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„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar,
és magyarul beszélek, gondolkozom, írok,

életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.”
(Kosztolányi Dezső)

Kedves negyedik osztályos Tanuló!

Ebben a Nyelvtan és helyesírás munkafüzetben a 4. osztályos tananyaghoz kapcso-
lódó érdekes, játékos, rejtvényszerű feladatokat találsz. Ha rendszeresen megoldod 
őket, jobban megismerheted anyanyelvünket. Biztosabbá válik a nyelvhasználatod, 
és fejlődik a helyesírásod is.

Fogadd meg a következő jó tanácsokat!

* Mindig ellenőrizd, amit leírtál!

* Javítsd ki a hibáidat!

* Ügyelj a munkád külalakjára!

A munkafüzet 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)

* Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest)

* Magyar szinonimaszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest)

* Magyar szólások és közmondások (Gondolat Kiadó, Budapest)

Egész évi munkádhoz sok sikert kívánunk!
 A munkafüzet szerzői 
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Miből épül fel beszédünk és írásunk?
Rendezd sorba a következő kifejezéseket! A legkisebb nyelvi egységtől indulj!

                                                                                                                                                         

___________________________________________________________________________________________________________________________

a) Válaszd ki a betűsorokról a szavakat! Keretezd be őket!

kastély   stabd   ceremónia   gizmü   hetvenhét   kérkedik   szetelem   pompás

b)  Magyarázd meg a bekeretezett szavak jelentését! Segítségedre lehet a Magyar ér-
telmező kéziszótár.

a)  „Építsetek” a következő betűkből szava-
kat! Keressetek többféle megoldást!

á k r ____________________________________  

é t r _____________________________________  

ó r k a __________________________________  

a l s á k  ________________________________

b)  Alkossatok a kép alapján három mondatot 
az a) feladat szavainak felhasználásával!

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

c)  Olvasd el Zelk Zoltán Az állatok iskolája című meséjének részletét! Folytasd lega-
lább három odaillő mondattal a szöveget!

Nagy napra virradt az erdő: megkezdődött a tanítás az állatok iskolájában. Sor-
ra jöttek a medve-, farkas-, nyúlfiak, fakéregből készült könyveket szorongatva a 
hónuk alatt, és szépen sorba ültek a fatuskó padokon.

Mindnyájan vidámak voltak, örültek, hogy végre az állatoknak is van iskolájuk, 
de a legboldogabb a róka volt, hiszen ő találta ki az egészet, ő lett a tanító…

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

 1. 

 2. 

 3. 
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A szöveg
a) Szerkessz szöveget az alábbi mondatokból! Számozással jelöld a helyes sorrendet!

 Egy ember ürgelyukat talált a mezőn.

 Ijedten menekült.

 Az ürge bőrig ázott.

 Beöntötte a lyukba.

 Egy vödör vizet vitt oda.

b) Adj címet a szövegnek!  __________________________________________________________

c) Melyik vers jut eszedbe az előbbi szövegről? Ha tudod, mondd el!

a)  Olvasd el az alábbi mondatokat! Húzd át közülük azokat, amelyek nem illenek a 
szövegbe! Miért ezeket választottad? Indokold meg!

Szegény Micimackó órákig próbálta lehúzni a fejéről a csuprot. A méhek szor-
galmasan gyűjtik a mézet. Hiába rázta, húzta, rángatta, egyre keményebben ült a 
nyakán a csupor. Verte a verem falához, de ez sem használt. Kimászni sem tudott, 
mert hiszen nem látott semmit. Füles szereti a bogáncsot. Feltartotta csuporral 
borított fejét az ég felé, és hangosan, keservesen bőgni kezdett.

b)  Olvasd fel úgy a szöveget, hogy az áthúzott mondatokat kihagyod belőle! Ha isme-
red a történetet, meséld el társaidnak a folytatását!

a)  Két szöveg mondatait kevertük össze. Válogasd szét őket! Húzd alá azonos szín-
nel az összetartozó mondatokat!

Messze északon született egy jéghegy. Vad sze-
lek hizlalták hatalmassá. A kis sündisznó eltévedt a 
kertben. Gőgösen úszott a tengeren, jégkoronás fe-
jét magasra tartotta. Sírva bolyongott ide-oda. Hátán 
fókák játszadoztak, alatta halak tanyáztak. Egyszer 
csak beleütközött egy kaktuszba. Oldaláról sirályok 
szálltak fel a végtelen tengerre. Reménykedve kér-
dezte:

− Mama, te vagy az?

b) Olvasd fel mindkét szöveget kifejezően!

c) Adj címet a szövegeknek!

d) Válaszd ki a neked jobban tetsző szöveget, és másold le!

 1. 

 2. 

 3. 
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A mondat
a) Olvasd el a következő szöveget!

Olyan most a mező reggelenként, mintha gyémántos fá-
tyolrongyokkal volna behullatva. A kis mezei pókok hálói 
azok. Ők is érzik már a kegyetlen hónapok közeledését.  
A mező csöndes. Sápadt sárga a fűország. Szomorúság van 
lenn, meg kétségbeesés. Fenn, a felhők magasában pana-
szosan kiáltozó darvak utaznak dél felé.

(Gárdonyi Géza: Október)

b) Hány mondatból áll a fenti szöveg?  

c) Keresd meg és húzd alá a szövegben a legtöbb szóból álló mondatot!

d) Keresd meg és másold le a legkevesebb szóból álló mondatot!

___________________________________________________________________________________________________________________________

e)  Versenyezzetek! Bővítsétek minél több szóval a d) feladat lemásolt mondatát úgy, 
hogy a tartalma kapcsolódjon Gárdonyi Géza szövegéhez!

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Bontsd mondatokra a tagolatlan szöveget! Írd le helyesen a mondatokat!

Már lassan őszbe fordul az idő reggelenként fűszálak dideregnek a kertben egy 
kis vörösbegy repked táplálékot keresve.

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Írj mondatokat az alábbi szavakkal! Próbálkozz többféle megoldással!

a megpillantottam madárkát egy faágon tarka tollú

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

mozdulatlanul a magányos állt a kémény gólya mellett

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

 1. 

 2. 

 3. 
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A mondatfajták
a)  Olvasd el a következő szöveget! Ha ismered a történetet, meséld el az előzményeket!

Másnap az egyik osztálytársam félrehívott.
– Te Lackó! Tudok egy jó trükköt. Attól mindig jól fogsz felelni.
Gyanakodva néztem rá.
– Mit kérsz érte?
– Semmit. Ingyen elárulom.
A fülemhez hajolt, és belesúgta:
– Tanuld meg a leckét! Ha akarod, segítek neked.
Nahát! Tanulni trükkök nélkül?! Hogy ez nekem sose jutott eszembe!

 (Méhes György)

b)  Nevezd meg a szövegben szereplő mondatfajtákat! Írj egy-egy példát a következőkre!

Kijelentő mondat:  _______________________________________________________________

Kérdő mondat:  __________________________________________________________________

Felszólító mondat:  _______________________________________________________________

Felkiáltó mondat:  _______________________________________________________________

c)  Milyen vágyai lehettek a történetben szereplő Lackónak? Fogalmazd meg óhajtó 
mondattal!

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

a)  Olvassátok el a következő mondatokat! Kik és mikor mondhatták őket? Mutassá-
tok be a helyszínt és a körülményeket!

A strucc a legnagyobb testű madárfaj  
Mit eszik a teve 

Bárcsak megsimogathatnám a kismajmot 

Hű, de hosszú nyaka van a zsiráfnak 

Nézzük meg a madarakat is  

Az oroszlánok általában falkában élnek 

Hány éves lehet ez az óriásteknős 

Ne etesd az állatokat 

Bárcsak megnézhetném a kiselefántot 

b)  Kösd össze a mondatokat a megfelelő mondatfajta nevével! Pótold a mondatvégi 
írás jeleket!

c) Olvasd fel helyes hanglejtéssel a mondatokat!

 1. 

 2. 
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a) Alkossatok közmondásokat a megadott szavak és a kódok segítségével!

A B C
1 könyv amilyen legjobb
2 néma barát tanító
3 olyan gazdája a

C3 A1 C3 C1 B2 __________________________________________________________________

B1 C3 A1 A3 C3 B3 _______________________________________________________________

C3 A1 A2 C2 _____________________________________________________________________

b)  Értelmezzétek a fenti közmondások jelentését! Segítségetekre lehet O. Nagy Gábor  
Magyar szólások és közmondások című könyve.

c) Nevezzétek meg az a) feladatba leírt mondatfajtákat! 

a) Hogyan érdeklődsz, mit kérdezel:

* ha új osztálytársad érkezik?
* ha osztálytársad hiányzik az iskolából?
* ha színházba készül az osztály?

A kérdő mondatok alkotásakor használj -e kérdő-
szavas szerkezetet is!

b) Írj le a megalkotott kérdő mondatok közül kettőt!

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

c) Olvassátok fel egymásnak a leírt mondataitokat! Ügyeljetek a helyes hanglejtésre!

a) Mi lehet a foglalkozása annak, aki a következőt kérdezi?

Megtanultad-e a verset?  _________________________________________________________

Fáj a torkod is?  __________________________________________________________________

Mennyit vágjak le a hajadból? ____________________________________________________

b)  Mit kérdezhetnének tőled az alábbi foglalkozású emberek? Olyan kérdéseket írj, 
amelyekben szerepel az -e kérdőszócska!

kalauz:  __________________________________________________________________________

könyvtáros:  _____________________________________________________________________

postás:  __________________________________________________________________________

bolti eladó:  ______________________________________________________________________

fényképész:  _____________________________________________________________________

4. 

5. 

 3.
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a)  Fogalmazz a képekről felkiáltó mondatokat úgy, hogy a megadott beszélői szán-
dékot fejezzék ki! Olvasd is fel őket helyes hanglejtéssel!

 öröm ijedtség

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

 fájdalom meglepődés

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

b) Alkoss rövid történetet az egyik kép és a róla írt mondat felhasználásával!

a)  Kinga javítani szeretne tanulmányi eredményén. Édesanyja a következőket taná-
csolta neki:

– Figyelj jobban az órákon! Gondosan készítsd el a házi feladataidat!

Ti mit tanácsolnátok Kingának? Írjatok le közülük két mondatot! 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

b)   Melyik mondatfajtával fogalmaztátok meg a tanácsaitokat?

a)  Figyeld meg az alábbi mondatpárokat! Mi a szabály? Írd be a hiányzó mondatokat!

Kirándulni megyünk vasárnap. Bárcsak kirándulni mennénk vasárnap!

Viktor szorgalmasan tanul. Bárcsak szorgalmasan tanulna Viktor!

________________________________________ Bár tudnék korcsolyázni!

Szívesen elmennék moziba. ________________________________________

________________________________________ Bárcsak elállna az eső! 

Megnyertem a versenyt. ________________________________________

b) Olvasd fel az előző mondatpárokat! Érzékeltesd a beszélő szándékát!

 6. 

 7. 

 8. 
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Állítunk és tagadunk
a) Folytasd a mondatok átalakítását a megadott példa alapján!

Állító mondatok: Tagadó mondatok:

A hetes letörölte a táblát. A hetes nem törölte le a táblát.

Szeretem a szőlőt. ________________________________________

________________________________________ Nincs rend a táskámban.

Meleged van? ________________________________________

________________________________________ Nem a lányok győztek.

________________________________________ Te sem kaptál levelet?

b) Keretezd be a tagadó mondatokban a tagadószókat!

a)  Milyen szándékot fejeznek ki az alábbi állító mondatok? Pótold a mondatvégi írás-
jeleket, és nevezd meg a mondatfajtákat!

Állító mondatok Mondatfajta Tagadó mondatok

Szeretek úszni 

Ki olvasta a Vukot 

Bár a városban laknék 

Nézz ide 

Melyiket kéred 

Ó, virágot kaptam 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

b)  Alakítsd át a táblázat állító mondatait tagadóvá úgy, hogy ugyanazt a szándékot 
fejezzék ki!

a) Írjatok egy-egy tiltó mondatot a következő szavakkal!

ugorj: ____________________________________________________________________________

beszélj:  __________________________________________________________________________

rohanj:  __________________________________________________________________________

b) Milyen helyzetben hangozhattak el a leírt tiltó mondatok? Játsszátok el a jelenetet! 

Fogalmazzatok a közlekedéssel kapcsolatos tiltó mondatokat! Írjátok le közülük kettőt!
Például: Ne menj át az úttesten, ha pirosat jelez a lámpa!

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

1. 

2. 

3. 

4. 
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Attil afátültete
tt. K
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a)  A betűrács tagadást tartalmazó közmondásokat rejt. Csigavonalban haladva keres - 
sétek meg, majd írjátok le őket! 

E U K T A R A

GY TY L A SZ SZ NY

F Á O E L

E B N N A L Á

CS Ó L N E M N

K E N E M CS I

b)  Értelmezzétek a leírt közmondások jelentését! Segíthet O. Nagy Gábor Magyar 
szólások és közmondások című könyve. 

a)  Hogyan figyelmeztetnéd, mire szólítanád fel a baráto-
dat, ha a kiránduláson így viselkedne? Alakítsd át a ki-
jelentő mondatokat tiltásokká!

Letérne a kijelölt ösvényről.
Hangosan kiabálna.
Megkóstolná az ismeretlen bokrok terméseit.
Szemetelne az erdőben.

b) Írd le az átalakított mondatokat! Ügyelj a helyesírásra!

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

a) Tagold a betűkörök mondatait szavakra! 

b) Alakítsd át az a) feladat mondatait úgy, hogy felszólítást fejezzenek ki!

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

6. 

7. 

 5.
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A szavak
a) Tagold szavakra a találós kérdéseket! Írd le őket helyesen!

A) Melyikállatalegerősebbavilágon?

___________________________________________________________________________________________________________________________

B) Kitudmindennapalábanélkülfelkelni?

___________________________________________________________________________________________________________________________

C) Melyikágillatos?

___________________________________________________________________________________________________________________________

b) Írd le a találós kérdések megfejtését! Segítenek a képek. 

A)  _____________________________________________

B)  _____________________________________________

C)  _____________________________________________

c) Hány jelentését ismeritek a b) feladatban leírt szavaknak? Beszéljétek meg!

a) Alkossatok mondatpárokat az azonos alakú szavakkal a példa szerint! 

A vízparton egy magányos fűz áll. Réka színes gyöngyökből nyakláncot fűz.

b) Írj le a megalkotott mondatpárok közül kettőt!

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

a) Húzd alá a mondatokban a többjelentésű szavakat!

Lehullott az összes levél a mandulafáról, már csak pár mandula maradt rajta.
Egy egér a zebrán ment át az út másik oldalára.

b) Alkoss újabb mondatokat az aláhúzott szavak másik jelentésével!

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

1. 

 2.

 3.
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lepottyanelbújik
lehull

reszket leesik didereg

meghúzódiklehuppan

 6.

4. 

5. 

7. 

fagyoskodik

elrejtőzik

borzong

fázik

a)  Színezzétek azonos színűre azokat a leveleket, amelyeken rokon értelmű szavakat  
láttok! Segítségetekre lehet a Magyar szinonimaszótár.

b)  Milyen események elmondásakor használnátok a fázik szó rokon értelmű megfe-
lelőit? Alkossatok velük rövid történetet!

a) Helyettesítsd a mondatok kiemelt szavait rokon értelmű szóval! 

Ó, de szép ez a lepke!  ___________________________________________________________

Miért nevet Orsolya?  ____________________________________________________________

Bárcsak lenne egy macskám!  ___________________________________________________

Ne legyél szomorú!  _____________________________________________________________

A mamám ízletes rétest süt.  _____________________________________________________

b)  Beszéljétek meg, hogyan változott meg a mondatok tartalma a szavak kicserélé-
sével!

Írd be a táblázatba a szavak ellentétes jelentésű párját!

a) éjszaka bánat csend árnyék lány apály

b) kicsi sekély gyors gyenge szép hangos

c) beszél rombol ül nevet kiabál olvad

Jelentése alapján melyik szó nem illik a sorba? Keretezd be!

 ravasz, csalafinta, cseles, csökönyös, furfangos, rafinált
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a) Melyik szó illik a mondatba? Válaszátok ki, és húzzátok alá!

Körmére ég a
    A) dolog.  B) munka.  C) tennivaló.
Szöget üt a 
    A) kobakjába. B) buksijába.  C) fejébe. 
Köti az ebet a
    A) póznához. B) karóhoz.  C) rúdhoz.
Nyeli, mint kacsa a 
    A) galuskát.  B) nokedlit.  C) csipetkét. 

b)  Értelmezzétek a helyesen kiegészített szólások, közmondások jelentését! Segít  
O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve.

a) Figyeld meg a szópárokat! Mit vettél észre? Beszéld meg a társaiddal!

                  

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

Ma hány órakor _____________ fel a nap?

Peti minden reggel a szomszéd kisfiúval _____________ iskolába.

Mikor _____________ bevenni ezt a gyógyszert?

Ez nem cseresznye, hanem _____________.

Hány _____________ virágot vegyünk nagymama születésnapjára?

Ez a fecske az eresz alatti fészke felé _____________.

Most is _______________________ a bagoly huhogását. 

A mókus összegyűjtött egy _____________ makkot.

a)  Olvasd fel helyes ejtéssel Fésűs Éva Az ősz című versének  
részletét!

Hűvös őszi szélben Nem is egy, hanem száz!
sárga pille táncol, Hull az erdő lombja, 
nem is pille, hanem okos kis sündisznó
falevél az ágról. derékaljnak hordja.

b) Írj példákat a versből a következőkre!

ige:  ______________________________________________________________________________

főnév:  ___________________________________________________________________________

melléknév:  ______________________________________________________________________

 8.

9. 

10. 
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a)  Mitől függ, hogy kis vagy nagy kezdőbetűvel írjuk a következő főneveket? Töltsd 
ki a következő helyesírási totót! Indokold a választásodat!

 Kisbetű: 1  Nagybetű: 2  Mindkettő lehet: X

1. ____jtó 6. ____ózsa 11. ____udapest

2. ____arlang 7. ____ortobágy 12. ____ánchíd

3. ____bolya 8. ____olnár 13. ____átszótér

4. ____skola 9. ____rsolya 13+1. ____ovács

5. ____önyvtár 10. ____illangó

b) Másold le a helyesen kiegészített szavakat! 

a)  Egészítsétek ki a következő mondatokat a víz főnév meg-
felelő toldalékos alakjával!

