVÁRY ZOLTÁNNÉ, NAGY KÁROLY

Tananyagfejlesztők: JEGESI KRISZTINA, DÉRNÉ VERESEGYHÁZY ERIKA, KÓRÓDI BENCE

Alkotó- és vezető szerkesztő: KÓRÓDI BENCE

Tudományos szakmai lektor: GAJDÓNÉ DR. GŐDÉNY ANDREA

Pedagógiai lektor: BOSÁNYI ÉVA

Nyelvi lektor: HEDVIG OLGA MÁRIA

Fedélterv: SLEZÁK ILONA

Látvány- és tipográfiai terv: KAJTÁR LÁSZLÓ, KÓRÓDINÉ CSUKÁS MÁRTA

Illusztrációk: BECSKI LEONÓRA

A tankönyv szerkesztői köszönetet mondanak a korábban készült tankönyvek szerzőinek. Az ő általuk megte-
remtett módszertani kultúra ösztönzést és példát adott e tankönyv készítőinek is.
Ugyancsak köszönetet mondunk azoknak az íróknak, költőknek, képzőművészeknek, akiknek alkotásai tan-
könyveinket gazdagítják.
Köszönjük azoknak a tanároknak és diákoknak a munkáját, akik hasznos észrevételeikkel és javaslataikkal hoz-
zájárultak e tankönyv végső változatának kialakításához. 

© Eszterházy Károly Egyetem (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet), 2016 

ISBN 978-963-436-009-4  

Eszterházy Károly Egyetem
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 460-1822
Vevőszolgálat: vevoszolgalat@ofi.hu

A kiadásért felel: dr. Liptai Kálmán rektor
Raktári szám: FI-501010202/1
Műszakiiroda-vezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Horváth Zoltán Ákos, Kóródiné Csukás Márta
Nyomdai előkészítés: Kajtár László
Terjedelem: 9,27 (A/5) ív, tömeg: 212 gramm
1. kiadás, 2017

A könyvben felhasználásra került a Beszéd és anyanyelv, Nyelvtan-helyesírás tan-
könyv 2. osztályosoknak című mű, Műszaki Kiadó, 2010. Szerzők: Cs. Nagy 
Lajos, N. Császi Ildikó, Jegesi Krisztina. Grafikus: Becski Leonóra. Alkotó- 
és felelős szerkesztő: Kóródi Bence.

Az újgenerációs tankönyv az Új Széchenyi Terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Program 3.1.2-B/13-2013-0001 számú, 
A Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz 
és Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése című projektje 
keretében készült. A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásá-
val valósult meg.

Nyomta és kötötte:
Felelős vezető: 
A nyomdai megrendelés törzsszáma: 

Európai Szociális
Alap



Európai Szociális
Alap

Jelmagyarázat

 Írd le!

 Mondd ki! Olvasd fel!

 Húzd alá!

 Színezd ki!

 Olvasd el!

 
Párban vagy csoportban dolgozz!

 Karikázd be!

 Húzd át!

 Játsszunk!

 Számolj! Számozd be!

 Kösd össze!

 Tapsold el!

Beszéljétek meg!



Olvasd fel az alábbi mondatokat! Érzékeltesd az érzést a hangoddal!
a) Kösd a mondatokat a megfelelő képhez! Indokold is meg!

1. 

Találj ki a csoportoddal a fenti mondatokhoz olyan helyzetet, eseményt
vagy rövid történetet, amely a jelölésetekkel ellentétes érzést válthat ki!
Számoljatok be róla az osztálynak!

2. 

Mit fejez ki a képeken látható emberek testtartása, arckifejezése? Válaszd
ki a felsorolt mondatok közül!
a) Másold a megfelelő betűjelhez! A szótaghatárokat ne jelöld!

3. 

ÍGY SZÓLUNK EGYMÁSHOZ

Kösd össze az egyforma betűtípussal írt, köszönést alkotó szótagokat!1. 

Karikázd be az összeillő köszönéspár betűjelét képenként! Indokold meg!2. 

Húzd alá a helyes köszönésről szóló mondatokat!3. 

a) Írd is le a különböző köszönéseket!

Kö-szö-nés-kor min-dig a sze-mé-be né-zek an-nak, a-ki-nek kö-szö-nök. 

Min-dig meg-vá-rom, hogy e-lő-re kö-szön-je-nek ne-kem.

