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„Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened.”

(Füst Milán)

A tankönyv feladatai között könnyebben eligazodsz, ha figyelsz az itt látható jelekre.

Ezek alapfeladatok.

Gondolkodtató feladatok, a megoldáshoz törd a fejed.

A füzetedbe írd a feladat megoldását!

Olvasd fel a szavakat, mondatokat hangosan, helyes kiejtéssel!

Ezeket a feladatokat közösen (párban, csoportban) is megoldhatjátok.

Ismerkedj meg az ajánlott könyvvel! 

Ez a kiegészítő tananyag jele.   

A felsorolt könyvek segítségedre lehetnek a tanév folyamán. Ismerkedj meg velük, 
használd őket minél gyakrabban!

 A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás (Akadémiai Kiadó, Budapest)

 O. Nagy Gábor: Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest)

 Magyar szinonimaszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest)

 Magyar szólások és közmondások (Gondolat Kiadó, Budapest)

 Hegedűs Ferencné: Szóbúvár (Apáczai Kiadó, Celldömölk)

Egész évi munkádhoz sok sikert kívánunk!
 A munkafüzet szerzői 

Kedves harmadik osztályos Tanuló!
Ebben a Nyelvtan és helyesírás munkafüzetben érdekes, vál-
tozatos feladatokat találsz. Megoldásukkal fejlesztheted a he-
lyesírásodat, és gyarapíthatod az anyanyelvi ismereteidet.

A feladatok elvégzése után mindig ellenőrizd a munká-
dat, és javítsd ki a helyesírási hibáidat! Ügyelj arra is, hogy  
a munkád áttekinthető, írásod pedig olvasható legyen!
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Ismételjünk!
a) Bontsd a szöveget mondatokra függőleges vonalakkal!

megkezdődött a tanév újra együtt az osztály a gyerekek 

örülnek egymásnak mindenki vidáman meséli a nyári 

élményeit hamarosan megkapják az új tankönyveket is

b)  Jelöld színessel a mondatok kezdőbetűjét, és tedd ki  
a mondatvégi írásjeleket!

c) Olvasd fel helyesen az előző szöveget!

d)  Másold le a szöveg utolsó mondatát! Írd a négyzetbe, hány szóból áll a leírt mondat!

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

a)  Írd le helyesen tagolva a következő mondatot! Ne feledkezz meg a mondatvégi 
írásjelről!

temilyenközlekedésieszközzeljutszelaziskoláig

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) Válaszolj a leírt kérdésre! Írd le a mondatodat!

__________________________________________________________________________________

a) Alkoss a megadott szavak felhasználásával mondatokat! Írd is le őket!

nyolc, megszólal, a, órakor, csengő, iskolában, az

belép, néni, osztályba, a, az, tanító

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

b) Hasonlítsátok össze a mondataitokat! Beszéljétek meg, mit tapasztaltatok! 

1. 

2. 

3. 
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a)  Pótold a hiányzó mondatvégi írásjeleket Osvát Erzsébet Zsémbes Zsófi ébredése 
című versrészletében! Miféle mondatfajtákat tartalmaz a versrészlet?

– Hol a zoknim 
Hol lehet 
Megették az egerek 
Már mióta keresem 
Sehol, sehol nem lelem 
(…)
Hát a cipőm, cipőm hol van 
Világgá ment nagy titokban 
Vagy csak bújócskázik velem 
Nosza, őt is kereshetem 

b) Olvassátok fel a versrészletet helyes hanglejtéssel!

c) Mi a véleményetek a vers szereplőjéről, Zsófiról? Beszélgessetek róla!

a) Alkoss egy-egy mondatot a megadott szavakból!

Eszter a fiók tesz a füzet

__________________________________________________________________________________

a polc levesz egy könyv

__________________________________________________________________________________

b) Mondd el, mit kellett tenned, hogy a megadott szavakból mondat legyen!

c) Húzd alá mondataidban a toldalékos szavakat! Jelöld függőleges vonallal a szótöveket!

a) Egészítsd ki a mondatokat a könyv szó toldalékos alakjaival!

Hanna egy ______________________ kapott ajándékba.

Sok szép mese található ebben a ______________________.