A nílusi víziló kedveli a _____________________________.  

Ha _________________________ vágyik, egy lassú folyású  

folyóhoz megy. Testének legnagyobb része alámerül  

a ________________________, csak a szeme, az orra meg  

a füle kukucskál ki a ___________________________. Nap-

pal a __________________________________ lustálkodik. A hidegben sem fázik, mert 

______________________ bőre alatt 5 cm vastag hájréteg van.

b) Mit tudtok még a vízilóról? Fogalmazzatok meg két igaz állítást róla!

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Írj a meghatározások alapján ly vagy j betűt tartalmazó szavakat a rejtvénybe! A kétje-
gyű mássalhangzókat két négyzetbe írd! Ha jól dolgozol, a megfejtés egy főnév lesz.

1. Férfinév. 1.

2. Bokor. 2.

3. Zöldségféle. 3.

4. Az év 7. hónapja. 4.

5. Meseszereplő. 5.

6. Ezen lépünk be a lakásba. 6.

7. Elkezd ellentéte. 7.

8. A nyájat őrzi a legelőn. 8.

9. Déligyümölcs. 9.

Írd ide a megfejtést! ___________________________

11.

13.

12. 
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Az összetett szavak
a)  Olvassátok el Lackfi János Szóló című versének részleteit! Beszélgessetek a vers-

ről! Keressetek vicces részeket benne!

Ülőmunkát állólámpa   Futószalag untig szalad,
sose végez.    sose tesped,
Állóbüfé nem futómű,   futószőnyeg futótűzként
sose fékez.    tovaterjed.

Ülőfürdő tele van ma   Hangszer hogyha szól hozzátok,
állóvízzel,     szólóhangszer,
legyél nálunk futóvendég,  majd ha tudok okosabbat,
hogy ne hízz el!    szólok egyszer!

b)  Húzzátok alá a vers szövegében az összetett szavakat! Értelmezzétek a jelentésüket!

a) Mi látható a képeken? Válaszolj egy-egy összetett szóval!

b) Írd a fenti összetett szavak közül a megfelelőt a mondatokba! 

A ________________, ha a levegőnél könnyebb gázt fújnak bele, fölszáll a magasba.

A kifutópályán a ____________________________ egy ideig kerekeken fut.

A ____________________________ viselése annak fontos, aki nem lát jól.

Peti hátán ____________________________ van.

A ____________________________ gyökeréből ízletes főzeléket lehet készíteni.

c) Olvasd fel a kiegészített mondatokat!

a) Pótoljátok a következő összetett szavak elő- vagy utótagját!

_______________szál, _______________csepp, _______________gyűrű, _______________óra,

nap________________, hang________________, tűz________________, föld________________

b) Alkossatok mondatokat az összetett szavakkal! Írjatok le közülük hármat!

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

1. 

2. 

3.
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a) Melyik összetett szóra gondoltunk? Találd ki a meghatározások alapján!

Kabát, amit télen hordunk:  _____________________________

Lakk, amit a körömre kenünk:  _________________________

Kendő, amit a zsebünkben hordunk: ____________________

Lapát, amivel havat lapátolunk:  ________________________

Szörp, ami málnából készült:  __________________________

Cserép, amibe virágot ültetünk:  ________________________

Lépcső, ami csigavonalban halad:  ______________________

Lánc, amit a nyakunkba teszünk:  ______________________

Csipesz, amivel a ruhát rögzítjük:  ______________________

Csónak, amit mentésre használunk:  ____________________

b) Mely összetett szavakat fedezed fel a képen? Alkoss velük egy-egy mondatot!

a)  Olvasd el a következő mondatokat, és húzd alá bennük az összetett szavakat!  
Jelöld függőleges vonallal az összetétel határát!

Hazánkban több mint háromszáz madárfaj költ. 
Az átvonuló madarak pihenőhelyén madárvárta, 
vagyis megfigyelőállomás működik. Az ott dolgo-
zó emberek egyik feladata a madárgyűrűzés. 

b) Írd le szótagolva az aláhúzott összetett szavakat!

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

a)  Bontsd elő- és utótagra a következő összetett szavakat! Karikázd be az utótag első 
betűjét! Mit vettél észre? 

b)  Írd le szótagolva az a) feladat szavait! Mondd el a társaidnak, mit tudsz az össze-
tett szavak elválasztásáról!

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

4. 

5. 

6.
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A főnév
a)  Olvassátok el a következő meserészletet! Találjatok ki folytatást hozzá! Mondjátok 

el egymásnak!

A napot felhő takarta el, a fűszálak sárgulni kezdtek. Néha reggeltől estig eső 
áztatta a mezőt. Nagy gondban volt a tücsök, nem tudta, hová rejtse a hegedűjét, 
hogy meg ne ázzon. Kő alá nem teheti, mert összetörne, a tücsöklyukban megfáz-
na. Egyszer egy szarka szólította meg a magasból:

– Ne búsulj, tücsök koma! Bízd rám a hegedűdet! Tudok egy olyan helyet, ahol 
nem érheti semmi baj. Ha megérkezik a tavasz, visszakapod.

b)  Húzd alá a főneveket a meserészletben! Írj közülük két-két példát a következő 
csoportokhoz!

Élőlény neve:  ____________________________________________________________________

Tárgy neve:  _____________________________________________________________________

Gondolati dolog neve:  ___________________________________________________________

a)  Alkoss két rokon értelmű szócsoportot a következő főnevekből! Kösd a megfelelő 
képhez az azonos csoporthoz tartozó szavakat!

gyerek

csemete

pajtás

kölyök

haver

cimbora

barát

apróság

b) Beszéljétek meg, ki és milyen helyzetben használhatná ezeket a szavakat!

c) Gyűjtsetek a cipő és a kalap főnevekhez rokon értelmű szavakat!

Folytassátok a megkezdett szóláncot főnevekkel a felismert szabály alapján!

a) kréta, asztal, lapát,  ______________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

b) alma, magyar, gyarmat,  _________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

c) tyúkszem, szemüveg, üvegcipő,  _________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

1. 

2. 

3.
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Alkossatok a megadott főnevekből újakat!
a) Toldjátok meg a megadott főneveket egy betűvel úgy, hogy új főnév legyen belőlük!

haj lom kar tár mez nyár raj cső

hajó

b) Tegyetek a főnév elé egy betűt úgy, hogy új főnév legyen belőle!

író alap iker öröm olló anya ecset ajtó

bíró

a) Olvasd el a következő szöveget! Húzd alá benne a főnév szófajú összetett szavakat!

Egyes madarak különös életmódja még az űrhajózást is veszélyezteti. A sirá-
lyok éppen a kilövőtornyokat szemelték ki fészkelőhelynek. A hatalmas acélépít-
mények valóságos sirályszállodák lettek. A madarak azzal is kárt okoznak, hogy 
csigákkal és kagylókkal „bombázzák” a torony fémvázát. A sirályok ugyanis úgy 
szokták feltörni zsákmányuk kemény csonthéját, hogy a napfényben csillogó kő-
sziklákhoz vagdossák őket. Sziklák hiányában a fényes fémoszlopokat használ-
ják táplálékuk feltöréséhez.

b) Írj le szótagolva az aláhúzott összetett főnevek közül ötöt!

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fejtsd meg a rejtvényt! A kétjegyű mássalhangzókat két négyzetbe írd! Ha jól dol-
goztál, a megfejtés egy tulajdonnév lesz.

1. Az egyik hónap neve. 1.

2. Tantárgy az iskolában. 2.

3. A festő eszköze. 3.

4. Magyarországi folyó. 4.

5. Tápláló eledel. 5.

6. A baromfiudvar királya. 6.

7. Medvegyerek. 7.

8. Verset író személy. 8.

9. Nagypapa becézve. 9.

Írd ide a megfejtést! ___________________________

5. 

4.

6.
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A toldalékos főnevek
a)  Gyűjtsetek toldalékos főneveket a képről a kérdésekhez! Írjátok át színessel a tol-

dalékokat! Mondjátok el, amit a toldalékos főnevek helyesírásáról tudtok!

 Mit? Kik? Hol? Kitől?

 ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

 ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

 ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

b) Találjatok ki rövid történetet a kép és a gyűjtött főnevek segítségével!

a) Írd le a következő főnevek többes számú alakját!

fa _________________________ tűz _________________________

teve _________________________ tél  _________________________

róka _________________________ víz _________________________

ló _________________________ cukor  _________________________

kő _________________________ bagoly _________________________

fű _________________________ tükör _________________________

b) Jelöld függőleges vonallal a szótőt, és írd át színessel a többes szám jelét!

c) Figyeld meg az előző főnevek többes számú alakját! Mit vettél észre?

d) Alkoss mondatot két többes számú főnévvel!

1. 

2.
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a)  Válaszd ki és húzd alá a szavak közül a többes számú főneveket! Karikázd be a 
többes szám jelét!

gyerek,   csónak,   titkok,   utak,   árnyék,   rokonok,   patak,   tücsök,   boríték,

iratok,   kölyök,   sóhajok,   tükrök,   bajnok,   vidék,   akadályok,   fiók,   makk

b) Olvasd össze a többes számú főnevek kezdőbetűjét! Mi a megfejtés? _____________

c) Alkoss egy mondatot a megfejtés többes számú alakjával!

 __________________________________________________________________________________

a) Pótold az alábbi szövegben a főnevek toldalékát!

Viktor mozi_____ indult. Édesanyja pénzt tett az erszényé_____. A jegyváltáshoz 

beállt a sor_____. Nem tolakodott. Az előtér_____ már sokan várakoztak. Megszó-

lalt a csengő. Nemsokára elfoglalta a helyét a terem_____.

b) Beszéljétek meg, mikor használunk -ba, -be; mikor -ban, -ben toldalékos főnevet!

c) Olvasd fel a helyesen kiegészített szöveget!

a)  Pótold a következő szólásokban, közmondásokban a hiányzó főneveket! Segíte-
nek a rajzok és a kérdések.

Sok ______________________   _______________________________ győz.
                        Mi?                                          Mit?

Kiugratja a _______________ a _________________________.
                              Mit?                          Honnan?

Most ugrik a ____________________ a _____________________________.
                                 Mi?                             Hová?

______________________ nem lesz ______________________.
           Miből?                                         Mi?

b)  Értelmezzétek a megfejtett szólások, közmondások jelentését! Segít O. Nagy Gá-
bor Magyar szólások és közmondások című könyve.

c)  Találjatok ki olyan helyzetet, amikor ezeket a szólásokat, közmondásokat hasz-
nálhatjátok!

 __________________________________________________________________________________

4. 

3.

5.
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-k
-nál -on

-val

-ba

-tól

-t

-nak

-ban

-ra

a) Olvasd el az alábbi szópárokat! Melyik a főnév? Karikázd be!

                        

b) Egészítsd ki a következő mondatokat a szópárok odaillő tagjával!

Nagyapám nem találja az _____________. Levente délelőtt a kertben _____________.

Cecília elsőként _______________ a célba. Megelőzött nagyon sok ________________.

Ki _______________ a legmesszebbre? Ezt a _________________ édesapámtól kaptam.

c) Írd le tollbamondás után a mondatokat!

a)  Toldalékoljátok a megadott főneveket az alábbi kérdéseknek megfelelően! Mondd 
el a társaidnak, mit tudsz a toldalékos főnevek helyesírásáról!

 Mit? Hol? Hová?

falu _________________________ _________________________ _________________________

színház _________________________ _________________________ _________________________

tó _________________________ _________________________ _________________________

erdő _________________________ _________________________ _________________________

  Kit? Kiről? Kitől?

orvos _________________________ _________________________ _________________________

Mihály _________________________ _________________________ _________________________

juhász _________________________ _________________________ _________________________

Virág _________________________ _________________________ _________________________

b) Írjátok át színessel a toldalékokat!

a)  Írd le az újság szó toldalékos alakjait az ábra szerint! Mondd el, mit tudsz a tolda-
lékos főnevek helyesírásáról!

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

b) Foglald mondatba a leírt toldalékos szavakat! Írj le közülük hármat!

6.

7. 

8. 
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a) Olvasd el a szöveget! Húzd alá a -val, -vel toldalékos főneveket a mondatokban!

Ritának van egy kis virágoskertje. Édesapja ásóval, kapával lazította fel a földet. 
Rita húgával, Edittel elvetette a magokat. Nyáron a virágok illatukkal, szépségük-
kel szereztek örömet. A szomszédokkal együtt sokat gyönyörködtek bennük.

b) Csoportosítva írd le az aláhúzott szavakat!

 Kivel? Mivel? Kikkel? Mikkel?

___________________________________________ ___________________________________________

___________________________________________ ___________________________________________

___________________________________________ ___________________________________________

c) Írd át színessel a lemásolt szavak toldalékát!

a) Pótold a hiányzó toldalékokat a következő meserészletben!

– Most elő a fortélyok______, róka koma, nyisd ki azt a zsák______! 

Hanem a róká______ akkorra már nyakon csípték a kopó______.

– Ejnye, róka úrfi, benne ragadtál a pác______ a százféle mesterséged______!

b)  Olvasd el a kiegészített szöveget! Mondd el a meserészlet előzményét! Értelmezd 
az utolsó mondatot!

c) Írd le az első mondatot emlékezetből!

a)  Egészítsd ki a mondatokat -val, -vel; -vá, -vé toldalékos szavakkal! Segítenek a 
képek!

Mátyás király száz ________________________ jutalmazta meg a szegény embert.

A mesében a vén banya gonosz ________________________ változott.

Ki mer megvívni a hétfejű ________________________?

A királyfi máig is boldogan él az aranyhajú ____________________________________.

b) Beszéljétek meg, mit fejeznek ki a mondatokban a kiegészített ragos főnevek!

c) Találjatok ki egy mesét a képek alapján! Játsszátok is el!

9. 

10. 

11. 
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Bővítsétek a mondatokat -val, -vel toldalékos főnevekkel! 

A parkban nyírják a füvet.  ______________________________________________________

Flóra kiszínezi a rajzát.  __________________________________________________________

Megjavíttattam a cipőmet.  _______________________________________________________

Gergő a ligetben sétál.  ___________________________________________________________

Éva felszállt a vonatra.  __________________________________________________________

A fiúk fociznak.  _________________________________________________________________

a) Olvassátok fel helyes kiejtéssel a következő versrészletet! Értelmezzétek a verset! 

Hasal hassal,  fülel füllel,
vasal vassal,   híddal hidal,
szemmel szemel,  ínnal inal,
fejjel fejel,   talpal talppal,
tüzel fával,  lábal lábbal,
nem tűzzel,  de munkát nem
szájal szájjal,  vállal vállal.

        (Szabó Kálmán)

b)  Írjátok ki a versrészletből a főneveket! Jelöljétek a szavakban a szótőt és a toldalékot!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

c) Mondjátok el, milyen szabály vonatkozik a leírt toldalékos főnevek helyesírására!

a) Olvassátok el és hasonlítsátok össze a következő szópárok szavait!

   

   

b) Egészítsétek ki a mondatokat az a) feladat megfelelő szavával!

Úgy érzem, Palkó __________________________ engem.

Ne búslakodj, fel a __________________________!

A könyvtárból három __________________________ tértem haza.

Jobb __________________________ énekeljétek ezt a vidám dalt!

Ne beszélj tele __________________________!

Milyen ügyesen __________________________ Karcsi az új labdával!

c) Állapítsátok meg a mondatokba foglalt szavak szófaját!

12. 

13.

14.
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a) Pótold a főnevek hiányzó betűjét!

bici____li, sze____fű, né____je, szí____pad, mo____dó, zse____kendő, ví____csap, 

há____szám, fo____kefe, cukrá____da, fo____hagyma, iga____ság, szelí____ség

b) Írd le a kiegészített főnevek -val, -vel toldalékos alakját!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

a)  Mi a szófaja a következő szavaknak? Állításotokat bizonyítsátok mondatalkotással!

b) Csoportosítsátok a fenti szavakat!

 
Toldalékos főnév

        
Ige

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Keresd meg Majtényi Erik Hűvös őszi eső című versének részletében a mit?, miket? 
kérdésekre válaszoló szavakat! Írd ezeket a főneveket a rejtvényábra soraiba a meg-
határozások alapján! A kétjegyű mássalhangzókat külön négyzetbe írd!

Hűvös őszi eső, Mossa a pázsitot,
se vége, se hossza, az ösvényt, a fákat,
a fázós bokrokat utcákat, tereket
mossa, egyre mossa. s külön minden házat.

1. Településen lévő útvonalakat. 1.

2. Keskeny gyalogutat. 2.

3. Cserjéket. 3.

4. Füvet. 4.

5. Házak közötti nagyobb területeket. 5.

6. Fás szárú növényeket. 6.

7. Épületet. 7.

Írd ide a megfejtést! ___________________________

15. 

16.

17.
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A tulajdonnév fajtái
A személynevek

Írj személyneveket az alábbiak szerint!

Születési neved:  _________________________________________________________________

Édesapád neve:  __________________________________________________________________

Édesanyád leánykori neve:  ______________________________________________________

Legjobb barátod beceneve:  ______________________________________________________

a) Csoportosítsátok az osztályotokba járó gyerekek családnevét eredetük szerint!

b) Gyűjtsetek családneveket az alábbiak szerint!

Idegen szóból származó:  ________________________________________________________

Keresztnévből származó:  _______________________________________________________

Növény nevéből származó:  ______________________________________________________

Népnévből származó:  ___________________________________________________________

a)  Írd a rejtvény vízszintes soraiba a megfelelő tulajdonnevet! A kétjegyű mással-
hangzókat két négyzetbe írd!

1. A Szózat költőjének családneve. 1.
2. Az Altató című vers költőjének családneve. 2.
3. A Galagonya költőjének családneve. 3.
4. A Dióverés című vers költőjének családneve. 4.

b)  Ha helyesen írtad le a neveket, a megfejtés egy magyar író családneve. 

Írd le az író teljes személynevét! _________________________________________________

a) Mi a különbség a következő főnévpárok jelentése között?

b)  Egészítsd ki a mondatokat! Az a) feladat főnevei közül válassz! Gondold át, hova 
kerülhet köznév, hova a tulajdonnév!

_______________________ összegyűjti és megszárítja a _______________________ illatos, 

fehér virágját, majd teát főz belőle.

A _______________________ jó illatú kerti _______________________.

Megkértem a tanító nénit, hogy ültessen _______________________ mellé.

Egy csokor _______________________ van _______________________ néni kezében.

1. 

2. 

4. 