E-lő-re kö-szö-nök az i-dő-seb-bek-nek.

Gyor-san, hal-kan kö-szö-nök, és u-tá-na han-go-san mon-dom el a 
mon-da-ni-va-ló-mat.

Szer-
-vusz-

Szi-Csó-

-ko-
-lom!

Hel- -ló!-ó-
-ka! -tok!

a) – Hel-ló!
 – Tisz-te-le-tem!

b) – Szi-a!
 – Sze-vasz!
  
c) – Szer-vusz!  
 – Szi-asz-tok!

a) – Sze-vasz-tok!   
 – Szer-vusz-tok!
 
b) – Szi-asz-tok!      
 – Szi-ó! Hel-ló!
   
c) – Szi-ó-ka!           
 – Csá! Szi-a!

a) – Jó na-pot kí-vá-nok!   
 – Ke-zét csó-ko-lom!
  
b) – Ha-li!  
 – Csa-ó!
         
c) – Csó-ko-lom! 
 – Szer-vusz!

I. A SZÓBELI KÖZLÉS
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Olvasd fel az alábbi mondatokat! Érzékeltesd az érzést a hangoddal!
a) Kösd a mondatokat a megfelelő képhez! Indokold is meg!

1. 

Találj ki a csoportoddal a fenti mondatokhoz olyan helyzetet, eseményt
vagy rövid történetet, amely a jelölésetekkel ellentétes érzést válthat ki!
Számoljatok be róla az osztálynak!

2. 

Mit fejez ki a képeken látható emberek testtartása, arckifejezése? Válaszd
ki a felsorolt mondatok közül!
a) Másold a megfelelő betűjelhez! A szótaghatárokat ne jelöld!

3. 

ÁLLATVÁSÁR

● Meg-nyer-tem a ver-senyt. ●
● A kö-vet-ke-ző ó-ra test-ne-ve-lés lesz. ●

● Ösz-sze-vesz-tem a ba-rá-tom-mal. ●
● El-ve-szí-tet-tem a ked-venc ce-ru-zá-mat. ●

● E-gész dél-u-tán u-nat-koz-tam. ●
● Hol-nap in-du-lunk! ●

● El-es-tem, és fáj a lá-bam. ●
● Ö-tös lett a dol-go-za-tom. ●

 a)                       b)                    c)                     d)                    e)                        f) 

Gon-dol-ko-dom.  ●  Nem gon-do-lom ko-mo-lyan.  ●  Pszt! Csend le-gyen!
Bü-dös van!   ●  Nem a-ka-rom hal-la-ni!   ●  Ag-gó-dom.

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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KIRÁNDUL A CSALÁD

Egészítsd ki a hiányos mondatokat a képeknek megfelelő szavakkal!1. 

Rendezd sorba a mondatok összekevert szavait! Írd le a mondatokat!
a) Melyik a mondat első és utolsó szava? Miért? Beszéljétek meg!

2. 

Pótold a mondatok kezdőbetűit! Tedd ki a megfelelő mondatvégi írásjelet!3. 

      A  
 
hálót sző.                     Ősszel gyakran esik az  .

     A kedvenc gyümölcsöm az   és a  .

  

                                           A  és a   háziállatok.

     Ez a  már nyitva volt.            Ez a  Balázs.

 ikor kezdődik a film 

 aj, eltűnt egy szelet a tortából  

 pu, labdázz velem egy kicsit 

az Mennyi idő?

a Vedd fel telefont!

az meteorológusok A időjárást tanulmányozzák.

Mely mondatokat mondjuk a telefonbeszélgetés elején, és melyeket a végén? 
Kösd a megfelelő képhez! Indokold is meg a választásodat!

1. 

Melyik mondatot kinek mondanád a fentiek közül? Másolj le egy-egy rövid 
mondatot!

2. 

Tegyél pipát azok elé a mondatok elé, amelyek a telefonálással kapcsolatos
udvarias viselkedésről szólnak! A többit húzd át!

3. 
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ÁLLATVÁSÁR

Mely mondatokat mondjuk a telefonbeszélgetés elején, és melyeket a végén? 
Kösd a megfelelő képhez! Indokold is meg a választásodat!

1. 

Melyik mondatot kinek mondanád a fentiek közül? Másolj le egy-egy rövid 
mondatot!

2. 

Tegyél pipát azok elé a mondatok elé, amelyek a telefonálással kapcsolatos
udvarias viselkedésről szólnak! A többit húzd át!