Hanna egy könyvjelzőt is tett a ______________________.

Este ebből a ______________________ olvasott fel az öccsének.

Az iskolában az új ______________________ mesélt barátnőjének, Évának.

b) Olvasd fel a kiegészített mondatokat!

c) Ismételjétek át a toldalékos szavak helyesírásáról tanultakat!

4. 

5. 

6. 
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a) Olvassátok el az alábbi találós kérdéseket! Mi a megfejtésük? Beszéljétek meg!

Veheted a boltban,         Jóllakatod előbb füzettel,
veheted az utcán,       tankönyvvel,
veheted a vásárban,         s fülön fogva viszed iskolába
veheted a pusztán,       reggel.
veheted napközben
és veheted este,      
de nem fizetsz érte     
soha egy fillért se. 

       

             Felhőből jön, földre ér,
             onnan hamar visszatér.

b)  Húzd alá a toldalékos szavakat a találós kérdésekben! Írj le közülük két-két példát 
a kérdéseknek megfelelően! 

Kit? Mit? ________________________________________________________________________

Honnan? Miből? ________________________________________________________________

Hol? ____________________________________________________________________________

Hová? ___________________________________________________________________________

Mivel? __________________________________________________________________________

c) Válaszd le függőleges vonallal a szótőt a toldaléktól a leírt szavakban!

a) Keresd soronként a kakukktojást! Indokold a választásodat!

 őzet, szeret, térképet, látcsövet, mézet, vizet

 erdőbe, görbe, bőröndbe, csőbe, vízbe, vödörbe

 boltban, padban, faluban, kasszában, jobban, bozótban

 ésszel, vízzel, füllel, szívvel, könyvvel, kedvel

b) Egészítsd ki a mondatokat! Válassz az a) feladat toldalékos szavai közül!

Bettina _____________________ önt a _____________________.

A sűrű ______________________________ megpillantottam egy _____________________.

Sára __________________________ a kezében ül a _____________________.

Attila _____________________ vett a ______________________________.

Ősszel az osztályunk egy közeli _____________________ kirándult.

Kicsiny magból terem,  
nem bír tekintettel. 
A királyt és koldust
tartja öltözettel.

Fekete kancsóból kiömlött a tej, 
fényesen folydogál, sosem folyik el.

7. 

8. 
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a)  Olvasd fel helyes kiejtéssel a keretben lévő szavakat! Húzd alá azokat, amelyek-
nek a leírása eltér a kiejtésétől!

   

b)  Írd a szavakat a megfelelő csoporthoz! Jelöld függőleges vonallal a szótőt és a tol-
dalékot!

 A kiejtés szerint írjuk A kiejtéstől eltérően írjuk

 vaj|jal, _______________________ fárad|jatok,___________________

 ______________________________ ______________________________

 ______________________________ ______________________________

 ______________________________ ______________________________

 ______________________________ ______________________________

 ______________________________ ______________________________

c)  Egészítsd ki a következő mondatokat! Válassz az a) feladat kiejtéstől eltérő helyes-
írású szavai közül!

El ne ______________________________ a futásban!

______________________________ egy homokvárat?

Mikor ______________________________ le az almát?

Ki ne ______________________________ a vizet!

Este ______________________________ le a filmet!

______________________________ meg a gyengébbeket!

a) Egészítsd ki a szavakat a megadott betűk közül a megfelelővel!

nny – nj  kö_______es, üze_______en, pihe_______ünk, szu_______ad, roha_______

  tty – tj bará_______a, ha_______ú, muta_______uk, ker_______e, kiál_______ák

 ggy – dj  me_______es, a_______atok, tu_______ák, hi_______ünk, mon_______a

  cc – tsz  já_______ik, vi_______el, ko_____an, lá_______ik, halla_______ik

b) Olvasd fel helyes kiejtéssel a kiegészített szavakat!

c) Írd le szótagolva az utolsó sor szavait!

9. 

10. 

fáradjatok, vajjal, kertben, üzenj, építsünk, bálban, vetítsd, folyóból, ceruzát,

szedjük, öntsétek, örömmel, patakba, partja, kiáltja, foltja, védjük, tejet
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a) Olvasd el a meserészletet! Találd ki a történet folytatását!