3.
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a) Értelmezzétek a következő mondatot!

b) Gyűjtsétek össze a következő keresztnevek becézett alakjait!

Mónika:  _________________________________________________________________________

Anna:  ___________________________________________________________________________

Tamás:  __________________________________________________________________________

Két névből egy harmadikat alkothatsz a példa szerint. Keresd meg és írd le az elrej-
tett neveket!

Így: Csilla – Lili  Lali;  Nándor – Kata  Dorka

Janka – Tamás; Evelin – Daniella; Margit – Tasziló; Noé – Valér; Ottó – Nikolett;  

Dániel – Laura; Rozi – Tamara; Demeter – Kamill; Kati – Borbála; Oszkár – Menta

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

a)  Hogyan lehet személynév a következő szavakból? Folytasd az átalakítást a példák 
szerint!

mákos  Ákos  baba  Csaba

kábel  ________________________ karika  _______________________

olajos  ________________________ méla  _______________________

opál  ________________________ villa  _______________________

kanna  ________________________ tábor  _______________________

b)  Gyűjtsetek önállóan is olyan szavakat, amelyekből személynév alakítható a fenti 
szabály szerint!

a)  Mi a keresztneve az alábbi rajzokon látható gyerekeknek? Megtudod, ha a fejet 
ábrázoló betűkből egy-egy tulajdonnevet alkotsz. Írd le ezeket a személyneveket!

 __________________________________________________________________________________

b) Számozással állítsd betűrendbe a leírt keresztneveket!

5. 

6. 

7.

8.
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Az állatnevek

a)  Olvasd el a következő mondatokat! Húzd alá bennük az állatok saját, megkülön-
böztető nevét!

Kincsem, a csodakanca élete során 54 versenyen indult, és mindig győzött. Leg-
kedvesebb társa egy fekete-fehér macska, Csalogány volt, amely nélkül a ló egyet-
len versenyére sem volt hajlandó elindulni.

Mancs a miskolci speciális mentők csodakutyája volt. Világhírűvé az 1999-es 
törökországi földrengés során vált, amikor a katasztrófa után több nappal élve 
talált meg egy kislányt a romok alatt.

b) Keressetek ezekről az állatokról érdekes történeteket, és meséljétek el egymásnak!

Az állatkertben élő állatoknak gyakran születnek utódaik. Te milyen nevet adnál 
nekik? Nevezd el az állatokat! Írd a vonalra a tulajdonnevüket!

 _________________ _________________ _________________ _________________

a)  Írjátok le, melyik állatot hogyan nevezte el Fekete István a regényeiben! Válassza-
tok az alábbi tulajdonnevek közül!

róka: __________ béka: __________ gólya: __________ vadkacsa: __________

kutya: __________ fecske: __________ légy: __________ bagoly: __________

b) Beszéljétek meg, vajon miért így nevezte el az egyes állatokat az író!

A könyvekben, filmekben szereplő állatoknak gyakran van saját nevük. Írd le, me-
lyik állatot hogyan nevezték el! Válassz a következő szavak közül!

SZIMBA, KUKORI, FRAKK, SZERÉNKE

 _________________ _________________ _________________ _________________

1. 

2. 

4. 

3.
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Megtudod, hogyan hívják ezeket a cicákat, ha a rajzokon található betűkből egy-egy 
tulajdonnevet alkotsz. Az állatnevek leírásakor ügyelj a helyesírásra!

____________________________ __________________________ __________________________

a)  A következő képrejtvények megfejtése egy-egy állatnév. Írd a megfejtéseket az 
első vonalra!

 ___________________________ ___________________________

 ___________________________ ___________________________

 ___________________________ ___________________________

b)  Hogyan neveznéd el az a) feladatban szereplő állatokat? Írj mindegyikhez két-két 
tulajdonnevet!

a)  Versenyezzetek! Gyűjtsetek állatneveket a betűsorból! A betűk sorrendjén ne vál-
toz tassatok!

b) Írd le a megtalált állatneveket! Ügyelj a helyesírásra!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

c) Melyik nevet miféle állatnak adnád?
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5.

6.

7.
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A földrajzi nevek

Írd le Magyarország legnagyobb folyójának, tavának, városának, legmagasabb he-
gyének a saját, megkülönböztető nevét!

 __________________________________________________________________________________

a) Hol laksz? Írd le a pontos címedet helyesen! 

________________________________,    _________________________________     _____________
 (város, község)    (utca, út , tér…)             házszám 

b) Írd le három olyan település nevét, amelynek a közelében laksz!

 __________________________________________________________________________________

c)  Sorold fel azoknak az utcáknak, utaknak, tereknek a teljes nevét, amelyeken átha-
ladsz, amikor az iskolába jössz!

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________

a) Írd le, melyik megyében élsz!  ___________________________________________________

b) Gyűjts még megyeneveket! Használj térképet! 

c) Csoportosítva írd le a gyűjtött megyeneveket!

Egyeleműek:  Többeleműek:

Pest megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye

______________________________  ____________________________________________________

______________________________  ____________________________________________________

______________________________  ____________________________________________________

a) Pótold a hiányzó betűket! Úgy egészítsd ki a szavakat, hogy főnév legyen belőlük!

___alaton, ___ó, ___alu, ___eged, ___erhát, ___aros, ___olnok, ___olyó, ___isza, 

___örzsöny, ___átra, ___őváros, ___alaegerszeg, ___ráva, ___akony, ___egység,  

___ebrecen, ___rszág, ___écsvárad, ___ükk, ___ajó, ___aja, ___ekszárd, ___atak

b)  Hasonlítsd össze a megoldásodat a társaidéval! Mely szavakat lehetett többféle-
képpen főnévvé kiegészíteni? 

c) Másold le azokat a szavakat, amelyeket tulajdonnévvé egészítettél ki!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

1. 

2. 

3. 

4. 
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Gyűjtsetek Magyarország domborzati térképéről kötőjeles földrajzi neveket! Írjátok 
le őket!

Például: Csele-patak, Zalai-dombság

a) Kisbetű vagy nagybetű hiányzik a szavak elejéről a szövegben? Pótold!

A ___unántúl földjét ___olyók ölelik körül: a ___una, a ___ráva es a ___ába.

A ___unántúli ___rszágrész legnagyobb ___íksága a ___isalföld. A ___íkságot  

a ___ába ___olyó osztja kétfelé, ___izeit összegyűjti és a ___unába vezeti. Termé-

keny ___öld ez itt. A ___isalföld ___özéppontja ___őr ___árosa. Három ___olyó,  

a ___ába, a ___ábca és a ___osoni-___una összefolyásánál alakult ki, ezért hív - 

ják ___őrt a ___olyók ___árosának.

b) Ellenőrzés és javítás után másold le csoportosítva a kiegészített szavakat!

a) Olvasd el a következő mondatokat! Figyeld meg a kiemelt szavak helyesírását! 

A Föld ellipszis alakú pályán kering a Nap körül.
Holdtöltekor a Hold felénk néző részét teljesen megvilágítja a Nap.
A nap sugarai felmelegítik a talajt.
Éjszaka bevilágít a hold az ablakodon?
Hű, de izgalmas lehet egy föld körüli utazás!

b)  A mindennapi használatban a nap, a hold, a föld égitestneveket kis kezdőbetűvel 
írjuk. Tudod-e, mikor írjuk nagy kezdőbetűvel őket? Beszéld meg a társaiddal!

c) Írd le tollbamondás után az a) feladat mondatait!

A megadott szavak betűiből a hazánkkal szomszédos országok nevét alkothatod meg.  
Írd le ezeket az országneveket betűrendbe sorolva!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

ISZÁK LOVA KAR UNJA

ÁSZ HORGOT VÁR

SZÉN VIOLA

RAB ESZI

MAI ÁRON

SZITA URA

5. 

7.

8.

6.
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Az intézménynevek

a) Másold le folyóírással az alábbi pecséteket használó intézmények nevét!
 A) B) C)

A)  _______________________________________________________________________________

B)  _______________________________________________________________________________

C)  _______________________________________________________________________________

b) Írd le az iskolád pontos nevét!  ___________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Írj Petőfi Sándorról elnevezett intézményneveket!

múzeum: ________________________________________________________________________

iskola:  ___________________________________________________________________________

színház:  _________________________________________________________________________

művelődési ház:  _________________________________________________________________

a) Pótold az intézménynevekben a hiányzó kezdőbetűket! 

___ossuth ___ajos ___ltalános ___skola ___s ___imnázium

___ermészettudományi ___úzeum

___ővárosi ___agycirkusz

___ővárosi ___llat- ___s ___övénykert

___álvin ___éri ___eformátus ___ltalános ___skola

___écsi ___emzeti ___ínház

___icimackó ___voda

___algóczi ___rzsébet ___árosi ___önyvtár

b) Diktáljátok le egymásnak a helyesen kiegészített intézményneveket!

Az egyik intézmény tábláján összekeveredtek a betűk. Írd le a nevét helyesen!

  

  ____________________________________________
MŰVEKÉSZTE LAPÁTJAO

1. 

2. 

3. 

4.
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a)  Pótold a mondatokban a hiányzó tulajdonneveket! Válassz az alábbiak közül!  
Írd le őket folyóírással a megfelelő helyre!

Az ____________________________ épületében ülésezik az országgyűlés.

A hagyomány szerint Petőfi Sándor 1848. március 15-én a ________________________

______________________________________________ lépcsőjén szavalta el a Nemzeti dalt.

Szüleimmel megnéztük a kecskeméti ____________________________________________ 

______________________________ egyik előadását.

Testvérem a _____________________________________________________________ tanulója.

b) Írd le tollbamondás után a helyesen kiegészített mondatokat!

a)  Alkoss intézményneveket a megadott szavak és a kódok segítségével! Írd le őket 
folyóírással! Ügyelj a helyesírásra!

A B C D
1 MŰVÉSZETEK OTTÓ FÖLDES ATTILA
2 JÓZSEF MÚZEUM KÖNYVTÁR ISKOLA
3 MISKOLCI ÁLTALÁNOS NEMZETI HERMAN
4 GIMNÁZIUM FERENC HÁZA SZÍNHÁZ

A1 C4 ____________________________________________________________________________

C1 B4 A4 ________________________________________________________________________

D3 B1 B2 _________________________________________________________________________

A2 D1 C2 ________________________________________________________________________

A3 C3 D4 ________________________________________________________________________

b) Nézzetek utána az interneten, melyik településen találhatók ezek az intézmények!

c) Készítsetek hasonló feladványokat egymásnak!

Döntsétek el, hogy a megadott öt szó közül melyik szó illik a táblázat üres helyére! 
Indokoljátok a választásotokat!

Vígszínház, Bogáncs, Maros, Győr, Debrecen

Magyar Állami Operaház Duna Budapest
Szigligeti Színház Tisza Szolnok

Vaskakas Bábszínház Rába

5. 

6.

7.
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A címek

a) Olvasd el a következő címeket! Húzd alá azokat, amelyek ismerősek számodra! 

b) Másold le csoportosítva a fenti címeket!

 Újságcím: Könyvcím:

 _______________________________________________ ______________________________________________

 _______________________________________________ ______________________________________________

 _______________________________________________ ______________________________________________

 _______________________________________________ ______________________________________________

 _______________________________________________ ______________________________________________

 _______________________________________________ ______________________________________________

 _______________________________________________ ______________________________________________

c)  Írd át színessel a címekben előforduló nagy kezdőbetűket! Hasonlítsd össze az 
újságok és a könyvcímek helyesírását! Mit tapasztaltál?

d) Gyűjts még címeket mindkét csoporthoz!

a)  Írd le Kányádi Sándor három versének a címét! Ha szükséges, 
kölcsönözz ki a könyvtárból egy Kányádi Sándor-verseskötetet!

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

b) Írd le annak a könyvnek a címét, amelyiket a legutóbb olvastad!

 __________________________________________________________________________________

a)  Írj le az olvasókönyvedben szereplő festmények címe közül hármat!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

b) Írd át színessel a címekben előforduló kezdőbetűket!

1. 

2. 

3. 
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a)  Egy iskolai rajzversenyre küldték el ezt a képet.  
Adj címet neki!

______________________________________________________________

b)  Olvasd el a következő két verset! Te milyen címet 
adnál nekik? Miért?

 ____________________________________ ____________________________________

 Tüskéshátú sün barátom, Mackóbarlang hatalmas, 
 merre jártál, mondd, a nyáron? belül sötét, izgalmas,
 Itt az ősz, a lomb lehullt már, barnamedve lakik benne,
 most látlak, hogy előbújtál. fittyet hány a cseppkövekre.
 Körmöd kopog, eliramlasz, Nem igazán geológus,
 vigyázz, itt a tél, te mamlasz! brummog, mint egy hangos kórus,
 De a sün nem jön zavarba, nincs is neki egyéb vágya:
 belebújik az avarba. csupor méz meg ízes málna.
 (Csukás István)  (Nyulász Péter)

a)  Állítsd össze újságok és folyóiratok címét a táblázat és a kódok segítségével! Írd le 
helyesen a címeket!

A B C D
1 KÉPES ÉLET HÁZAK MAGAZIN
2 NEMZETI ÚJSÁG MAGYAR TUDOMÁNY
3 ZÖLD SZÉP SPORT NYELVŐR
4 ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM KONYHA

A2 C3 = ________________________________ A3 B2 = ________________________________

B3 C1 = ________________________________ C2 D3 = ________________________________

B4 D1 = ________________________________ A1 C3 = ________________________________

C2 D4 = ________________________________ A1 B2 = ________________________________

B1 A4 C4 =  ___________________________________________________________________________________________

B1 A4 D2 =  ___________________________________________________________________________________________

b)  Mondd el, milyen helyesírási szabályt kell alkalmazni az újságok, folyóiratok cí-
mé nek leírásakor!

c) Beszéljétek meg, melyik újság milyen témájú szövegeket tartalmazhat!

d)  Keressétek meg ezeket az újságokat, folyóiratokat a könyvtárban! Lapozzátok át 
őket! Ha érdekes cikket találtok, olvassátok el, és ismertessétek a társaitokkal!

4. 

5.
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A márkanevek

a)  Flóra édesanyja a következő termékeket vásárolta a boltban. Írjatok a köznevek 
mellé márkaneveket!

keksz:  Győri Édes tea:  __________________________

vaj: __________________________ üdítő: __________________________

kolbász: __________________________ rágógumi: __________________________

tejszelet: __________________________ joghurt: __________________________

sajt: __________________________ mosópor:  __________________________

b)  A tulajdonnevek közül kettőt foglalj mondatba! Használj különböző mondatfajtákat!

a)  Olvasd el Lackfi János Legjobb autók című versének részleteit! Húzd alá a szöveg-
ben a márkaneveket!

Jó autó a Porse, Jó autó a Lada, Jó autó a Trabant,
száguldás a sorsa. csípős az illata. vele a lét kaland.

Jó autó a Skoda, Jó autó a Mazda,
ha megy, az már csoda. elparkol a gazba.

b)  Melyik márkanév autóé, melyik motorkerékpáré? Kösd a megfelelő képhez a sza-
vakat! 

Honda Suzuki (szuzuki)

Opel Audi

Yamaha (jamaha) Harley-Davidson (hárli déviddzon)

Mercedes (mercédesz) Ford

Kawasaki (kavaszaki) Alfa Romeo

Milyen termékekre gondolsz, ha az Adidas 
(adidasz), az Ego, a Kappa, a Nike (nájki) 
már kaneveket hallod? Rajzolj le közülük 
né há nyat!

a) Állítsatok össze a betűkből márkaneveket! Írjátok is le őket!

 __________________________________________________________________________________

b) Gyűjts még márkaneveket önállóan!

 __________________________________________________________________________________

Aelri modeAnt aveNi aRma Fait

1. 

2. 

3. 

4. 
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Mit tudsz a főnévről?
a) Olvasd el az alábbi szöveget! Húzd alá benne a főneveket!

Tihany a Balaton-part legszebb ékessége. A fél-
szigetet a tó vize öleli körül. Tihanyból rövid idő 
alatt eljuthatunk Balatonfüredre. A táj egyetlen 
szőlőskert. 

A Balaton környékén sok híres várrom van. 
Mindegyikhez a magyar történelem egy-egy di-
csőséges fejezete fűződik. Kiemelkedik közülük Nagyvázsony, Kinizsi Pálnak, 
Mátyás király legendás hírű törökverő hadvezérének egykori lakóhelye.

b) Írj három-három példát a szövegből a következőkre!

Élőlény neve:  ____________________________________________________________________

Tárgy neve:  _____________________________________________________________________

Gondolati dolog neve:  ___________________________________________________________

c) Csoportosítsd az aláhúzott főneveket!

 Köznév: Tulajdonnév:

 ______________________________________ _________________________________________

 ______________________________________ _________________________________________

 ______________________________________ _________________________________________

 ______________________________________ _________________________________________

 ______________________________________ _________________________________________

 ______________________________________ _________________________________________

a) Kösd a tulajdonneveket a megfelelő köznévhez!

Mátyás  Harry Potter és a bölcsek köve
Sajó  Pécs
Pest megye  Szabó Ervin Könyvtár
Mátra  Bogáncs
Nemzeti Színház  Mecsek
Kodály Zoltán  Opera
Milka  Süsü, a sárkány
Balaton  Országház
Bambi  Füles
Himnusz  Tomi kristály

b) Írj le az a) feladat tulajdonnevei közül minél többet emlékezetből!

1. 

2. 
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a)  Gyűjtsetek egy-egy tulajdonnevet mindegyik köznévhez! A feladat megoldásához 
használhatjátok a Magyar helyesírás szabályai című könyv szótár részét! 

író ____________________________ költő  ____________________________

kutya ____________________________ tó  ____________________________

hegy ____________________________ folyó  ____________________________

város ____________________________ utca  ____________________________

bolygó ____________________________ verscím ____________________________

festmény ____________________________ újság ____________________________

autó ____________________________ fogkrém ____________________________

iskola ____________________________ múzeum ____________________________

b) Mondjátok el, mit tanultatok a tulajdonnevek helyesírásáról!

a) Írd le a felsorolt tulajdonneveket a megfelelő helyre!

Intézménynév:  _________________________________

Cím: ____________________________________________

Állatnév:  _______________________________________

Személynév:  ___________________________________

Földrajzi név:  __________________________________

b)  Írd át színessel, majd olvasd össze a tulajdonnevek kezdőbetűit! Ha jól oldottad 
meg a feladatot, egy tulajdonnevet kapsz.

c) Próbálj meg te is hasonló rejtvényt készíteni!