3. 

Rendben, akkor ma este! Szia!

Én vagyok az, tessék 
parancsolni!

Holnap újra hívlak.

Tessék! Szűcs Kázmér 
vagyok.

Várom a hívását!

Halló! Szia!

Halló!

Talán legközelebb…

Viszonthallásra!

Üdvözlöm!

Halló, itt Simon Attila beszél!

  Amikor telefonálok, először mindig köszönök. Ezután bemutatkozom. A be-
szélgetés végén sosem felejtek el elbúcsúzni.

  Ma még nem hívtam fel a barátomat. Már este 9 is elmúlt. Megcsörgetem, 
talán még nem alszik.

  Anyukámat keresték telefonon. Ő éppen vitte ki a szemetet. Addig is igye-
keztem szóval tartani a nénit.

  Felhívtam a beteg osztálytársamat, hogy van. Megígértem neki, hogy amint 
tehetem, átviszem a leckét.

Tanítómnak:  

Barátomnak:  
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A SZAVAK, A HANGOK ÉS A BETŰK

START

Mondd ki a képek nevét hangokra bontva is! Mondd ki a szavakat a betűgyön-
gyökön kiemelt betű alapján!
a) Írd a gyöngysorok számát a megfelelő képhez!
b) Írd le a szavakat a gyöngysorok mellé!

1. 

Mit látsz a képeken? Mondd ki! Utána mondd ki a szavak első hangját is!
a) A kezdőhangokat jelölő betűket írd a képekhez! 
b) Olvasd össze a nyilakat követve! Milyen szót kaptál? Írd le! Rajzold is le!

2. 

 

 

 

 

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

Mit látsz a képeken? Mondd ki! 
a) Kösd össze a betűkártyákat a képekkel!

1. 

Mely mondatokhoz illenek az alábbi szavak? Írd a szavakat a megfelelő mon-
datok végére! 
 fi ók madarak pilla

Három egyforma magánhangzót tartalmazó szó: 

A szóban két magánhangzó áll egymás mellett: 

Öt betűvel leírt szó. Kimondva négy hangot ejtünk: 

2. 

Mely betűk hiányoznak a közmondásokból? Írd be a hiányzó betűket!
a) Kösd össze a közmondásokat a magyarázatukkal! 
b) Olvasd fel a mondatokban a magánhangzókat!

Ki kor n  ke ,  ar nyat lel. ●  ●  Nincs ok panaszra, a végén min-
den rendben lesz.

Ba ban ismerj k meg a arátot. ● ●  A szorgalmas munkának meglesz 
az eredménye.

N ncsen e ber hiba nélk l. ● ●  Probléma, gond esetén de rül ki, 
hogy ki áll az ember mellett.

Min en jó, ha a v ge  ó. ● ●  Senki sem tökéletes, mindenki 
hibázhat.

3. 

II. A HANGOK, A BETŰK, A SZÓTAGOK ÉS A SZÓTAGOLÁS
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AKADÁLLYAL VAGY ANÉLKÜL?

Mit látsz a képeken? Mondd ki! 
a) Kösd össze a betűkártyákat a képekkel!

1. 

Mely mondatokhoz illenek az alábbi szavak? Írd a szavakat a megfelelő mon-
datok végére! 
 fi ók madarak pilla

Három egyforma magánhangzót tartalmazó szó: 

A szóban két magánhangzó áll egymás mellett: 

Öt betűvel leírt szó. Kimondva négy hangot ejtünk: 

2. 

Mely betűk hiányoznak a közmondásokból? Írd be a hiányzó betűket!
a) Kösd össze a közmondásokat a magyarázatukkal! 
b) Olvasd fel a mondatokban a magánhangzókat!

Ki kor n  ke ,  ar nyat lel. ●  ●  Nincs ok panaszra, a végén min-
den rendben lesz.

Ba ban ismerj k meg a arátot. ● ●  A szorgalmas munkának meglesz 
az eredménye.

N ncsen e ber hiba nélk l. ● ●  Probléma, gond esetén de rül ki, 
hogy ki áll az ember mellett.

Min en jó, ha a v ge  ó. ● ●  Senki sem tökéletes, mindenki 
hibázhat.