Élt egyszer egy szegény asszony, volt neki egy 
lusta fia, aki nem szerette a munkát. Minden nap 
kiült a dombra, és azon búslakodott, hogy miért 
ilyen szerencsétlen az élete. Egyik nap egy vén-
séges vén apó ballagott arra. 

– Ebben a földben nagy kincs van elrejtve – 
mondta a legénynek. Tied lehet az egész, ha 
megkeresed. 

No, a fiú nyomban neki is fogott, három nap 
alatt felszántotta a földet, de kincsnek nyoma se 
volt.

b)  Keresd meg a kiemelt szavak helyét a táblázatban! Írd le őket elválasztva a meg-
felelő oszlopba!

fi-a sze-gény min-den domb-ra

a) Alkoss a szótagokból szavakat! Írd le őket a vonalra!

 
reg-

  
-vott

  
And-

  
-gel

  
te-

  
-rás

  
i-

  
-át

_________________________________________________________________________________

b) Alkoss az előző szavak felhasználásával egy mondatot!

Egészítsd ki a megadott szótagokat szavakká! 

ma- ka- te- szi-

ma- ka- te- szi-

ma- ka- te- szi-

ma- ka- te- szi-

11. 

12. 

13. 
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Néhány betű nem látszik a kinyomtatott ábécén. Írd be a hiányzó betűket! A magán-
hangzót jelölő betűket pirossal, a mássalhangzót jelölőket zölddel.

a    á    b  ___  cs   d   ___   dzs   ___   é    f  ___  gy   h   ___  í  ___   k    l  ___   m    n   

ny  ___  ó    ö  ___   p    q   ___  s  ___  t   ty  ___   ___  ü   ű  ___  w    x   y  ___   zs

Írd a neveket betűrend szerint a rács soraiba! A kétjegyű mássalhangzókat két külön 
négyzetbe írd! Ha jól dolgozol, a kiemelt sorból megtudod a képen látható gyerek 
nevét.
a) 

        

b)         d)

c)
Emese, Gergő, 
Bence, Helga, 
Enikő, Csaba

Soma, Irma, 
Áron, Béla, Adél, 
Ábel, Sára

Lili, Márk, 
Ákos, Nóra, 
Ödön, Aliz, Luca

Júlia, Beáta,  
Vanda, Antal,  
Judit, Anett

14. 

15. 
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a) Fejtsd meg a találós kérdéseket! Ha nem sikerül, lapozz a 112. oldalra!

 Felhő könnye hull a földre,  Éjjel-nappal mindig jár,
 futó csermely lesz belőle.    mégis csak egy helyben áll.
 
b)  Írjátok ki a szavakat a találós kérdésekből a halmazábrába! Beszéljétek meg, mi-

lyen szavak kerülnek a közös részbe!

a)  A nyomtató úgy nyomtatta ki a szavakat, hogy egyetlen ékezet sem látszik rajtuk. 
Pótoljátok a hiányzókat!

repulogep,    futtyos,    tızoraı,    gyonyoru,    mındıg,    sımıt,

kapuja,     pokhalo,    szunyog,    bunos,    borond,    porszıvo

b) Olvassátok fel helyes kiejtéssel a kiegészített szavakat!

c) Ellenőrzés és javítás után diktáljátok le egymásnak a keretben lévő szavakat!

a) Melyik szó nem illik a mondatba? Döntsd el és húzd át!

Becsapta az ajtót a         Ági fogat
              
A hegedűn elszakadtak a        A kötél végén van egy
            
Az iskola udvarán fociznak a        Örülnek a szülők, mert megjött a

Ne tegyél az ételbe csípős         Segíts kifejteni a

b) Olvasd fel a helyesen kiegészített mondatokat!

c) Másolj le a mondatok közül hármat helyesen!

Hosszú magánhangzót
jelölő betű van benne

Hosszú mássalhangzót
 jelölő betű van benne

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

huzat.
húzat.

huzat.
húzat.

hurok.
húrok.

hurok.
húrok.

fiuk.
fiúk.

fiuk.
fiúk.

borsot!
borsót!

borsot!
borsót!