Fejtsétek meg a rejtvényt! Alkossatok a megadott szavak betűinek felcserélésével 
magyarországi településneveket, és ezeket írjátok a vízszintes sorokba! A kétjegyű 
betűk két négyzetbe kerüljenek!

1. DEGESZ 1.
2. DRÁGA 2.
3. REGE 3.
4. DÉR 4.
5. FIÓKOS 5.
6. CSEN 6.
7. LÁGY 7.

Ha jól dolgoztatok, megfejtésül egy újabb település nevét kaptátok. 

Írjátok ide a megfejtést! _______________________________

5.

3. 

4. 
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Játsszatok ország-város játékot! A megadott kezdőbetűkkel írjatok tulajdonneveket! 
Használhattok térképet.

Ország Város Folyó Hegy Fiú Lány

T

M

D

A

S

a) Hogyan készül a kenyér? Pótold az alábbi szövegben a főnevek toldalékát!

A pék______ a dagasztógép______ öntik a liszt______. Öntenek bele langyos 

víz______, adnak hozzá kovász______ vagy élesztő______. Só______ ízesítik.  

A gép a nagy lapátok______ jól eldolgozza a tészta______. A pék______ for-

mák______ adagolják és ebben kelesztik. A forró kemence______ kisütik. Reggel  

a boltok______már kapható a friss kenyér.

b) Olvasd fel a helyesen kiegészített szöveget!

c) Írd le tollbamondás után az a) feladat szövegét!

Egészítsétek ki a mondatokat toldalékos főnevekkel! Segítenek a képek. Próbálkoz-
zatok többféle megoldással!

Eszter a ______________________________ elővett egy ______________________________.

Áron ______________________________________________ készítette el a házi feladatát.

A __________________________________  __________________________________ vannak.

Tedd vissza a ______________________________ a __________________________________.

a)  Írd a megadott szótagokat az üres helyekre úgy, hogy a vízszintes sorokban főne-
veket kapj!

FA DÁR LA AL KA KO

MA
MA

MA

b)  Illessz minél több toldalékot az a) feladat szavaihoz! Három toldalékos szóval al-
koss mondatot!

6.

7. 

8. 

9. 
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A névelő
a) Olvassátok el a következő szöveget! Beszélgessetek róla!

b) Írd le a kiemelt főneveket a névelővel együtt!

Jól ment a róka sorsa a gróf birtokán. Az ennivaló 
közel volt, mert a tyúkólban mindig kotkodált né-
hány tyúk. Az úr sokáig nem vette észre, hogy az 
állat túljár az eszén.

 ____________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

c) Írd át színessel a főnevek előtt álló szavakat! Mondj róluk állításokat!

d) Olvasd el névelők nélkül a szöveget! Mit vettél észre?

e)  Mikor használunk a és mikor az névelőt? Mondd el a használatukkal kapcsolatos 
szabályt!

a) Írd a vonalakra a főnévhez illő határozott névelőt!

_______  osztály _______  ünnepély _______  majom  _______  hajó

_______  tojás _______  furulya _______  bélyeg _______  űrhajó

_______  újság _______  éjszaka _______  erkély _______  fogoly

b) Foglalj mondatba három határozott névelős főnevet!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

a)  Az alábbi részletet Fekete István Vuk című regényéből írtuk ki, a névelőket azon-
ban kihagytuk. Karikázd be azokat a főneveket, amelyek elé határozott névelőt 
kellene írni ebben a szövegben!

Reggelenként dér alatt kemény lett fűszál, és ropogott még rókák lépte alatt is. 
Hát még embereké alatt! Lárma közeledett, és körülvette azt erdőrészt, amelyben 
rókák lapultak.

Hajtás közeledett. Kiabáltak hajtók, és már kétszer is durrant puska. Már közel 
zörgették sűrűséget.

Karak lefeküdt, de látszott rajta, hogy elvesztette már fejét, és amikor hajtó bot-
jával rávágott bokorra, kirohant sűrűből, mint villám.

b) Írd le a bekarikázott főneveket a névelőkkel együtt!

c) Olvasd fel a névelőkkel kiegészített szöveget!

1. 

2. 

3.
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a) Melyik népmese jut eszedbe a szövegről?

Muzsikusok járták a falvakat. Egy napon elérkeztek egy városhoz. Csodálkozva 
nézelődtek, míg arra nem jött egy ember. Megszólították:

– Mondja, öregapó, miféle kastély lehetett itt? 
– Fiam, valamikor itt egy uraság élt. Történetét egy könyv őrzi…

b) Válaszolj határozatlan névelőt tartalmazó szókapcsolattal a kérdésekre!

Hová érkeztek a muzsikusok?  _______________________________________________

Ki jött arra?  _______________________________________________

Ki élt a kastélyban?  _______________________________________________

Mi őrzi a történetét?  _______________________________________________

a) Olvasd el Benedek Elek A só című meséjének részletét! 

Elindult keserves sírás közt a kicsi királykisasszony, s betévedt egy rengeteg 
erdőbe. Szállást vert egy odvas fában, s ki-kijárt az erdőbe, szedett epret, málnát, 
szedret, mogyorót, s amit csak talált, úgy éldegélt egymagában.

Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt, arra vetődött a szomszéd királyfi,  
s megpillantotta a királykisasszonyt.

b)  Állapítsd meg a kiemelt szavak szófaját! Keretezd be közülük a határozatlan név- 
előket!

a)  Pótold a hiányzó névelőket a szövegben! Melyik mese 
jut eszedbe a részletről?

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer _______ asszony, 

 s annak _______ fia, akit Matyinak hívtak.

Azt mondja egyszer _______ asszony _______ fiának:

– Eredj, fiam, _______ vásárba, hajts be tizenhat libát, 

de két máriáson alul ne add párját, mert különben hát-

rakötöm _______ sarkadat!

b) Keretezd be a fenti mondatokban a határozatlan névelőket!

Olvassátok el Lackfi János Kiejtés című versének részletét! Milyen helyesejtési hibára 
hívja fel a figyelmet a költő? 

Olyan nincs, hogy De ha azt mondom,
Zákos bácsi, az Ákos bácsi,
olyan van csak, hogy mintha azt mondanám,
Ákos bácsi. a Zákos bácsi.

4. 

6. 

7. 

5.
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A névutó
a)  Olvasd el az alábbi mondatokat! Húzd alá bennük a főneveket! Keretezd be a név-

utós szószerkezeteket!

A házunk előtt egy vén diófa áll. Nagyapó gyakran üldögél a terebélyes fa alatt. 
Én is szívesen letelepszem nagyapó mellé, és hallgatom szebbnél-szebb meséit. 
Egyszer az ágak között felfedeztem egy rigófészket.

b) Mondd el, mit tudsz a névutós főnevek helyesírásáról!

c) Folytassátok a történetet!

a) Olvassátok fel helyes ejtéssel a névutókat! Figyeljétek meg a helyesírásukat!

b)  Alkossatok névutós szerkezeteket a megadott főnevekkel és névutókkal a példa szerint!

az erdő fölé,  _____________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

c) Egészítsétek ki egy-egy névutóval a következő mondatokat! 

A patak _____________ deszkahidat építettek.

A fák _____________ virágok nyílnak.

Hangyák nyüzsögnek az avar _____________ .

Felhő telepedett az erdő _____________.

Soma elbújt a fa _____________. 

A virágok _____________ egy lepke szálldos.

d) Keretezd be a mondatokban a névelőket!

a)  Írjátok a névutós főnevek után rövidítve, hogy helyet (h) vagy időt (i) fejeznek-e ki  
a mondatban! 

a ház előtt _____ óra alatt _____ sötétedés után _____  a folyón át _____

heteken át _____ Győr felé _____ reggel felé _____  a fa alatt _____

b)  Alkossatok az előző névutós szerkezetekkel egy-egy mondatot! Írjatok le közülük 
kettőt!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

1. 

2. 

3. 
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a)  Fejezzétek ki toldalékos főnevekkel az alábbi névutós szószerkezeteket! Segíte-
nek a kérdések.

Hol? az erdő mellett  __________________________________________

Hová? az ajtó elé  __________________________________________

Honnan?  az ágyam elől  __________________________________________

Honnan? a lépcső mellől  __________________________________________

b)  Fejezzétek ki névutós szószerkezetekkel a megadott toldalékos főneveket! Segíte-
nek a kérdések.

Hol? a fánál  __________________________________________

Hová? az árokhoz  __________________________________________

Honnan?  a kaputól  __________________________________________

Mikor? alkonyatkor  __________________________________________

Hol? a könyvemen  __________________________________________

c)  Alkossatok mondatokat a b) feladatban szereplő névutós szószerkezetekkel és tol-
dalékos főnevekkel a példa szerint!
Például: Húzd el a szőnyeget az ágyam elől! Húzd el a szőnyeget az ágyamtól!

Válaszolj névutós főnevekkel a kérdésekre a kép alapján!

Hol van a földgömb?

 _____________________________________________

Hol áll a tanító néni?

 _____________________________________________

Hol ülnek a gyerekek?

 _____________________________________________

a) Egészítsétek ki névutóval az alábbi mondatokat!

Evés _____________________ mossatok kezet!

A tányér _____________________ tegyetek szalvétát! 

Ne legyen morzsa az asztal _____________________!

Étkezés _____________________ moss fogat!

b) Olvassátok fel helyes ejtéssel a mondatokat! 

c)  Fogalmazzatok étkezéshez kapcsolódó jó tanácsokat! A mondataitokban névutó 
is legyen!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

4. 

5. 

6. 
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A melléknév
a)  Húzd alá a következő mondatokban a mellékneveket! Vizsgáld meg, mi a szere-

pük ezeknek a szavaknak a szövegben!

Kertemben már az őszirózsák fehér és lila virágai melengetik az arcukat a nap su-
garaiban. A gesztenyefám napról napra halványabb. A gyümölcsfáim is olyanok, mint 
az öreg emberek: egyik, mint a sárga öregember, a másik, mint a piros öregember.

Az október hideg leheletétől dermedten hullanak el a bogarak milliói. A de-
cember szele kemény kérget fagyaszt a vizekre, s a téli ég felhői hóval borítják be  
a me zőket.

(Gárdonyi Géza: Isten veled gólyamadár!)

b) Másold le az aláhúzott szavakat!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

a)  Egészítsd ki a mondatokat melléknevekkel! Rajzold le a kislányt úgy, ahogy a le-
írás alapján elképzeled!

A barátomat Fanninak hívják, és éppen a tizedik 

évében jár. _____________________ haja rakoncátlanul 

göndörödik, ____________________ szeme huncutul csil-

log, alakja ____________________, ____________________, 

és amikor nevet, kis gödröcske jelenik meg arcának 

mindkét oldalán.

b)  Próbáld meg az egyik meseszereplőt melléknevekkel úgy jellemezni, hogy a töb-
biek kitalálják a nevét!

Keressétek meg a betűrács vízszintes és függőleges soraiban a büszke szó rokon ér-
tel  mű megfelelőit! Írjátok le őket!

B R S Í D V Ö H B U
E G Ő G Ö S N K P É
K E V É L Y H É D F
É B C J Y J I N K H
P A E N F Z T Y Z E
Z U X Í Ö N T E L T
E W L G S T Ű S P Y
L H E N C E G Ő O K
T F R Á T A R T I E

 ____________________________________________

 ____________________________________________

 ____________________________________________

 ____________________________________________

 ____________________________________________

 ____________________________________________

 ____________________________________________

 ____________________________________________

1. 

2. 

3.
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a) Kösd össze az ellentétes jelentésű mellékneveket!

 

b) Ellenőrzés után írd le az ellentétes jelentésű szópárokat!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

c)  Foglald mondatba a leírt melléknevek közül azokat, amelyekben hosszú magán-
hangzó van!

a) Fejtsd meg a találós kérdést! Húzd alá a szövegében a mellékneveket!

Tiszta, fényes születésem,
Lucskos, sáros temetésem.

b)  Másold a táblázat megfelelő részébe az aláhúzott mellékneveket! Írd be a fokozott 
alakjukat is!

Alapfok Középfok Felsőfok

a)  Melyik névhez melyik tulajdonságot írtuk? Figyeld meg a szabályt! Segít a szótagolás.

Zsófi  fiatal, Tihamér  mérges, Lívia  aranyos, Anikó  kócos

b) Keress tulajdonságokat a felismert szabály alapján az alábbi nevekhez!

Péter ____________________________ Levente  ____________________________

Hédi ____________________________ Márió  ____________________________

Magda ____________________________ Emese  ____________________________

Berta ____________________________ Réka  ____________________________

Gyuri ____________________________ Viktor  ____________________________

Bulcsú ____________________________ Viki ____________________________

5. 

4.

6.
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A melléknevek helyesírása
a)  Olvassátok el a következő mondatokat! Melyik szólásunk magyarázatáról szól a 

szöveg? 

A bors nagyon erős fűszer, melynek illata is csípős. Nem kellemes tehát hosz-
szabb időn át szagolni. Épp ily kellemetlen érzést válthat ki, amikor egyik ember 
a másiknak szándékosan okoz bosszúságot.

b) Húzzátok alá a szövegben a mellékneveket!

c) Másoljátok le az aláhúzott mellékneveket csoportosítva!

Hosszú magánhangzó van benne:  _______________________________________________

Hosszú mássalhangzó van benne: _______________________________________________

d)  Keretezd be a lemásolt szavak közül a fokozott melléknevet! Mondd el, mit tudsz 
a helyesírásáról!

a)  Mely magánhangzók hiányoznak a következő melléknevek végéről? Mondd el, 
mit tudsz ezeknek a szavaknak a helyesírásáról!

b) Pótold a melléknevek végéről hiányzó magánhangzót!

jóíz____ hossz____ als____ savany____ fels____ sűr____

keser____ apr____ széls____ könny____ forr____ utols____

szomor____ bőkez____ küls____ észszer____ önfej____ lass____

c) Számozással állítsd betűrendbe az a) feladat első sorának szavait!

d) Mondjátok tollba egymásnak a helyesen kiegészített mellékneveket!

a) Pótold a hiányzó j vagy ly betűt a következő melléknevekben!

legmé_____ebb gömbö_____ű he_____telen tava_____i bá_____os 

i_____edős ú_____abb pikke_____es seké_____ szila_____ 

fo_____ékony pe_____hes veszé_____es za_____os u_____nyi

moso_____gós homá_____os ha_____lékony seké_____ ola_____os

b) Másold le a kiegészített mellékneveket csoportosítva!

Folytasd a táblázat kitöltését a felismert szabály alapján!

Főnév dísz szín csík

Melléknév díszes súlyos gyűrűs

1. 

2. 

3. 

4. 
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a) Fokozd a táblázat alapfokú mellékneveit a példa szerint!

Alapfok Középfok Felsőfok Túlzófok

jó jobb legjobb legeslegjobb

mély

új

friss

kicsi

ügyes

b) Válassz ki egy melléknevet a táblázatból, és mindegyik alakját foglald mondatba!

a) Pótold a hiányzó mássalhangzót a fokozott melléknevekben!

ki____ebb, legillato____abb, fri____ebb, la____úbb, legoko____abb, legügye____ebb,  

legho____abb, súlyo____abb

b) Másold le a tulajdonság mértéke szerint csoportosítva a kiegészített mellékneveket!

______________________________ __________________________________________________

______________________________ __________________________________________________

______________________________ __________________________________________________

c) Írd le szótagolva a felsőfokú mellékneveket!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

a)  Írj a rejtvénybe hosszú mássalhangzót tartalmazó mellékneveket a meghatározá-
sok szerint! A kétjegyű mássalhangzókat két négyzetbe írd!

1. …………. ünnepeket kívánok!
2. Jó a szaga.
3. Nem gyors.
4. Ilyen is lehet a labda.
5. Ilyen a mosásra váró ruha.
6. Nem nehéz.

b) Írd ide a megfejtést! ____________________________

c) Magyarázd meg, mi a kapcsolat a megfejtés és a melléknevek között!

d) Írd le emlékezetből a rejtvénybe írt mellékneveket!

5. 

6. 

7.
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A tulajdonnévből képzett melléknevek
a) Folytasd a táblázatok kitöltését a felismert szabály alapján!

Tulajdonnév Melléknév Köznév Melléknév

Baja bajai falu falusi

Tisza főváros

Hortobágy puszta

Balaton iskola

b)  Válaszd ki a fenti táblázatból a mondatba illő szavakat! Állapítsd meg a szófajukat!

Nagyon szeretem a ______________________________ halászlét.

Minden vágyam egy ______________________________ nyaralás.

Nagyon forgalmasak a ______________________________ utcák.

a) Olvasd el a következő mondatokat! Pótold a szavak hiányzó kezdőbetűit!

____iskolctól északra fekszik ____ollóháza. Itt gyártják a híres ___ollóházi por-

celánt. 

A ____örzsönyi falucska, ____ollókő a világörökség része. A ____ollókői lányok 

ün  nepnapokon a régi viseletekben járnak.

____évíz világszerte ismert híres gyógytaváról. A ____évízi gyógyforrások sok 

beteg ember fájdalmát enyhítették már.

____adacsony a ____alaton északi partján fekszik. Sok szőlőt termesztenek itt, 

abból készítik a híres ___adacsonyi borokat.

b) Írd le a kiegészített mondatokat tollbamondás után!

a)  Miről híresek az alábbi települések? Képezzetek a tulajdonnevekből mellékneve-
ket, és egészítsétek ki őket szókapcsolatokká a példa szerint!

Mohács mohácsi csata Kalocsa 

Gyula Szeged 

Tokaj Makó 

Eger Szerencs 

Tihany Herend 

b) Válassz ki a táblázatból két szókapcsolatot, és alkoss velük mondatokat!

1. 

2.

3.
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Mit tudsz a melléknévről?
a)  Olvasd el Tandori Dezső Egy régi-régi medve című versének részletét! Miről szól 

a vers?

Egy régi-régi piacon  
sétáltunk, tavaszi napon.  
Örültünk, hogy elmúlt a tél,  
és pulóvert lenget a szél. 
 
Lengedeztek a szélben  
tarka pulóverek.  
Medvémnek észrevétlen  
igen jó kedve lett. 
 
Egy öreg karosszék tövén,  
ahová épp elért a fény,  
megpillantottunk valakit.  
– Hiszitek-e? Mi is alig!

b)  Húzd alá a versben a mellékneveket! Válassz ki közülük hármat, és írd le a foko-
zott alakjukat!

a)  Mely tulajdonságait ismeritek a képen látható szereplőknek? Írjatok minél több 
melléknevet a képekhez!