3. 

b) Színezd ki a betűkártyákat a megadott színekkel!
•  Csak magánhangzókat jelölő betűk szerepelnek rajtuk. Legyenek pirosak!
•  Csak mássalhangzókat jelölő betűk szerepelnek rajtuk. Legyenek kékek!
•  Magánhangzókat és mássalhangzókat jelölő betűk is szerepelnek rajtuk. Le-

gyenek zöldek!

k e n g r      b sz m g l l      e e í i ó      a á i      a e ü e      k r l b é     

II. A HANGOK, A BETŰK, A SZÓTAGOK ÉS A SZÓTAGOLÁS
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ÁLLATOLIMPIA

ű  f  ly  á  e  g  z  o  m  í  ny  d  ö  dz  é  sz  u  j
Írd át a betűk közül a mássalhangzót jelölőket!1. 

Alkoss új szavakat úgy, hogy minden szóban egy mássalhangzót megváltoz-
tatsz! Figyelj! Több jó megoldás is létezhet!

2. 

Egészítsd ki a hiányos szavakat az utasításnak megfelelő betűvel! 3. 

Gyűjts dz és dzs betűt tartalmazó szavakat! Írd le! Az előző feladat szavai nem 
szerepelhetnek!

4. 

ront  pala 

doboz  karát 

vonat  kelet 

tenyér  motor 

Egyjegyű:   ó           ó           ó           ó           ó 

 a  a           a  a           a  a           a  a           a  a

Kétjegyű:  a  tal          má  ik           úk          e  et          á 

  bá  a           uk          dará           mé            omag

Háromjegyű:   eki      man  etta      do  em      ip     nin  a

Számozd be a kártyákra szakadt ábécét a betűrendnek megfelelően!
a) Másold le sorban írott kisbetűkkel a magyar ábécé betűit!

1. 

Mely betűk laknak a megadott betűk előtt és mögött az ábécében? Írd be! 2. 

Írd le öt osztálytársad becenevét! Írd le őket a füzetedbe betűrendben!4. 

Számozd be a képeket ábécérendben! Írd le így a szavakat!3. 
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A BETŰRENDBE SOROLÁS SZABÁLYAI

Számozd be a kártyákra szakadt ábécét a betűrendnek megfelelően!
a) Másold le sorban írott kisbetűkkel a magyar ábécé betűit!

1. 

Mely betűk laknak a megadott betűk előtt és mögött az ábécében? Írd be! 2. 

Írd le öt osztálytársad becenevét! Írd le őket a füzetedbe betűrendben!4. 

Számozd be a képeket ábécérendben! Írd le így a szavakat!3. 

 gy h i í j          o ó ö ő p q         e é f g         r s sz t ty u ú

 a á  b c     cs d dz dzs     ü ű v w x y z zs     k l ly m n ny  

   
m

     

   
cs

          
í
   

   
sz

     



 pulyka  pingvin  pók  párduc

D L E T
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Húzd alá azt az öt nevet, amelyik a legjobban tetszik neked!6. 

Húzd alá más-más színnel a különböző betűkkel kezdődő szavakat!8. 

Számozd meg a szavakat a betűrendnek megfelelően! 
a) Írd le a szavakat betűrendben!

7. 

Számozd meg a betűrendnek megfelelően a településeket! Írd le!5. 

Noémi, Ádám, Cili, Dezső, Ede, Fruzsina, Réka, Gergely, Zoltán, Helga, Ildikó, Sára, 
Károly, Bálint, Lilla, Miklós, Olívia, Csilla, Péter, Szabolcs, Tímea, Viktor, Ödön, 
Zsófia

dalol, lökdös, erős, túró, ember, létra, liba, ebéd, duda, tök, tinta, dinnye

a) Írd le őket betűrendben a megfelelő oszlopba!

a) Írd le a kiválasztott neveket betűrendben!

 Gyúró      Agárd       Tihany       Páty       Makó       Dörgicse

Pótold a szavak hiányzó j és ly betűit! Alkoss összetett szavakat az összetar-
tozó szavakból! Írd le!

2. 

Nézd meg a képeket balról jobbra! Olvasd el a szósorok szavait! 
a) Pótold a hiányzó szavakat a megfelelő sorrendben! 

1. 
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VARJÚ, BAGOLY, GÓLYALÁB

Pótold a szavak hiányzó j és ly betűit! Alkoss összetett szavakat az összetar-
tozó szavakból! Írd le!

2. 