16. 

17. 

18. 
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a)  Egészítsd ki a mondatokat olyan szóval, amelyikben legalább egy hosszú egy-
jegyű mássalhangzó van!

Éjszaka sok ______________________ van az égen.

Hű, de ______________________ ez a rózsa!       

Hol ______________________ a medve?

A nagyobb városokban ______________________ is közlekedik.

b) Olvassátok fel a kiegészített mondataitokat! Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat!

a)  Ugyanaz a mássalhangzó hiányzik az egy sorba írt szavakból. Keresd meg és  
pó told!

 fo_____ad, me_____dörög, kö_____ű, szu_____ad, di_____e, me_____i

 sziva_____ú, po_____an, pö_____ös, kuru_____ol, fü_____ent, ha_____ú

 ho_____ú, a_____ony, ve_____ő, ö_____eg, bo_____ant, ro_____

b) Írd le emlékezetből helyesen az egyik sor kiegészített szavait!

a) Olvasd fel helyes kiejtéssel a következő szópárokat!

kel – kell
  

hal – hall
  

var – varr
  

szál – száll
  

fen – fenn
  

tol – toll

b) Nevezd meg egy-egy szóval, mire gondoltunk! Válassz az a) feladat szavai közül!

tűvel dolgozik: ______________  repül:   ______________

ébred:  ______________  füllel érzékel: ______________

írunk vele: ______________  élesít:   ______________

víziállat:  ______________  seben keletkezik: ______________

c)  Alkoss mondatokat azokkal a szavakkal, amelyeket a b) feladatban nem használ-
tál fel!

a) Egészítsd ki a mondatokat a j hangot jelölő betűvel!

A fo____ó vize mé____, veszé____es benne fürödni. 

Az uszá____ sú____os rakományt szállít.  

Egy ha____ó közeledik, fölötte sirá____ok szállnak.

b) Írd le tollbamondás után a kiegészített mondatokat!

fiuk.
fiúk.

19. 

20. 

21. 

22. 
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A mondatfajták
A kijelentő és a kérdő mondat

a)  Bontsd függőleges vonalakkal kijelentő mondatokra  
a következő szöveget!

hajó indul a kikötőből az utasok a korlátnál integetnek 

egyre távolodik a part a kapitány köszönti az utasokat 

b) Írd le helyesen az a) feladat mondatait!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

c) Képzeld el, mi történhetett a hajón! Találj ki egy rövid történetet!

a) Olvasd el a következő mondatokat! Hányan beszélgetnek egymással?

– Mely állatok a legszívósabbak a földön 
– Minden bizonnyal a teknősök   Víz nélkül is 
kibírják olykor másfél-két évig 
– Hány évig élhetnek 
– Az elefántteknősök közül kerülnek ki Földünk 
legidősebb állatai   A nagyobb példányok kö-
rülbelül kétszáz-háromszáz évesek 

b)  Pótold a mondatvégi írásjeleket! Nevezd meg a mondatfajtákat!

a) Alakítsd kérdővé a következő kijelentő mondatokat! A kiemelt szavakra kérdezz!
Így: A rókavárban szuszog nyolc rókakölyök. Hol szuszog nyolc rókakölyök?

Kag és Íny nézik őket.  ______________________________________________________________

Vuk a legéletrevalóbb közülük.  ____________________________________________________

A vadász megtalálta a rókavárat. ___________________________________________________

Íny elrejti Vukot a tóparton. ________________________________________________________

b)  Melyik irodalmi műre ismersz az előző mondatok alapján? Ha olvastad, mesélj el 
egy izgalmas részt a társaidnak!

1. 

2. 

3. 
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a)  Olvasd el a kérdő mondatokat! Melyik mondat melyik képhez illik? Kösd a mon-
datot a megfelelő képhez!

b) Olvassátok fel helyes hangsúllyal a képekhez tartozó kérdő mondatokat!

c)  Válaszoljatok a kérdésekre! Beszéljétek meg, hogy a válaszok alapján miben kü-
lönböznek a képekhez tartozó kérdő mondatok!

d) Válaszd ki az egyik képet, és másold le a hozzá tartozó mondatokat!

a)  Feri és Viki a nyári élményeiről beszélgetett. Pótold párbeszédük hiányzó mon-
datait!