 ___________________________ _____________________________

 ___________________________ _____________________________

 ___________________________ _____________________________

 ___________________________ _____________________________

 ___________________________ _____________________________

b) Melyik mondában olvastatok róluk? Mondjátok el röviden a tartalmát! 

Mindegyik sorban találsz egy-egy olyan keretet, amelyikben a többivel ellentétes 
jelentésű szó van! Ha megtaláltad, színezd ki! Indokold a választásod!

mélabús vidám jókedvű kedélyes mókázó

zsugori fösvény bőkezű fukar kapzsi

gyors fürge mozgékony lomha serény

Ott ült egy kisebb székben,  
ott ült és napozott 
egy régi medve! Éppen…  
éppen… ásítozott! 
 
Aztán minket is észrevett.  
Medvémmel elbeszélgetett.  
Egy kicsit sem volt bánatos.  
Jó az, ha az idő napos.

1. 

2. 

3.

nyelvtan_4_mf_.indd   49 2016. 05. 04.   15:09



50

Gyűjtsetek minél több rokon értelmű melléknevet a megadott szavakhoz! Gondolja-
tok a megismert meseszereplőkre!

magas:  __________________________________________________________________________

okos:  ____________________________________________________________________________

szép:  ____________________________________________________________________________

bátor:  ___________________________________________________________________________

gonosz:  _________________________________________________________________________

Fejtsd meg a rejtvényt! Írd a sorokba a megadott melléknevek ellentétes jelentésű 
párját! A kétjegyű mássalhangzókat két négyzetbe írd!

1. sűrű 1.

2. új 2.

3. fiatal 3.

4. olcsó 4.

5. hideg 5.

6. rossz 6.

Írd ide a megfejtést! _______________________

a) Húzd alá a szósorban a mellékneveket!

 kerek, egyenes, kémény, aszály, vékony, tündér, érdes, lyukas, sajt, ködös, 

 halász, eszes, régi, engedékeny, szálloda, csillag, komoly, iszonyú, testvér

b)  A melléknevek kezdőbetűiből kirakható egy olvasmány szereplőjének a neve.  

Írd le helyesen ezt a nevet! ______________________________________________________

Melyik történetből ismered őt? Gyűjtsd össze a megismert tulajdonságait!

a) Egészítsétek ki melléknevekkel a következő szóláshasonlatokat, közmondásokat!

___________________, mint a róka. ___________________, mint a harmat.

___________________, mint a farkas. ___________________, mint a gyík.

___________________, mint a lajhár. ___________________, mint a makk.

___________________ fát tett a tűzre. ___________________ kő esett le a szívéről.

______________ a bors, de ______________. ___________________ víz partot mos.

Lopott lónak nincs ________________ út. ___________________ csillag alatt született.

b)  Értelmezzétek a kiegészített szólások, közmondások jelentését! Segítségetekre le-
het O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve. 

4.

5.

7.

6. 
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a)  Döntsd el, hogy j, jj, ly vagy lly hiányzik-e a melléknevekből! Ennek megfelelően 
karikázd be soronként a megfelelő oszlop alatti betűt!

j jj ly lly

1. terebé___es E R J T

2. szabá___os I Z Ó O

3. u___atlan P K Ő Ú

4. fá___dalmas E A S D

5. ga___as F G H D

6. komo___talan J E V É

7. if___ú Ű Á C T

b) Olvasd össze a bekarikázott betűket! Írd le a megfejtést!  ________________________

c)  Alkossatok a táblázatban szereplő melléknevekkel egy rövid történetet!

Írd a megadott melléknevek középfokú alakját a táblázatba! Ügyelj a helyesírásra!

Alapfok Középfok Alapfok Középfok

lassú bő

nehéz jó

könnyű bátor

hosszú kicsi

a) Egészítsd ki melléknevekké a hiányos szavakat! 

b) Alkoss mondatokat a kiegészített szószerkezetekkel!

a)  A színek árnyalatait összetett szavakkal (például: tűzpiros, koromfekete) tudjuk  
a legjobban kifejezni. Pótold az alábbi összetett szavak előtagját!

____________zöld ____________zöld ____________zöld ____________zöld

____________kék ____________kék ____________kék ____________kék

____________sárga ____________sárga ____________sárga ____________sárga

b)  Miért fontos, hogy egy színnek a különböző árnyalatait ki tudjuk fejezni? Válaszo-
dat igazold a fenti összetett szavak mondatba foglalásával!

____ép kép

____áros város ____akó zakó

____akas kakas ____uha ruha

11.

8. 

9. 

10. 
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A számnév
a)  Olvasd el a következő szöveget, majd húzd alá benne 

a számneveket!

Egy felnőtt afrikai elefánt nyolc méter hosszú. A tö-
mege a hét tonnát is eléri. Két méter hosszú ormánya 
40 000 izomcsomóból áll. Egy nap alatt 300 liter vizet 
iszik.

b) Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján!

Mekkora egy felnőtt elefánt testének tömege?  ___________________________________

Milyen hosszú az ormánya?  _____________________________________________________

Mennyi vizet iszik egy nap alatt?  ________________________________________________

Hány izomcsomóból áll az ormánya?  ____________________________________________

Válaszolj egy-egy számnévvel a következő kérdésekre! A számokat betűkkel írd le!

Hány feje van Süsü sárkánynak? _________________________________________________

Hány játékosból áll egy futballcsapat?____________________________________________

Hány darab van egy tucatban? ___________________________________________________

Hány órából áll egy hét? _________________________________________________________

Hány nap van a nyolcadik hónapban? ____________________________________________

Hányat lép egy veréb egy esztendőben? __________________________________________

a)  Egészítsétek ki a következő közmondásokat, szólásokat a megfelelő számnévvel! 
Értelmezzétek a kiegészített mondatokat! Segíthet O. Nagy Gábor Magyar szólá-
sok és közmondások című könyve.

_______________________ ad, ki gyorsan ad. 

_______________________ nap, mint kolbász. 

Fölösleges, mint az _______________________ kerék.

________________ szónak is ________________ a vége.

Kivágja, mint a _______________________.

________________ beszédnek ________________ az alja.

Ahol ________________ jóllaknak, a ________________ sem marad éhen.

Egyik ________________, a másik ________________ híján ________________.

b) Melyik mondathoz illik a rajz? Jelöld nyíllal! 

1. 

2. 

3.
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A számnév fajtái
a) Húzd alá az ismert könyv- és mesecímekben a számneveket!

Hetvenhét magyar népmese
Nyolcvan nap alatt a Föld körül
Hófehérke és a hét törpe
A három kismalac
A tizenkét hattyú
A két Lotti

b) Gyűjtsetek számneveket tartalmazó címeket! Írjatok le közülük négyet!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Egészítsd ki a mondatokat olyan számnevekkel, amelyek pontosan megjelölik a ké pen  
látható dolgok számát!

________________________ gyerek kerékpár- 

túrán vesz részt. A _______________________ 

helyen kerékpározó fiú sapkája bojtos.  

A villanydróton _______________ fecs ke ül.  

Odarepül melléjük az ___________________ 

_____________ madár is.

a) Alkoss a megadott betűkből határozatlan számneveket!

 _______________________ _______________________ _______________________

b) Foglald mondatba a megalkotott számneveket! Írj le közülük egyet!

 __________________________________________________________________________________

Bővítsd a mondatokat először határozott, majd határozatlan számnevekkel!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

e v é s k ö t é r k e m d e t e n g e r g

1. 

2. 

3. 

4. 
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A határozott számnév fajtái
a)  Olvasd el a következő találós kérdéseket! Próbáld megfejteni őket! Ha nem sike-

rül, lapozz a 112. oldalra!

Szeme négy, füle négy, 
körme pedig huszonnégy.

Első vissza sose tér,
második ül, nem beszél,
harmadik fal éhesen,  
nem lakik jól sohasem.

b) Melyik találós kérdés megfejtése látható a képen? Jelöld nyíllal!

c)  Húzd alá a számneveket a találós kérdésekben! Írd őket a táblázat megfelelő helyére!

Határozott számnevek

Tőszámnév Sorszámnév Törtszámnév

d) Egészítsd ki a c) feladat táblázatát önállóan gyűjtött példák beírásával!

a) Töltsd ki a helyesírási totót!

 Tőszámnév: 1  Sorszámnév: 2  Törtszámnév: X

1. millió 6. negyvennégy 11. százkettő

2. első 7. százegyedik 12. nyolcvannégy

3. egy 8. ötvenöt 13. tized

4. tizennégy 9. tizenhatod 13+1. harmad

5. tizenegyedik 10. századik

b) Másold le fajtájuk szerint csoportosítva a számneveket az a) feladatból!

Tőszámnév Sorszámnév Törtszámnév

1. 

2. 
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a)  Tanulmányozzátok a táblázatot, majd töltsétek ki! Adjatok címet az oszlopoknak! 
Gondoljatok arra, amit a határozott számnév fajtáiról tanultatok!

hat hatodik hatod

négy

tizedik

huszad

harmad

kettő

b) Alkossatok a negyedik sor számneveivel mondatokat!

a) Alkossatok a megadott szavak, kifejezések betűiből tőszámneveket!

 _______________________ _______________________ _______________________

 _______________________ _______________________ _______________________

b)  Alakítsátok át a megalkotott tőszámneveket sorszámnevekké, majd írjátok le  
betűkkel és számjegyekkel is őket!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

a)  Írj a rejtvénybe számneveket a meghatározások szerint! A kétjegyű mássalhang-
zókat két négyzetbe írd! A megfejtés egy meseszám.

1. Ennyi feje is lehet a mesebeli sárkánynak.
2. Az ezer ennyiszer több a tíznél.
3. A legkisebb négyjegyű szám.
4. Rengeteg.
5. Az első után következik.

Írd ide a megfejtést! _________________________

b) Alkoss a megfejtéssel olyan mondatokat, amelyek a mesékben is előfordulhatnak!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

homár

intézhet

réz teke

érezhet

övet önt

ezer ízt

3. 

4.

5.
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A számnevek helyesírása
a) Egészítsd ki a következő mondatokat számnevekkel! Betűvel írd be a számokat!

Egy évben _______________________ hónap van.

A _______________________ hónap a december.

Egy évben _______________________ hét van.

Egy év ___________________________________ napból áll.

Minden _______________________ év szökőév.

A szökőévben ___________________________________ nap van.

b) Alkoss az előzőkhöz hasonló mondatokat a naptár segítségével!

a) Pótold a következő számnevekben a hiányzó ékezeteket!

tız, tızedık, tızed, husz, huszonegy, otod, huszad, huszonnegyedık, tızenotod, 

nyolcszazhusz, otvenketto, nyolcad, szaztızenegyedık, ketted, otszaztız, elso

b) Ellenőrzés után másold le helyesen a számneveket csoportosítva!

Tőszámnév Sorszámnév Törtszámnév

Írd le betűkkel a következő toldalékos számneveket!

1-szer 1-gyel 1.-re 1-je 1-et 1.-ből

a)  A következő mondatokat Veres István Leg-leg-leg című könyve alapján írtuk.  
Ha kíváncsi vagy további állati rekordokra, keresd a könyvet a könyvtárban!

A kék bálnát úszó erődnek is nevezik, mert hossza meghaladja a 31 métert.
A teve 11 napig is kibírja víz nélkül.
Egy strucctojásban akár 15 tyúktojás is elférne.
A sarki csér 40 000 km távolságra képes elrepülni.

b) Keretezd be a fenti mondatokban a számneveket! Írd le őket szótagolva!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

1. 

2. 

3. 

4. 
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Írd a táblázatba a számneveket számjeggyel és betűvel is! Mondd el, milyen szabályt 
kell alkalmaznod a számok leírásakor!

895

ezerkilencszázkilencvenhét

3000

kilencezer-tizenhét

2330

1520

3002

a)  Toldalékold a számneveket a kérdéseknek megfelelően! Írd le őket kétféleképpen 
a megadott példák szerint!

öt tíz húsz

Hányat? ötöt, 5-öt tízet, 10-et

Hányig? ötig, 5-ig

Hányszor?

Hánnyal?

b) Írd át színessel a táblázatban a számnevek toldalékát!

c) Foglald mondatba a tíz toldalékos alakjait!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

a) Figyeljétek meg a következő toldalékos sorszámnevek kétféle írásmódját! 
Fogalmazzátok meg a tapasztalataitokat!

b) Egészítsétek ki a következő mondatokat az előző számnevek közül a megfelelővel!

A barátom nővérét Borinak hívják, és jövőre megy ___________. A barátom emele-

tes házban lakik, ezért mindig lifttel megyek fel hozzá a ___________. A ___________ 

gyönyörű kilátás nyílik a Dunára.

5. 

6. 

7. 
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Egészítsd ki a mondatokat toldalékos számnevekkel!

Édesanyám _______________________ érkezett haza a 
munkából.

Utána a _______________________ busszal utaztunk a 
Margitszigetre.

Az ott megrendezett futóversenyen _______________________ értem célba.

a)  Keresd meg ugyanannak a toldalékos számnévnek a kétféle írásmódját, és kösd 
össze őket!

b) Írd le betűkkel a következő toldalékos számneveket!

20-an ________________________________ 20-án ________________________________

20-on ________________________________ 20.-on ________________________________

20-ig ________________________________ 20.-ig ________________________________

a) Írd a táblázatba a számnevek fokozott alakjait!

Alapfok Középfok Felsőfok

sok

kevés

b)  Egészítsd ki fokozott számnevekkel a következő mondatokat! A táblázatba írt 
szavak mindegyikét csak egyszer használd fel!

Osztályunkba 12 fiú jár, számuk kettővel _______________________, mint a lányo-

ké. A _______________________ fiú szeret focizni. A tegnapi meccsen Peti eggyel 

_______________________ gólt lőtt, mint Ricsi. Szerencsére a mi csapatunk kapta a 

_______________________ gólt.

Alkossatok a megadott szavak, kifejezések betűiből toldalékos számneveket!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

nyolcan

8-án

jelenés

nyolcadikán

8-an

hamar kiad

nyolcra

8-ra

kézre ereszt

nyolcadikra

8.-ra

száz kertész

8. 

9. 

10. 

11.
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Mit tudsz a számnévről?
a)  Olvasd el Lázár Ervin Metrómese című írásának részleteit! Húzd alá a szövegben 

a számneveket! Mi a szerepük a szövegben?

A metrószerelvény begördült a remízbe,1 hogy megérdemelt éjszakai nyugovóra 
térjen. A kocsik fáradtan nyújtózkodtak. […] Csak a 336-os kocsi figyelt éberen. […]

– Hurrá, én győztem – sisteregte diadalmasan az Első Ajtó.
– Az korántsem biztos – mondta a Harmadik.  Mondd a számot!
– Hetvenkilenc.
– Lemaradtál. Kettővel megelőztelek – örvendezett a Második Ajtó –, rajtam 

nyolcvanegy ember járt az utolsó fordulóban.
– Nyolcvanegy!? Az lehetetlen – hitetlenkedik a Harmadik –, akkor rajtam miért 

csak negyvennégy? Biztos, hogy jól számoltál?

1 remíz: járművek elhelyezésére való csarnok

b)  Csoportosítsátok az aláhúzott számneveket, majd hasonlítsátok össze a megoldá-
saitokat! 

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Egészítsd ki a mondatokat először határozott, majd határozatlan számnévvel!

Az iskolánkba ____________ gyerek jár. Az iskolánkba ____________ gyerek jár.

Kati padján ____________ könyv van. Kati padján ____________ könyv van.

Uzsonnára ____________ almát ettem. Uzsonnára ____________ almát ettem. 

Éva ____________ palacsintát sütött. Éva ____________ palacsintát sütött.

a) Egészítsétek ki számnevekkel a következő szólásokat, közmondásokat!

Egyik __________________, a másik __________________ híján __________________.

__________________ ésszel mint erővel.

Olyan egyformák, mint __________________ tojás.

__________________ szónak is egy a vége.

__________________ a magyar igazság.

__________________ szem __________________ lát. 

b)  Értelmezzétek a kiegészített mondatokat! Segítségetekre lehet O. Nagy Gábor  
Magyar szólások és közmondások című könyve.

c) Válasszátok ki, melyik közmondás illik a képhez! Indokoljátok meg, miért!

1. 

2. 

3.
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Egészítsd ki számnevekkel a következő szöveget!

Az osztályunkba _______________________ tanuló jár, ebből _______________________ 

fiú, _______________________ pedig lány. Tehát a lányok száma _______________________ 

_______________________, mint a fiúké. 

A névsorban a ___________________________, a tornasorban a _______________________ 
vagyok.

a) Egészítsétek ki a következő szószerkezeteket
* határozatlan számnevekkel!

 _______________________  ember _______________________  fa

 _______________________  fióka _______________________  esőcsepp

 _______________________  virág _______________________  fűszál

* tőszámnevekkel!

 _______________________  könyv   _______________________  tanuló

 _______________________  ház _______________________  asztal

 _______________________  autó _______________________  lakos

* sorszámnevekkel!

 _______________________  emelet _______________________  kerület

 _______________________  helyezés   _______________________  számítógép

 _______________________  osztály _______________________  lépcsőfok

* törtszámnevekkel!

 _______________________ alma _______________________  narancs

 _______________________  oldal _______________________  óra

 _______________________  csokoládé _______________________  torta

b) Alkossatok mondatokat a fenti szószerkezetekkel! Írjatok le közülük kettőt!

a) Pótold a hiányzó írásjeleket a következő dátumokban!

1526 VIII 29-én,      1823 jan 22-én,      1989 október 23-án

b) Mely események fűződnek ezekhez a dátumokhoz? Keresd meg az interneten!

c) Válaszd ki az egyik dátumot, és írd le háromféleképpen!

 __________________________________________________________________________________

4. 

5. 

6. 
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a) Folytassátok a megadott toldalékos számnevek leírását a példa szerint!

ötödikbe: 5.-be elsején: _______________________

tizedikre: _______________________ tizenötödike: _______________________

kétszer: _______________________ másodikán: _______________________

húszhoz: _______________________ negyedikes: _______________________

hármat: _______________________ tizedikén: _______________________

negyediken: _______________________ harmadika: _______________________

b)  Egészítsd ki az alábbi mondatokat toldalékos számnevekkel! Használd az a) fela-
dat szavait!

A szegény halász ____________________________ kívánhatott az aranyhaltól.

Ez a mese nagyon tetszett, ezért ____________________________ is elolvastam.