Nézd meg a képeket balról jobbra! Olvasd el a szósorok szavait! 
a) Pótold a hiányzó szavakat a megfelelő sorrendben! 

1. 

futballpálya harkály  

jelmez   sólyom

papagáj  pólya 

borjú   bélyeg

a) p
á

a k a d á
a

b)
sz a b á

t
é
k

d) a

k a s t é
ó

c)
h e

gy

    

→
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ÁL-LA-TOK OR-VOS-NÁL

Kösd össze a képeket a hiányos szótagokból álló szavakkal!
a) Írd le a szavakat betűrendben!

1. 

Tapsold le a szavakat! Számold meg szavanként a szótagokat! 
a) Írd be a négyzetekbe a szótagszámokat!

3. 

Bontsd szótagokra az alábbi mondat szavait álló egyenes vonallal!
Az egér a fogát, a zsiráf a torkát, a nyuszi a farkát és a lábát fájlalja.

4. 

b) Írd le a szavakat szótagolva, a szótagszámuk alapján növekvő sorban!

Mit látsz a képeken? Nevezd meg két rokon értelmű szóval! 
a) Írd le a szavakat szótagolva!
 A példa segít.

  mac-kó      
    

  med-ve      
    

2. 

 ő -  ő,  

 á -  í -  ó -  é , 

 e  -  u -  a, 

a - u -  ó, 

 o -  o  

csörgőkígyó            strucc            pillangó            tigris            dinoszaurusz

Kösd össze egy vonallal az összetartozó szótagokat!
a) Írd le a szavakat szótagolva!
b) Hol jelöl két egymás melletti betű magánhangzót? Karikázd be!

1. 

Másold le szótagolva a lány- vagy a fiúneveket!

Sámuel         Lívia         Adrienn         Tóbiás         Beáta         Diána

Adrián         Bianka         Júlia         Raul         Amália

2. 

Melyik szónak van párja? Kösd össze! Melyik szónak hiányzik? Írd le!
fi aié di-ó-i-kat fi -a-i-é

fi aiért  köny-ve-i-kért könyveikért

dióik könyveiért dióikat

3. 

Írd le szótagolva a szavakat! Ellenőrizd, javítsd magad!

akció  injekció 

rádió  radiátor 

kalauz  hiány 

4. 
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PI-A-CON

Kösd össze egy vonallal az összetartozó szótagokat!
a) Írd le a szavakat szótagolva!
b) Hol jelöl két egymás melletti betű magánhangzót? Karikázd be!

1. 

a) Hány szót sikerült hibátlanul szótagolnod? Írd be!  8   /

Másold le szótagolva a lány- vagy a fiúneveket!

Sámuel         Lívia         Adrienn         Tóbiás         Beáta         Diána

Adrián         Bianka         Júlia         Raul         Amália

2. 

Melyik szónak van párja? Kösd össze! Melyik szónak hiányzik? Írd le!
fi aié di-ó-i-kat fi -a-i-é

fi aiért  köny-ve-i-kért könyveikért

dióik könyveiért dióikat

3. 

Írd le szótagolva a szavakat! Ellenőrizd, javítsd magad!

akció  injekció 

rádió  radiátor 

kalauz  hiány 

4. 

feb ru zó

ka pi on

lam mi on

le ány ár

Javítva:
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MACS-KA, OL-LÓ, DINY-NYE, PING-VIN

Tagold a jobb oldali szavakat szótagokra álló egyenesekkel!
Írd be a szavakat a keretek hiányzó helyeire!

1. 

Mit látsz a képeken? Mondd ki! Írd le szótagolva soronként a szavakat!3. 

Másold le az alábbi szavakat szótagolás nélkül! 
a) Mi a szótagolás szabálya? Mondd el!

 u-zson-na an-ten-na brin-ga ró-zsa

2. 

palánta

asztalka

rékli

kaland

nyaraló

tapasztal

nul-la         la-kat         kat-tog

ta-risz-nya          ló-dít

ét-kez-de     de-rék  

lám-pa        

   ka-bát-ka   

Mely szavak értelme hasonló vagy azonos? Karikázd be azonos színnel!
a) Másold le a szócsoportokat a füzetedbe szótagolva!

1. 

Másold a képek mellé a hozzájuk tartozó szavakat!2. 

Kösd össze a hiányos mondatokat a hozzájuk illő képekkel!
a) Karikázd be a rokon értelmű szavak közül a szólásmondásokba illőket!

3. 