– _________________________________________________?

– Zánkán táboroztam.

– _________________________________________________ ?

– Egy hétig nyaraltam ott.

– Mivel utaztál oda?

– _________________________________________________ .

– Hányan voltatok egy szobában?

– _________________________________________________ .

– _________________________________________________ ?

– Sokat fürödtünk, kirándultunk.

b) Olvasd fel a padtársaddal párbeszédes formában a mondatokat!

c)  Folytassátok a párbeszédet önállóan! Alkossatok a témához illő kijelentő és kérdő 
mondatokat!

Hol szoktál sárkányt röptetni?

Megírtad-e a levelet?

Megcímezted-e a borítékot? 

Hogyan tudod irányítani?

Ragasztottál-e rá bélyeget?

Milyen magasra száll?

4. 

5. 
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A felkiáltó mondat
a) Olvasd el a mondatokat! Hol és mikor hangozhattak el? 

De sok papírt gyűjtöttünk!
Jaj, ráesett a lábamra egy köteg újságpapír!
Ó, de sok papírt hozott Roland!
Mennyi régi újság van a pincénkben!
Hurrá, megnyertük a versenyt!

b) Húzd alá, mit fejeznek ki az előző mondatok!

 fájdalmat, érdeklődést, megállapítást, 
 örömöt, meglepődést, közlést, tiltást

c) Olvasd fel helyes hanglejtéssel a mondatokat!

a)  Alkoss felkiáltó mondatokat a táblázat és a megadott kódok segítségével! Írd le he-
lyesen a mondatokat! Ügyelj a mondatkezdő nagybetűre és a mondatvégi írásjelre!

A B C D
1 jaj ó villámlott ez
2 könyv hű pillangó gyönyörű
3 megütöttem megijedtem de térdem
4 nagyot a dörgéstől izgalmas

B2 C3 A4 C1 __________________________________________________________________________

A1 C3 D4 D1 B4 A2 __________________________________________________________________

B2 C3 A3 B4 D3 _____________________________________________________________________

B1 C3 B3 B4 C4 ______________________________________________________________________

C3 D2 D1 B4 C2 _____________________________________________________________________

b) Írd át színessel a mondatvégi írásjeleket!

c)  Beszéljétek meg, milyen érzéseket fejeznek ki a leírt mondatok! Olvassátok fel 
őket helyes hanglejtéssel!

a)  Képzeljétek el, hogy egy erdei kiránduláson vagytok! Mondjatok olyan kijelentő és 
kérdő mondatokat, amelyeket ott hallhatnátok!

b) Írjatok mindkét mondatfajtára két-két példát!

1. 

2. 

3. 
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a) Mondd el, miféle beszélői szándékot fejeznek ki a következő mondatok!

Szeretek horgászni.  ___________________________________________________________

Megcsípett egy szúnyog. ___________________________________________________________

Esténként hűvös van.  ___________________________________________________________

Fáj a fülem. ___________________________________________________________

Megtanultam úszni. ___________________________________________________________

Elkéstem az iskolából. ___________________________________________________________

b)  Alakítsd át az előző kijelentő mondatokat felkiáltóvá! Írd le a mondat utáni vonal-
ra őket!

a)  Keresd meg és húzd alá a felkiáltó mondatokat Milne Micimackó című regényének 
részleteiben! Olvasd fel őket felkiáltást kifejező hangsúllyal!

– Te vagy az, Tigris? – kérdezte Róbert Gida. – Tud-
tam, hogy megérkeztél.

– Ó, olyan érdekes ez az erdő! – rajongott Tigris. – 
És mi minden van benne! (…)

Bementek Kanga házába, és Zsebibaba örömmel 
felkiáltott:

– Jé, Micimackó! – és – Jé, Malacka! – Aztán két-
szer is mondta: – Nini, Tigris! – Csak mert most látta 
először. (...)