Ha a __________________________   _________________________ adsz, az eredmény 23 lesz.

Május __________________________ ünnep lesz.

a) Ügyeskedj! Fejtsd meg a rejtvényt! A kétjegyű mássalhangzókat két négyzetbe írd!

 1. A számnév egyik fajtája.
 2. Tíz fele.
 3. A mezőn ennyi a fűszál.
 4. Az egyik meseszám.
 5. A több alapfoka.
 6. Az                            éjszaka meséi
 7. A határozott számnév egyik fajtája.
 8. Ötször hat.
 9. A legkisebb kétjegyű páratlan szám.
10. A 379 százasra kerekített értéke.
11. Nem több, hanem                 

Írd ide a megfejtést! __________________________

b) Írj három igaz állítást a megfejtésül kapott szóról!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

7. 

8.
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A névmások
Olvasd el Radnóti Miklós Kis nyelvtan című versét!  
Húzd alá benne a személyes névmásokat!

Én én vagyok magamnak,
s néked én te vagyok, 
s te én vagy magadnak,
két külön hatalom.
S ketten mi vagyunk.
De csak ha vállalom.

Töltsétek ki a táblázatot a személyes névmások megfelelő alakjaival!

Kit? Kivel? Kinek? Kitől?

E/1. én

E/2. te

E/3. ő

T/1. mi

T/2. ti

T/3. ők

Húzd alá a következő szövegben a személyes névmásokat!

– Tulajdonképpen miért nem engedtétek, hogy ajándékozzunk nektek valamit?
– Lotte meg én azt kérjük tőletek a születésnapunkra, hogy örökre együtt ma-

radhassunk!
– Akkor soha az életben nem is kell nekünk más ajándék!

(Erich Kästner – ejtsd: erih kesztner)

Egészítsd ki az alábbi mondatokat a kérdésekre felelő személyes névmásokkal!

A nagymamám egy kis faluban lakik. Nyaranta ______________ töltöm a szünidőt.
 Kinél?

A barátnőm bélyegeket gyűjt. Tegnap kaptam ______________ egy szép sorozatot.
 Kitől?

Szeretem nézni a Kölyökidőt, mert ______________ szól.
 Kikről?

Délután kirándulni voltunk. ______________ jött Zsófi kistestvére is,
 Kikkel?

______________ kellett rá vigyázni.
 Kiknek?

1. 

2. 

3. 

4. 
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Pótold a személyes névmásokat a mondatokban!

– Ezt a képet _______ festetted? – kérdezte Bea Mártitól.

– Igen, _______! A nagybátyám festőművész, _______ tanít festeni.

– _______ láttátok már Márti képét? – fordul Bea a többiekhez.

– Persze, már _______ is megcsodáltuk – mondták a gyerekek. 

Húzd alá a következő mondatokban a mutató névmásokat! Állapítsd meg, majd írd 
melléjük, mely szófajt helyettesítik a mondatban!

 Ezt használja a diák. főnév

 Ilyen füzetbe írja a leckét. _____________________________

 A tanszereket ebből vesszük elő. _____________________________

 Editnek ennyi ceruzája van. _____________________________

 Ugyanannyit kapott Csaba is. _____________________________

a) Töltsétek ki a táblázatot a névmások megfelelő alakjaival!

Mit? Miket? Mivel? Miről?

ez

az

Milyet? Milyeneket? Milyennel? Milyentől?

ilyen

olyan

Mennyit? Mennyivel? Mennyitől? Mennyire?

ennyi

annyi

b) Olvassátok fel helyes kiejtéssel a leírt névmásokat!

Válaszolj a kérdésekre mutató névmásokkal a példa alapján!

Mibe rakod? Nem ebbe, hanem abba.

Mivel dolgozol? ___________________________________________________

Miről írsz? ___________________________________________________

Milyet kérsz? ___________________________________________________

Mennyit számoltál? ___________________________________________________

5. 

6. 

7. 

8. 
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a) Kösd össze a megadott szavakat a megfelelő kérdő névmással!

ki?

milyen?

mi?

miben?

hányadik?

hány?

mit?

kivel?

b) Fogalmazz négy kérdő mondatot a kérdő névmások felhasználásával!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

a)  Olvasd el a következő szöveget! Tudsz-e hasonló érdekességeket az állatok hallá-
sával kapcsolatban? Ha igen, meséld el a társaidnak!

Zenekedvelők-e az állatok? Természetesen sok állat felfogja a ritmust és a han-
gokat. A kígyó azonban nem hallja a kígyóbűvölő zenéjét, mert süket. A kígyó-
bűvölő a zenével a nézősereget szórakoztatja. Miközben fújja sípját, a lábával 
toppantgat, ezt érzékeli a kígyó. Az állat kibújik a kosárból, és ütemesen együtt 
mozog az emberrel.

b)  Helyezd el a szöveg kiemelt szavaihoz tartozó kérdő névmásokat a keresztrejt-
vény megfelelő sorában! A kétjegyű mássalhangzókat két négyzetbe írd!

1. sok 1.
2. sípját 2.
3. zenével 3.
4. emberrel 4.
5. süket 5.
6. kosárból 6.

Írd ide a megfejtést! ___________________________

c)  Keretezd be azokat a szavakat az a) feladat szövegében, amelyeknek a szófaja a 
rejtvény megfejtése!

9.

10. 
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a) Egészítsd ki a szólásokat, közmondásokat mutató névmásokkal!

Ahány ház, _________________________ szokás.

Amilyen a mosdó, _________________________ a törülköző. 

Amit Jancsi nem tanult meg, nem tudja _____________ János.

_________________________, mint kilenc medvének egy vadkörte.

b)  Melyik mondatban milyen szófajra mutat a beírt névmás?

c)  Értelmezzétek a kiegészített mondatokat! Segíthet O. Nagy Gábor Magyar szólások 
és közmondások című könyve.

a)  Pótold a következő névmásokban a hiányzó mássalhangzókat!

i_______en o_______an a_______i emi_______en 

amo_______an mi_______en e_______i ugyana_______i

b)  Másold le a kiegészített névmásokat helyesírásuk szerint csoportosítva! Keress 
önállóan csoportosítási szempontot!

c) Foglald mondatba a kiegészített névmásokat!

Csoportosítsátok a következő névmásokat!

Főnevet 
helyettesít

Melléknevet 
helyettesít

Számnevet 
helyettesít

Kérdő 
névmás ______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Mutató
névmás ______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Személyes
névmás ______________________

______________________

11.

13. 

12. 
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Az ige
a)  Húzd alá a mondatokban az igéket! Mi a szerepük 

ezeknek a szavaknak a szövegben?

Családunk hétvégén kirándult a hegyekbe. 
Élveztük a kristálytiszta, friss levegőt, gyönyör-
ködtünk a dimbes-dombos erdei tájban. Sokat 
futkároztunk, fogócskáztunk.

Egyszer csak sötét felhők gyülekeztek az 
égen. Hirtelen besötétedett. Hamarosan eleredt 
az eső. Sűrű cseppekben hullott mindenfelé.

b) Csoportosítsd az aláhúzott igéket! 

 A család cselekedte: Az időjárással történt:

 _______________________________________ _______________________________________

 _______________________________________ _______________________________________

 _______________________________________ _______________________________________

 _______________________________________ _______________________________________

Pótoljátok a megfelelő létigét a szólásokban! Értelmezzétek a szólások jelentését!

Vaj ________________ a fején.  Heten ________________, mint a gonoszok.

________________ sütnivalója.  Miből ________________ a cserebogár?!

Annyi esze ________________, mint egy csirkének.

a)  Egészítsétek ki igékkel az alábbi szóláshasonlatokat! 
Segíthet O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondá-
sok könyve.

________________________, mint a bunda.

________________________, mint a nyárfalevél.

________________________, mint borjú az új kapura.

________________________, mint a fába szorult féreg.

________________________, mintha dézsából öntenék.

________________________, mintha kergetnék.

b) Melyik szóláshasonlat illik a képhez? Indokoljátok a választásotokat!

c)  Találjatok ki olyan történetet, amelyikben a fenti szóláshasonlatok valamelyikét 
használhatjátok!

1. 

2. 

3.
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a) Írjatok a következő képekről igéket a jelentésük szerinti csoportosításban!

Cselekvést fejez ki:  ______________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Történést fejez ki:  _______________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Létezést fejez ki:  ________________________________________________________________

b) Alkossatok néhány mondatos szöveget az egyik képről a gyűjtött igékkel!

a) Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot a példa szerint!

jön megy ül áll

kiabál elalszik

visz fut

rombol gyújt

nyit beszél

b) Írj le emlékezetből öt ellentétes jelentésű igepárt!

Fejezd ki többféleképpen ugyanazt a cselekvést!

énekel: ___________________________________________________________________________

fut: ______________________________________________________________________________

alszik: ___________________________________________________________________________

eszik: ____________________________________________________________________________

Mindegyik szóban „elbújt” legalább egy ige. Keressétek meg és írjátok le őket!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

4. 

5. 

6. 

7.
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Az ige ragozása
a) Figyeld meg a lát ige kétféle ragozását! Keretezd be a személyragokat!

b) Ragozd hasonlóképpen az olvas igét!

E/1. látok látom olvasok

E/2. látsz látod olvasod

E/3. lát látja

T/1. látunk látjuk

T/2. láttok látjátok

T/3. látnak látják

c) Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő igével! Válassz a táblázat igéi közül!

Lili szemüveggel jobban ________________________ a betűket.

Te is a Harry Pottert ________________________?  

Én szívesen ________________________ verseket is.

Az elsősök már ügyesen ________________________.

A hegy tetejéről messzire ________________________.

a)  Melyik mesére ismertek a következő részlet alapján? Mondjátok el a tartalmát!

– Ugyan, komám, mit tudnak a bögölyök! Úgy 
látszik, te még nem ismered a mi szúnyognemzet-
ségünket! Ha nagy is vagy, meg erős is, mi szú-
nyogok egy szempillantás alatt elbánunk veled!

– Nem tudtok ti engem legyőzni, ha még olyan 
sokan támadtok is rám!

– Legyőzünk! – erősködik a szúnyog.
– Nem győztök le! – mondja a ló.

b)  Húzd alá az igéket a meserészletben, majd írd őket a megfelelő cselekvő személy 
mellé! Keretezd be a személyragokat!

E/2. (te)   ________________________________________________________________________

E/3. (ő)    ________________________________________________________________________

T/1. (mi)  ________________________________________________________________________

T/2. (ti)    ________________________________________________________________________

T/3. (ők)  ________________________________________________________________________

1. 

2. 
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Írd be a táblázatba a van és a lesz létige megfelelő alakjait!

E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3.

vagyok

leszek

a) Állítsatok össze a betűkből igéket! Az egy szót alkotó betűket azonos szín jelöli.

m e u ly o n ly

cs o d e o g

s j e s j g o

l ü n l g ly

b) Írd le az a) feladatban megalkotott igéket többes szám 2. személyben!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Képzeld magad a horgász helyébe! Fogalmazz rövid szöveget a képről! Használd  
a megadott igéket!

a) Írd le a következő jelen idejű igék T/3. személyű alakját!

oson ______________________________ száll ______________________________

surran ______________________________ varr ______________________________

köszön ______________________________ hull ______________________________

rohan ______________________________ beáll ______________________________

b) Egészítsd ki a mondatokat! Az a) feladat igéi közül válassz!

Hová ____________________________ a fiúk? A gyerekek illedelmesen _______________.

A lányok már ügyesen _________________. Az elsősök is _________________ a játékba.

A kertek alatt rókák ____________________. A varjak kelet felé ______________________.

Melyik szó a kakukktojást? Indokold meg a választásodat!

3. 

4. 

5. 

6. 

7.
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Az igeidők
a) Olvasd el a következő mesét! Mondd el a társadnak, mit tanultál belőle!

Egy nap a lepke találkozott a csigával.
– Te, csiga! Miért cipeled egész nap a hátadon a házadat? Ha leveszed, sokkal 

gyorsabban fogsz csúszni, könnyebben fogsz mozogni.
– Tudod, lepke, én már úgy megszoktam a házamat, jól megvéd engem a tűző 

naptól, az esőtől, a hidegtől.
Hamarosan hatalmas zápor keletkezett, a csiga bebújt a házába, a lepke azon-

ban jól megázott.
– Jaj, jaj! – siránkozott a lepke. – Csöpög a víz a szárnyamból! Mikor fog meg-

száradni? Mikor tudok majd újra repülni? De jó a csigának, a házában könnyedén 
átvészelte a vihart.

b) Húzd alá a mese szövegében az igéket, és írd le őket idejük szerint csoportosítva!

Múlt idejű:  ______________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Jelen idejű:  ______________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Jövő idejű:  ______________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

a)  Melyik olvasmány jut eszetekbe ezekről a mondatokról? Mondjátok el röviden  
a tartalmát! 

A csősz leteszi a tököt az asztalra. A derék elöljárók is mind elszörnyülködnek. 
Csak nézik, hol a tököt, hol egymást.

b) Alakítsátok át a jelen idejű állításokat múlt idejűvé!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

A következő utónevek mindegyikében elbújt egy ige. Keresd meg, majd írd le ezeket 
az igéket múlt időben! Ügyelj a helyesírásra!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

1. 

2. 

3.
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a)  Pótold a múlt idő jelét az alábbi szövegben! Mondd el, mikor -t és mikor -tt a múlt 
idő jele!

Malacka eltotyogo_____. Micimackó is elindul_____ ellenkező irányban a mé-

zescsuporral. Meleg nap volt, s az út hosszúnak tűn_____. Felét se jár_____a be, 

amikor valami cudar érzés keríte_____e hatalmába. A füle tövén kaparászo_____, 

valami az orrát csiklandoz_____a, meg a füle is viszkete_____ tőle. Mintha valaki 

noszoga_____a volna belülről: „Na, Mackó, mi lesz?” „Ejnye, ejnye – csóvál_____a 

a fejét. – Nem tud_____am, hogy ilyen hosszú ez az út…” – Így hát letelepede_____ 

és leve_____e a csupor fedelét. S már nyaloga_____a is a mézet, bedugva fejét a csu-
porba. (A. A. Milne: Micimackó)

b) Másold le csoportosítva a szövegből a múlt idejű igéket!

 -t -tt

 ________________________________________ ________________________________________

 ________________________________________ ________________________________________

 ________________________________________ ________________________________________

 ________________________________________ ________________________________________

 ________________________________________ ________________________________________

a)  Fejtsd meg a rejtvényt! Írd a megadott igék múlt idejű alakját a rejtvényábra meg-
felelő sorába! A kétjegyű mássalhangzókat két négyzetbe írd!

1. Itatta az egereket. 1.
2. Megnyerte a versenyt. 2.
3. Nagyon csodálkozott. 3.
4. Nem mélyen aludt. 4.
5. Tanított. 5.
6. Ételt ízlelt. 6.

Írd ide a megfejtést! _____________________________________

b) Írj a megfejtéssel és egy múlt idejű igével mondatot!

c) Írd le emlékezetből a rejtvénybe írt múlt idejű igéket!

a) Húzd alá a szósorban a múlt idejű igéket! Karikázd be a múlt idő jelét!

b) Olvasd össze a múlt idejű igék kezdőbetűjét! Írd le a megfejtést! __________________

hívott, költ, óvott, vállalt, fűt, ivott, balett, fest, önt, rajzolt, ásott, érint, gurult

4. 

6.

5.
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a) Pótoljátok az igető utolsó betűjét és a múlt idő jelét a következő igékben!

mi mara_______unk _____ sakko_______am _____ versenye_______ek

_____ sorako_______unk _____ kiszíne_______ük _____ megtu_______átok

_____ elvége_______e _____ odaa_______am _____ megné_______ék

_____ megkez_______ék _____ elalu_______ál _____ veszeke_______ek

b)  Állapítsátok meg, ki végzi a cselekvéseket! Írjátok le az ige előtti vonalra a cselek-
vő személyét!

c) Írjátok le tollbamondás után az a) feladat helyesen kiegészített igéit!

a) Fejezd ki többféleképpen a jövő időt! Töltsd ki a táblázatot a példa szerint!

alszik majd alszik aludni fog

virrad

gyógyul

csúszik

játszik

b) Alkoss három összefüggő mondatot a jövő időt kifejező szókapcsolatokkal!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

a)  Írd a vonalra a következő főnevek közül azt, amely a megadott betűkkel összeol-
vasva igét alkot!

nya_____________  k_____________ol  nya______________ol

 ______________lél ____________szol _________________el

b) Írd le a megalkotott igéket először múlt, majd jövő időben!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

7. 

8. 

9.
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Az igekötős igék
a) Olvasd el a mesét, és húzd alá benne az igéket!

A szamár, egy nagy zsák sóval a hátán, éppen a 
folyó gázlóján kelt át. A parton megcsúszott, és bele 
is pottyant a vízbe. A só a vízben feloldódott, ő pedig 
könnyedén állt fel, mert megszabadult a terhétől.

Egyszer később szivacsokkal a hátán érkezett 
meg a folyóhoz. Azt gondolta, ha ismét elesik, 
rakomány nélkül tápászkodhat fel. Így hát szán-
dékosan el is esett. De a szivacsok beszívták a vizet, és olyan súlyosak lettek, 
hogy a szamár alig tudott kievickélni a folyóból.

Így történt, hogy a szegény csacsi a butasága miatt majdnem belefulladt a vízbe.

b) Írd ki a szövegből az igekötős igéket helyesírásuk szerint csoportosítva!

Az igekötő közvetlenül az ige előtt áll:  __________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Az igekötő az ige után áll:  _______________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Az igekötő és az ige között más szó áll:  _________________________________________

 __________________________________________________________________________________

c) Mondd el, mit tudsz az igekötős igék helyesírásáról!

a)  Alkossatok igekötős igéket a táblázat szavaival! Írjátok le őket csoportosítva!  
Egy szót többször is felhasználhattok.

össze pottyan oda szökken szét

szedjük se fordul is visszük

világít át szállít vissza jössz

 Az igekötő közvetlenül Az igekötő az ige Az igekötő és az ige között
 az ige előtt áll: után áll: más szó áll:

 ________________________ ________________________ ____________________________

 ________________________ ________________________ ____________________________

 ________________________ ________________________ ____________________________

 ________________________ ________________________ ____________________________

 ________________________ ________________________ ____________________________

b)  Alkossatok 4-5 mondatos összefüggő történetet a leírt igekötős igékkel! 

1. 

2.
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Egészítsd ki a mondatokat a dob ige megfelelő igekötős alakjával!

Laci nagyon magasra ____________________ a labdát.

Mi a véleményed arról, aki az utcán ____________________ a szemetet?

Az öcsém ____________________ egy kavicsot a folyóba.

Ugye, ____________________ nekem a labdát? 

Pali ____________________ a szomszédba a teniszlabdát.

a) Mi a szabály? Alakítsd át az igéket a példa szerint!

elhiszem nem hiszem el el se hiszem

megtanulta

kinyitották

összegyűjtjük

felvarrjátok

visszajönnek

megtaláltad

b) Alkoss mondatot az egyik ige mindhárom alakjával! Írd is le őket!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

a) Írd le helyesen tagolva az alábbi mondatokat!

Amadarakhamarfelfedeztékazetetőt.
Előszöregyfeketerigószálltleazágról.
Fürgénkapkodtafelamagokat.
Atöbbimadárisodasereglett.
Feliscsipkedtékazösszeseledelt.

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

b) Keretezd be az igekötős igéket!

3. 

4. 

5. 
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a)  Húzd alá a mondatpárokban az igekötős igéket! Állapítsd meg, milyen időben 
állnak ezek az igék! Írd az igeidőt a mondatok utáni vonalra!

Befogom a fülemet. _______  Be fogom hívni a barátomat. _______

Ki fogják nyitni az ajtót. _______ Kifogják a hatalmas harcsát. _______

Megfogom a húgom kezét. _______  Meg fogom mondani az igazat.  _______

Hozzáfog a teakészítéshez. _______ Hozzá fog kezdeni a munkához. _______

b) Indokold meg, miért írtuk a mondatpárokban különbözőképpen az igekötőket!

a)  Keress a betűsorban igekötős igéket! A szóközt és az igealak végét különböző szí-
nű függőleges vonallal jelöld!

b) Egészítsd ki a mondatokat a megtalált igekötős igék közül a megfelelővel!

________________________________ ez a magas torony!

Egyedül ________________________________ ezen a forgalmas úton!

Cili ________________________________ az óra csörgésére.

Az ajtón ________________________________ az igazgató.

Keressetek igekötős igéket a betűrácsban! Versenyezzetek, hogy ki talál többet! Írjá-
tok le helyesen a megtalált igekötős igéket! 

P D B Á T B Ú J I K

J Ö E T M E G U N I

Ö S S Z E S Z I D I

J S Ó Ú G Z F V U S

J Z Z G S Í E L L M

I E L T É V E D J E

D V A R R J A M E G

E A E P Ü A Ő Y L Y

X R Á Ü L E J Á R Ő

É R J V I S S Z A T

Keressétek soronként a kakukktojást! Indokoljátok meg a választásotokat!

* legel, legyez, lepel, lefed, lebeg

* benéz, beszól, beszél, befog, befon

* elad, elűz, elér, előz, elás

átnemenjösszenedőljönbeislépettfelseébredt

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

7. 

6.

8.

9.
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Gyakoroljuk az igék helyesírását!
a) Pótold az alábbi igék hiányzó ékezeteit!

csuszık, cımez, gyujt, kıser, futottem, szallıt, usztak, tısztıt, puhul, hull, foz,

serul, hullott, fenyesıt, kerul, hul, rıkkant, vırrad, zoldul, vırıt, ujjong, mozdul,

sullyed, lassıt, menekul, csıllog, gyogyul, melyul, busul, dıszıt, guggol, fordul

b)  Ellenőrizd a megoldásodat, majd másold le azokat az igéket, amelyekben hosszú 
magánhangzó van!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

c) Másold le az -ul, -ül végű igéket!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

d) Foglalj mondatba a c) feladatból három igét!

a) Töltsd ki a táblázatot a példa szerint!

készül derül fakul lendül

készít tanít épít szépít

b) Melyik helyesírási szabályok jutnak eszedbe a táblázat szavairól? Mondd el!

a) Rövid vagy hosszú mássalhangzó hiányzik az igéből? Pótold!

ha_____ gat, á_____ dogál, to_____ ja, eme_____ i, lehu_____ , sze_____ etel, hu_____,

fü_____ el, vi_____ an, nyí_____ ik, csi_____ og, sze_____ ídít, mu_____ at, mú_____ ik

bu_____ an, szö_____ en, ma_____ og, ku_____ ant, pu_____ ad, re_____ ed, me_____ eg,

sa_____ ozik, szö_____ décsel, ro_____ an, zö_____ en, zo_____ og, szán_____ózik

pa_____ an, pa_____ og, ve_____ ít, lá_____ a, ü_____ i, sü_____ i, su_____ og, ka_____ og,

ete_____ , ju_____ at, e_____ em, hi_____ e, csa_____ og, fű_____ , helye_____ esí_____ 

b) Ellenőrzés és javítás után írjátok le tollbamondás után az a) feladat szavait!

1. 

2. 

3. 
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Egészítsd ki az igéket a megadott magánhangzók közül a megfelelővel! Segítségül 
annyit elárulunk, hogy mindegyik sorban négy olyan szó van, amelyből ugyanaz  
a betű hiányzik.

 k___mél, k___sér, ___tél, ___gér, d___csér

 b___jdosik, f___jdogál, felbor___l, ___tál, b___jkál

 becs___l, leny___göz, megsz___nik, kih___l, h___sít

a) Pótold a j hangot jelölő betűt az alábbi igékben!

ha____nalodik, ha____ladoznak, moso____og, bo____ong, ____átszadoztam,

ki____ukadt, za____lik, he____ettesít, korcso____áznak, fele____t, furu____áznak,

sa____og, sóha____tozol, hömpö____ög, gomo____og

b) Egészítsd ki a hiányos mondatokat! Válassz a fenti igék közül!

A fák ________________________________ a szélben.

A kertben ________________________________ a kutyámmal.

________________________________ az új nadrágom.

Sötét felhő ________________________________ fölöttünk.

Miért ________________________________ ilyen hangosan?

A folyó lassan ________________________________ az Alföldön.

c) Írd le múlt időben az a) feladatból az ly-os igéket!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

a) Írd be az igéket a táblázatba a példa szerint!

E/3. tud véd küld szalad mond marad
E/2. tudsz
T/2. tudtok

E/3. süt mutat fut lát köt fut
E/2. sütsz
T/2. süttök

b)  Olvasd fel helyes kiejtéssel a táblázatba írt szavakat! Keretezd be a kiejtéstől eltérő 
hangkapcsolatokat! 

c) Foglald mondatba a véd és a fut igék táblázatban szereplő alakjait!

4. 

5. 

6. 
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a)  Pótoljátok a hiányzó mássalhangzókat! Döntsétek el, hogy -zt vagy -szt hiány-
zik-e ezekből a múlt idejű igékből! A szótő megkeresése segít a megoldásban.

átú_____ák, elho_____ák, megné_____ék, vadá_____ak, oko_____a, kihú_____ák,

fala_____ak, lecsú_____ak, böngé_____ék, horgá_____am, meghámo_____átok, 

felfede_____ék, felmá_____unk, elho_____a, megfő_____ék, kitű_____e, befű_____ed

b) Pótoljátok a mondatokban a hiányzó igét! Válasszatok a kiegészített szavak közül!

A bátyámék tavaly ________________________________ a Balatont.

Pistinek tegnap ________________________________ az egyik fogát.

Szombaton apuval a Tiszánál ________________________________.

A lányok egész nap az újságokat ________________________________.

Testnevelésórán ________________________________ a bordásfalra.

A balesetet egy szabálytalanul közlekedő autós ________________________________.

________________________________ már az almákat?
 
a)  Döntsd el, hogy a zárójelben megadott mássalhangzó rövid vagy hosszú alakja 

hiányzik-e az igéből! A megfelelő számot írd a keretbe!

Rövid mássalhangzó: 1   Hosszú a mássalhangzó:  2

gyu____ad  (l) fu____ad  (l) fő____ön  (j) 

cse____eng  (l) gu____ol  (g) zölde____  (l) 

le____  (sz) ja____gat  (j) fe____el  (j) 

u____ong  (j) za____ong  (j) sü____ed  (p) 

va____ja  (r) ú____ít  (j) zü____ög  (m) 

b) Írd le tollbamondás után a helyesen kiegészített szavakat!

a) Keresd meg a betűkört alkotó igéket! Írd le őket a vonalra!

   ____________________________________________________

   ____________________________________________________

   ____________________________________________________

   ____________________________________________________

   ____________________________________________________

b) Alkoss mondatokat az a) feladatban leírt igékkel!

pottyanvirradzsibbadkuru
tty

ol
sz

ag

gatlassítillesztfaggat

7. 

8. 

9.
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a)  Döntsd el, hogy a rövid vagy a hosszú kétjegyű mássalhangzó hiányzik-e a szó-
ból! Karikázd be a helyes megoldást!

ny

nny

ny

nny

ty

tty

ly

lly
edkö ezik fo ad fü ent sü

ty

tty

cs

ccs

gy

ggy

ty

tty
po og re en bu og kuru ol

ny

nny

cs

ccs

ny

nny

cs

ccs
olgu aszt frö en szu ad lo

b) Írd le a helyesen kiegészített szavakat!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Az alábbi történet Schmidt Egon Állati érdekességek című könyvéből való. Pótold  
a szövegben a múlt idő jelét! Alkalmazd a múlt idejű igékről tanultakat!

Sok évvel ezelőtt él____ a budapesti állatkertben egy Sziám nevű hatalmas elefánt. 

A gyerekek nagyon szeret____ék, és szívesen etet____ék, ha odacammogo____  

a kerítéshez. De ha valaki rossz tréfát űzö____ vele, és kifli helyett követ vagy fa-

darabot ado____ neki, Sziám alaposan megbüntet____e. A medencéhez sétál____, 

jól teleszív____a az ormányát vízzel, majd megfordul____, és az egészet arra a 

gyerekre spriccel____e, aki előzőleg megtréfál____a.

a)  Egészítsd ki a szólásokat, közmondásokat a zárójelben lévő igék igekötős alakjával!

Majd ___________________________ a bőréből. (ugrik)

___________________________ a hajamat! (ereszt)

___________________________ a szög a zsákból. (bújik)

A jég hátán is ___________________________ . (él)

A jóból is ___________________________ a sok. (árt)

___________________________ a kenyere javát. (eszik)

___________________________ a ló másik oldalára. (esik)

Járt utat járatlanért ___________________________! (hagy)

b)  Értelmezzétek a kiegészített szólásokat és közmondásokat! Segít O. Nagy Gábor 
Magyar szólások és közmondások című könyve.

10. 

11. 

12.
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Az ige kijelentő és feltételes módja
a)  Olvasd el Zelk Zoltán Békabánat című versének részletét! Húzd alá benne az igéket!

Ha vízipók jő a tóra,
és ha légy nádra száll:
tátva bukik ki a vízből
már ezer békaszáj –
este is csak azt zokogjuk:
– Brekeke, brekeke,
szegény béka nem lakik jól 
sohase, sohase...

b) Miért bánatos a béka? Mire vágyik, mit szeretne?

c) Írd ki a versből az igéket csoportosítva!

 Kijelentő módú: Feltételes módú:

 _______________________________________ _______________________________________

 _______________________________________ _______________________________________

a) Olvasd el az igéket! Kösd őket a megfelelő igemód nevéhez!

füttyentenek elfelejtjük

megijesztenéd szerepelnek

öntözném elkényeztették

megvigasztalom elsüllyedne

figyelmeztetnénk válaszolnának

b) Foglald mondatba az a) feladatból a feltételes módú igéket!

a)  Keressetek a betűrácsban vízszintesen vagy függőlegesen haladva kijelentő vagy 
feltételes módú igéket! Keretezzétek be őket!

L S Z Ó L Í T

Ó V S S E R Ó

G Y Ő Z Ü N K

K Ő Á Ó L É P

H U L L N K Á

F É L N É K R

I T T A K A R

b) Írjátok le a betűrács igéit igemód szerint csoportosítva!

Hogyha nékem szárnyam lenne,
istenem, istenem!
fönn szálldosnék én a légi 
réteken, réteken,
amíg édesízű léggyel,
szúnyoggal jóllakom – 
s megpihennék és brekegnék
erdei ágakon...

Kijelentő módú:

____________________________________________________

____________________________________________________

Feltételes módú:

____________________________________________________

____________________________________________________

1.

2. 

3.
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a)  Olvasd el Csoóri Sándor Farsangi kutyabál című versét! Húzd alá benne különböző  
színnel a kijelentő és a feltételes módú igéket!

De érdekes volna, Komondor kényelmes,
ha kutyabál volna, lassú táncot ropna,
s farsang napján Puli Pali csárdást,
minden kutya ahogy meg van írva;
bálba kutyagolna, sötét szőre, bozontja
nagy kutya is, a szemébe lógna.
kis kutya is, Csau csacsacsázna,
kit csíp még a bolha. a foxi bokázna,

 a többi vén kutya meg
 leülne a hóba.

b) Melyik igemódból találtál többet? Mit gondolsz, miért? 

a) Fejezd be a megkezdett mondatokat a kép alapján! Melyik igemódot használtad?

Elmennénk kirándulni, ha  ______________________________________________________

Leülnék a padra, ha  _____________________________________________________________

Bárcsak én is  ____________________________________________________________________

Azt szeretném a legjobban, ha  __________________________________________________

b) Alkossatok rövid szövegeket a kép és a leírt mondatok felhasználásával! 
* Mit tennél, ha kirándulni mennél a családoddal?
* Mit tettél volna, ha kirándulni mentél volna a családoddal?

a) Egészítsd ki a mondatokat a zárójelben megadott igék feltételes módú alakjával!

Szívesen ________________________________ veletek kirándulni. (megy E/1.)

Nem ________________________________ friss virágot a vázába? (tesz E/2.)

Bárcsak engem is ______________________________ apuék a színházba! (elvisz T/3.)

De jó lenne, ha ______________________________ nekem! (hisz T/2.)

b)  Írjatok egy-egy mondatot a következő igék E/1. személyű, feltételes módú alakjaival! 

4.

5.

6.
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a) Rövid vagy hosszú az n a következő igékben? Pótold!

jö____e, köszö____étek, tud____á, szeret____énk, ad____á, te____étek, felel____él, 

lő____e, e____éd, sző____e, fo____átok, pihe____ének, enged____e, beme____ének, 

kiabál____a, roha____átok, foly____a, ve____énk, hi____e, bevi____éd, üze____étek

b) Keretezd be a kiegészített szavakban a feltételes mód jelét!

c) Írd le a hosszú mássalhangzós igéket E/l. személyben!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

a) Kössétek össze a cselekvést, történést a feltételével! Olvassátok fel a mondatokat!

Megnyertük volna a versenyt, ha nyitva lett volna a bolt.
Nem áztam volna bőrig, ha szereztünk volna még egy pontot.
Vettem volna tejfölt, neked adtam volna ajándékba.
Ha nem durrant volna ki a lufi, ha lett volna nálam esőkabát.

b) Írjátok ki a fenti mondatokból a múlt idejű, feltételes módú igealakokat!

megnyertük volna,  ______________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

c) Fogalmazzátok meg, hogyan fejezzük ki feltételes módban a múlt időt!

a)  A meghatározás szerint válassz az igék közül! Írd őket a rejtvény megfelelő sorába! 
A kétjegyű mássalhangzókat két négyzetbe írd!

1. Kijelentő mód, múlt idő, E/3. 1.
2. Kijelentő mód, múlt idő, T/3. 2.
3. Feltételes mód, múlt idő, E/3. 3.
4. Feltételes mód, jelen idő, E/3. 4.
5. Kijelentő mód, múlt idő, E/2. 5.
6. Feltételes mód, jelen idő, E/1. 6.

b) Írd ide a megfejtést! _____________________________________

Mondd el, mit tanultál róla!

c) Alkossatok mondatokat a rejtvényben szereplő feltételes módú igealakokkal! 

7. 

8. 

9.
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a)  Mit csinálnak a képen látható emberek? Válaszoljatok kijelentő módú igékkel! 
Ezeknek az igéknek az átalakításával töltsétek ki a táblázatot!

Igeidő Kijelentő módú igék

Jelen

Múlt

Jövő

Feltételes módú igék

Jelen

Múlt

b) Alkossatok az a) feladat egyik rajzáról három összefüggő mondatot!

a)  Ha kiegészíted a szöveget a keretben lévő E/1. személyű, feltételes módú igék kö-
zül a megfelelővel, elolvashatod Végh György Álom egy helikopterről című versét. 

Ha volna egy kis helikopterem,

______________ az egész földtekét!

______________, hogy a Jeges-tengeren

július huszadikán van-e jég.

A málnaszörpömet ______________,

s a Tűzföldön ____________ meg jegesen,

a karácsonyt is távol ______________,

méghozzá a Húsvét-szigeteken.

b) Írj le emlékezetből a vers feltételes módú igéi közül ötöt!

a) Húzd alá az alábbi szavak közül a feltételes módú igealakokat!

áznak, hisznek, osonnának, mennek, lennének, vasalnának, köszönnek,  
adnának, segítenének, üzennek, visznek, néznének, értenéd, kísérne, lesnek

b) Olvasd össze az aláhúzott szavak kezdőbetűjét! Írd le az így keletkezett szót!

____________________________________

Onnan meg ______________ Nápolyig,

kicsit ______________ a Vezúv felett,

_____________ jó néhány mázsa nápolyit,

mert az Nápolyban mindig friss lehet.

Bizony, nem ______________ sohasem,

______________ Afrikát és Ázsiát –

mert ha volna egy helikopterem,

az enyém lenne az egész világ!

10. 

11. 

12. 
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Használd helyesen a feltételes módú igéket!
a)  Olvassátok el Kányádi Sándor Kicsi faluból való vers című költeményének részle-

tét! Beszélgessetek a versről!

Nagyváros, nagyváros,  Ellaknék én benned,
hol az út is járda,  nagyváros, nagyváros,
ott szeretnék járni  mert a mi kis falunk
én is iskolába. sokszor bizony sáros.

Villamossal mennék, De van egy hű kutyám
mikor eső esne, s két kicsi bárányom,
cipőt sem pucolnék búsulnék, ha tőlük
minden áldott este. el kellene válnom.

b) Húzzátok alá a versben az igéket! Milyen módúak? Miért?

c) Másoljátok le a versből az E/1. személyű feltételes módú igéket!

Egészítsétek ki a következő szólásokat, közmondásokat a megadott igék feltételes 
módú alakjával! A megoldásban segíthet O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmon-
dások című könyve.