Tigris közelebb jött, könnyedén odatámaszkodott 
Zsebibaba karosszékének támlájára. Aztán hirtelen 
kilökte a nyelvét a szájából … és nagyot nyelt. (…)

– No de Tigriském! – mondta Kanga szemrehányóan.
– Lenyelte az orvosságot, lenyelte az orvosságot! – énekelte Zsebibaba boldogan.

b) Másold le azokat a felkiáltó mondatokat, amelyek a következő érzéseket fejezik ki!

csodálkozás: ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

öröm: ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

meglepődés: ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

4. 

5. 
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1. 

2. 

Az óhajtó mondat
a) Olvasd el a következő óhajtó mondatokat!

Bárcsak megkapnám azt a szép ruhát!
Bár kisütne végre a nap!

Bárcsak első lennék!

b) Kinek lehetett ez a kívánsága? Másold le az előző mondatokat a megfelelő kép alá!

 _____________________________ _____________________________ _____________________________

 _____________________________ _____________________________ _____________________________

 _____________________________ _____________________________ _____________________________

c)  Neked milyen kívánságaid vannak? Csak olyat kívánj, ami teljesíthető! Írj le kö-
zülük kettőt!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

a) Egészítsd ki az óhajtó mondatokat a megadott szavakkal!

    Bár…  Bárcsak…

_________________ a Balatonban fürödhetnék!

_________________ lenne egy nyaralónk!

_________________ a hullámok között ugrálhatnék!

_________________ egész évben nyár lenne!

b) Olvasd fel óhajt kifejező hanglejtéssel a kiegészített
     mondatokat!
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a) Melyik meseszereplőnek lehetnek ezek a kívánságai?

Bárcsak itt lenne egy csupor méz!
Bár egész évben szorgoskodhatnának a méhecskék!
Bárcsak sok elemózsiám lenne!

b) Milyen vágyai lehetnek Malackának? Írj le közülük kettőt!

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

a)  Olvasd el a mondatokat! Állapítsd meg a mondatfajtákat, és pótold a mondatvégi 
írásjeleket! 
– Hallottátok a legújabb hírt   Három kisoroszlán 
született az állatkertben 

– Bárcsak láthatnám őket! 
– Az anyjuk még nagyon félti a kölyköket   Talán 

a hétvégén már látogathatók lesznek   Akkor meg-
nézhetjük őket 

– Hurrá, vasárnap elmegyünk az állatkertbe    
Bárcsak megsimogathatnám a kisoroszlánokat    
Jó lenne látni a kiszsiráfot is 

b) Másold le az óhajtó mondatokat!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Állíts össze a szavakból a nyilak segítségével egy-egy óhajtó mondatot! Írd le őket  
a vonalra!

 __________________________________________ _______________________________________

 __________________________________________ _______________________________________

horgászni! aranyos

elmehetnék Bár

apuval lenne

vasárnap egy

Bárcsak kiskutyám!

3. 

4. 

5. 
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A felszólító mondat
a)  Olvasd el a következő mondatokat! Melyik meséből valók? Kösd össze őket a meg-

felelő képpel!

b) Milyen beszélői szándékot fejeznek ki az előző mondatok? Beszéljétek meg!

c) Figyeld meg az a) feladat mondatainak helyesírását! Írd le őket tollbamondás után!

a)  Olvassátok fel a szópárokat helyes kiejtéssel! Beszéljétek meg, miben hasonlíta-
nak, és miben különböznek a szópárok!

b) Egészítsd ki a mondatokat! Az a) feladat felszólítást kifejező szavai közül válassz!

__________________ egyenesen! __________________ egy kártyalapot!

Evés előtt __________________ kezet! __________________ el egy verset!

__________________ a lábad elé! __________________ egy gödröt a facsemetének!

Ne __________________ a virágokra! __________________ szorgalmasan!

c)  Milyen szándékot fejeznek ki a kiegészített mondatok? Olvasd fel őket helyes
hanglejtéssel!

Eressz vissza a tengerbe, 
jóember!

Dobjátok a kiskakast az égő 
kemencébe!

Kastélyt kérj nekem a haltól!

Add vissza a gyémánt 
félkrajcáromat!

tanul – tanulj
ír – írj
mond – mondj
áll – állj
ad – adj

néz – nézz
húz – húzz
ás – áss
tapos – taposs
mos – moss

1. 

2. 
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