Fut, mintha _________________________.

Úgy hazudik, mintha könyvből _________________________.

A lelkét is _________________________.

Bárcsak a próféta _________________________ belőle! 

Úgy tesz, mintha ő _____________________________________ a spanyolviaszt. 

Úgy áll rajta a ruha, mintha ___________________________________.

a) Ki mondhatta kinek a következő mondatokat? Miért?

b)  Alakítsd át a mondatokat úgy, hogy az igék E/1. személyben le-
gyenek! 

Ha kapnál egy bőrfocit, mindennap azzal fociznál a fiúkkal a ját-
szótéren. Biztosan sok gólt rúgnál vele. Megtanulnál dekázni is. 

c) Írd le helyesen az átalakított szöveget!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

1. 

2. 

3. 
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a)  Állítsatok össze a kódok alapján feltételes módú igekötős igéket a táblázat szavai-
ból! Ügyeljetek a helyesírásra!

A B C D
1 be nyernénk kapnám vissza
2 át állnék szerezném dobnám
3 meg is adnád se
4 el fáradnék oda céloznám

Például: A1 D2 = bedobnám

A1 B2 = ___________________________ A4 D3 B4 = ___________________________

C3 D1 = ___________________________ A3 B3 B1 = ___________________________

D4 A3 = ___________________________ D1 B3 C1 = ___________________________

A2 C3 = ___________________________ A3 B3 D2 = ___________________________

b) Írj a képről három összefüggő mondatot az előző igekötős igék felhasználásával!

a) Húzd alá az igéket a következő szövegben! Állapítsd meg az igék módját és idejét!

A fekete holló olyan szép szeretne lenni, mint a hattyú. Ha megtanulna úszni, 
kecsesen ringatózna a tó vizén. Mindenki hófehér tollában gyönyörködne. Vajon 
az erdei tündér segítene neki?

b) Írd át a szöveget múlt idejűvé! Az igemódot ne változtasd meg!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

c) Találjatok ki egy mesét az a) feladat szövege alapján!

a) Válaszd ki és húzd alá az alábbi szavak közül a feltételes módú igéket! 

b)  Karikázd be a kiválasztott igék kezdőbetűjét! Ha jól dolgoztál, a kezdőbetűkből 
egy szót olvashatsz össze. 
Írd ide a megfejtést! _______________________________________

kérné, párna, írna, látnak, varrná, üzennek, álmodna, nőne,
korona, sírna, állna, bálna, adnak, gurulna, pihenek

5. 

4.

6.
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Az ige felszólító módja
a)  Olvasd el Nemes Nagy Ágnes Tavaszi felhők című versét! Húzd alá a szövegében 

az igéket!

Bodzavirágból, bodzavirágból Szállj, szállj, felhő,
hullik a, hullik a sárga virágpor. pamacsos,
 hullj le, te zápor,
Fönt meg a felhők szállnak az égen, aranyos,
bodzafehéren, bodzafehéren.  hullj le, te zápor,
  égi virágpor,
 égen nyíló bodzavirágból.

b) Másold le a versből az igéket csoportosítva! Írd át színessel a felszólító mód jelét!

Kijelentő módú Felszólító módú

Kösd az igéket a megfelelő igemód nevéhez!

kiszínezem  megszegné
használjatok figyeljünk
dobj lecsúsztak
megfőzted pótoljanak
elengednéd gyönyörködnénk
mérjem megterít
bámuljon elutaznál
mosolyogna járjatok

a)  Írjátok le a következő igéket felszólító módban, a megadott számban és személy-
ben a példák szerint!

E/3. figyel készül felel áll beszél

E/2. figyelj

E/3. tud mond küld ad alszik

T/2. tudjátok

E/3. köszön ken fon pihen rohan

T/1. köszönjük

E/3. fúj fáj fej tojik folyik

E/3. fújjon

b) Alkossatok felszólító mondatokat a táblázatba írt igékkel!

1. 

2. 

3. 
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a) Pótold a mássalhangzókat a felszólító módú igékben!

Köszö_____ön mindenki Kevély Kerekinek!

Ka_____a le a süvegét, fiatalember!

Foga_____a el tőlem az ötven aranyat!

Tiszte_____en meg köszöntésével!

b)  Melyik olvasmányból ismered ezeket a mondatokat? Meséld el 
a történetnek azt a részét, amelyik a képhez kapcsolható!

a) Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék felszólító módú alakjával!

Ne _________________________ a negyvennyolcból! enged (E/2.)

Ne _________________________ fejjel a falnak! megy (T/2.)

_________________________ igazat, betörik a fejed! mond (E/2.)

Ne _________________________ szám, nem fáj fejem. szól (E/2.)

b)  Értelmezzétek a kiegészített mondatok jelentését! Segítségetekre lehet O. Nagy 
Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve.

a) Olvasd el a következő szósort! Melyik közülük a kakukktojás? Miért?

b)  Hogyan kellene megváltoztatni a kiválasztott szót, hogy ne legyen kakukktojás? 
Beszéljétek meg! Foglaljátok mondatba az átalakított szót!

c) Alkossatok rövid történetet az a) feladat felszólító módú igéivel! 

a)  Írd a megadott igék felszólító módú, T/2. személyű alakját a rejtvény megfelelő 
sorába! A kétjegyű mássalhangzókat két négyzetbe írd!
1. készül 1.
2. lép 2.
3. kocog 3. 
4. nyer 4.
5. jár 5. 
6. mosolyog 6.
7. ballag 7.
8. vár 8.

Írd ide a megfejtést! ____________________________

b) Milyen módú ige a megfejtésül kapott szó? ____________________________

c) Alkoss mondatokat a rejtvényben szereplő felszólító módú igékkel!

4. 

5. 

6.

7.
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A felszólító módú igék helyesírása
Az -l, -ll végű igék

a) Beszéljétek meg, miben hasonlítanak a táblázatban megadott igék!

b) Állapítsátok meg a szabályt, és töltsétek ki a táblázatokat!

markol markolj áll álljanak

reszel reszelj szégyell szégyelljenek

töröl száll

vagdal hull

tálal vall

c)  Olvassátok fel helyes kiejtéssel a felszólító igealakokat! Keretezzétek be az igének 
azt a részét, ahol a kiejtés eltér a leírástól!

d) Írjatok tiltó mondatot a táblázat két igéjével! 

a) Egészítsétek ki szóban a következő mondatokat! Hol hangozhattak el? 

b)  Pótoljátok a hiányzó mássalhangzókat a mondatok felszólító igealakjaiban! Adja-
tok egymásnak jó tanácsot a kiegészítéshez!

Ne fé_____etek a vízben! Képze_____étek el azt, hogy halacskák vagytok! Lubic-

ko_____atok, pancso_____atok vidáman! Próbá_____atok meg úszni! Figye_____etek 

egymásra, ne locso_____átok, spricce_____étek társaitok szemébe a vizet!

c) Ellenőrzés után diktáljátok le egymásnak a kiegészített mondatokat!

a)  Alakítsátok át a keretben látható igéket felszólítást kifejezővé! A cselekvő számát 
és személyét megváltoztathatjátok. Írjátok le az új szavakat!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

b)  Alkossatok mondatokat a leírt felszólító módú igék és a kép felhasználásával!  
Írjatok le közülük hármat!

1. 

2. 

3. 
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A -d, -gy végű igék

a) Miben hasonlítanak a táblázatban megadott igék?

b) Állapítsd meg a szabályt, és töltsd ki a táblázatokat!

küzd küzdj olvad olvadjon

szed szedj ragad ragadjon

halad téved

véd tapad

csipked fed

ijed izzad

c)  Olvassátok fel helyes kiejtéssel a felszólító módú igealakokat! Keretezzétek be az 
igének azt a részét, ahol a kiejtés eltér a leírástól!

Pótold a hiányzó mássalhangzókat a mondatok felszólító módú igealakjaiban! Hol 
hangozhattak el ezek a mondatok?

Ébre____ vidáman! Ne kapko____ reggel! Ha véletlenül kiönti a testvéred a tejet, ne 

szi____ad meg! Ne csapko____ad az ajtókat!

a)  Pótold a hiányzó mássalhangzókat ezekben a felszólító módú igékben!

szára_____on, süllye_____en, csügge_____etek, viga_____on, ha_____uk, a_____,

foga_____a, fo_____on, virra_____on, kez_____etek, enge_____enek, süppe_____en

b)  Alkoss felszólító mondatokat azokkal az igealakokkal, amelyek T/2. személyben 
állnak!

a)  Döntsd el, hogy dj, gyj vagy ggy hiányzik-e a szóból! Ennek megfelelően karikázd 
be oszloponként a megfelelő sorban lévő betűt!

szakauon terjeuen hiuétek áluon izzauatok fauanak küluél

dj H O É D J P N

gyj A K Á S T O Ú

ggy R L R E Z M S

b) Alkoss a bekarikázott betűk egyszeri felhasználásával egy szót! 

Írd ide a megoldásod! __________________________________

c) Ellenőrzés után írd le helyesen kiegészítve az a) feladat szavait!

1. 

2. 

3. 

4. 
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Az -n, -ny végű igék

a) Alakítsd át a táblázat kijelentő módú igéit felszólítóvá!

Kijelentő módú igék
Felszólító módú igék

E/3. T/2.

köszön köszönjön köszönjetek

kíván

fon

ken

üzen

pottyan

huny

b) Olvasd fel helyes kiejtéssel a fenti felszólító módú igéket!

c)  Egészítsd ki felszólítást kifejező igealakkal a mondato-
kat! Válassz a fenti igék közül!

__________________________ illedelmesen a vendégeknek!

______________________ le a szemeteket egy pillanatra!

__________________________ koszorút a virágokból!

A kenyérre vajat __________________________, ne zsírt!

Ne __________________________ lehetetlent!

Le ne __________________________ arról a magas fáról!

a) Ellenőrizd a tudásodat helyesírási totóval! Írd a megfelelő jelet a keretbe!

nj: 1  nyj: 2  nny: X

1. patta____on       8. roha____on 

2. ne u____átok       9. me____etek 

3. hu____ák le     10. loccsa____on 

4. bá____ad meg     11. köszö____él 

5. csobba____     12. szű____ön 

6. röppe____enek     13. csilla____on 

7. pihe____ 13+1. zörre____enek

b) Ellenőrzés után egészítsd ki a hiányos szavakat!

1. 

2.
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Az -s, -sz, -z, -dz végű igék

a) Állapítsd meg a szabályt, és folytasd a táblázatok kitöltését!

olvas olvassunk mosnak mossanak

vigyáz vigyázzunk másznak másszanak

hoz hámoznak

keres dolgoznak

vés húznak

les ásnak

radíroz játszanak

metsz edzenek

b) Foglalj mondatba négy felszólító módú igaalakot a táblázatok igéi közül!

a)  Pótold a következő szavakban az igető utolsó mássalhangzóját és a felszólító mód 
módosult jelét!

né______etek, ho_____átok, má______anak, kere______ed, olva______unk, mo______on, 

eve______él, őri______ed, ú______unk, radíro______am, hegye______étek, lyuka______ad

b) Pótold a mondatokban a hiányzó igét! Válassz a kiegészített szavak közül!

Óra végén ______________________ ide a füzeteket!

A szünetben ______________________ ki a ceruzákat!

______________________ ki az ablakon, gyönyörködjetek a tájban!

______________________ a mély vízben!

Fel ne ______________________ a sziklára a gyerekek!

c) Írd le tollbamondás után a b) feladat mondatait!

a) Hosszú vagy rövid a hiányzó mássalhangzó ezekben a szavakban? Pótold!

ho_____a, hú_____a, né_____i, né_____e, ve_____et, terve_____i, neve_____e, ke_____el

mo_____a, ké_____en, ké_____ik, ha_____al, ülte_____e, kí_____ér, fize_____e, neve_____en

b) Írd le csoportosítva a kiegészített szavakat!

1. 

2. 

3. 

nyelvtan_4_mf_.indd   91 2016. 05. 04.   15:34



92

Alkossatok a megadott betűsorokból egy-egy felszólító módú igét! Írjátok le őket!

 __________________________________________________________________________________

Egészítsd ki a játszik ige megfelelő alakjaival a mondatokat! Figyelj a cselekvő sze-
mélyére!

Kérlek, __________________________ le a kedvenc számomat! (E/2.)

Mikor __________________________ már le a sakkpartit? (T/1.)

__________________________ még egy sakkpartit! (T/1.)

__________________________ együtt mindennap! (T/1.)

Mindig __________________________ becsületesen! (E/2.)

a)  A következő rejtvénybe már beírtuk a megoldásokat. A ti feladatotok az lesz, hogy 
egy-egy rövid mondattal készítsenek meghatározásokat az egyes sorokhoz!

 

1. f ú j

2. m o s

3. e d z

4. m á s z i k

5. k é s i k

Meghatározások:

1.  _______________________________________________________________________________

2.  _______________________________________________________________________________

3.  _______________________________________________________________________________

4.  _______________________________________________________________________________

5.  _______________________________________________________________________________

b)  Írjatok a rejtvényben szereplő szavakkal felszólító mondatokat! Ügyeljetek a he-
lyesírásra!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

coljup zköztöldérbej soms szárszdudo

4. 

5. 

6.
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A -t végű igék

a) Olvasd el a mondóka szövegét! Húzd alá benne a felszólító módú igealakokat!

Álmodjál szépeket,
Aranyos meséket,
Tündér öltöztessen,
Angyal simogasson,
Aranyos pillangó
Kocsija ringasson!

b)  Másold a táblázatba az aláhúzott igék közül azokat, amelyekben a felszólító mód 
jele megváltozott! Írd le ezeknek az igéknek a kijelentő módú alakját is!

Felszólító módú igék Kijelentő módú igék

a)  Alakítsd át az alábbi igéket felszólítóvá! A megadott számú és személyű alakjukat 
írd a táblázatba!

E/3. T/2.

siet siessen siessetek

lát

csúszik

halaszt

mulaszt

hallgat

mutat

nyit

b) Írd át színessel a táblázatban a felszólító mód módosult jelét!

c) Egészítsd ki a következő mondatokat a táblázat megfelelő felszólító módú igéjével! 

El ne ______________________________ a jeges úton!

______________________________ már ki a posta!

A térképen ______________________________ meg a Mátrát!

______________________________ be, hogy tévedtetek!

Ne ______________________________ holnapra az utazást!

El ne ______________________________ megnézni a holdfogyatkozást! 

1. 

2. 
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a) Írd a táblázatokba az igéket felszólító mód, többes szám első személyben!

díszít díszítsük fejt fejtsük

felejt gyűjt

fűt gyújt

készít tanít

javít aprít

épít hajt

b) Egészítsd ki az alábbi mondatokat az a) feladat megfelelő igéivel!

Pontosan ______________________________ el a leckét!

Óvatosan ______________________________ meg a tüzet!

Otthon is ______________________________ a papírt!

Közösen ______________________________ meg a rejtvényt!

A zöldségeket ______________________________ fel!

Mindig ______________________________ ki a hibáinkat!

Ízlésesen ______________________________ fel az osztályt!

Pontosan ______________________________ össze a lapot!

a)  Ha összeolvasod a betűket a nyilakat követve, egy-egy igét kapsz megfejtésül. 
Mindig a csillaggal jelölt betűtől indulj! Írd le az igéket!

A S S S A R* E L

T G O R* S A K SZ É

V* Á N I N G E S S

	 →↑←↑→→↓↓	 ↓→→↑←↑→	 →↓←↓→→↑↑

 ___________________ ___________________ ___________________

T Í G T Í K J Ú NY*

S V * Á S U I T S A

I L K N S* K A N

	 ↓→↑↑←←↓	 ↑↑←←↓→↓←	 ←←↓→→↓←←

 ___________________ ___________________ ___________________

b) Alkoss rövid történetet a felszólító módú igék felhasználásával!

3. 

4.
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A felszólító módú igék hosszabb és rövidebb alakja
a)  Olvasd el Móra Ferenc Este című versének részletét! Húzd alá a versben a felszó-

lítást kifejező igéket!

Este van, este van, Virágfejecskédet
édesapa fáradt – hajtsd szívem fölébe,
aranyhajú lányom, nevess éjszakára
te bonts nekem ágyat. csillagot beléje.

Szelíden te simítsd Mesélj is majd egyet
puhára a vánkost, szegény apukádnak,
ágyam szélire is úgy, mintha mesélnél
te ülj ide mármost. a hajasbabádnak.

b) Írd le a vers felszólító módú igéinek hosszabb alakját!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

a) Töltsd ki a táblázatot!

Kijelentő mód
E/2.

Felszólító mód
hosszabb alakja

Felszólító mód
rövidebb alakja

kapod kapjad kapd

adod adjad add

dobod

nézed

célozod

véded

engeded

b)  Egészítsd ki a mondatokat rövidebb alakú felszólító igékkel! Válassz a táblázat sza - 
vai közül!

Ügyesen ___________________ el a labdát! 

Gyorsan ___________________ oda Petinek! 

Pontosan ___________________ át a másik játékosnak! 

___________________ meg a hálót! 

___________________ ki a gólt!

Jól ___________________ meg, hogy kinek dobod a labdát!

Ne ___________________, hogy az ellenfél megszerezze!

1. 

2. 
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a)  Keretezd be különböző színnel az alábbi igékben a felszólító mód jelét és a sze-
mélyragot! Állapítsd meg a cselekvő számát és személyét! 

b) Írd le az igék rövidebb alakját a minta szerint!

mosakodjál mosakodj keressél keress

álljál hozzál

írjál játsszál

szóljál tanítsál

aludjál mossál

számoljál csússzál

c)  Egészítsd ki a mondatokat! Használd a táblázatok felszólítást kifejező igéinek  
rövidebb alakját!

Étkezés előtt mindig ________________________ kezet!

Minden este ________________________ meg alaposan!

Engem is ________________________ meg erre a játékra!

Gyorsan ________________________ ide egy labdát!

________________________ el százig!

Le ne ________________________ ezen a meredek a domboldalon!

a)  Egészítsétek ki a következő szólásokat, közmondásokat a megadott igék felszólító 
módú alakjával!

___________________, tinó, ökör lesz belőled! (tanul)

Apád, anyád ___________________! (idejön)

Addig ___________________ a vasat, amíg meleg! (üt)

___________________ az anyját, ___________________ a lányát! (megnéz, elvesz)

Addig ___________________, ameddig a takaród ér! (nyújtózkodik)

Utolsó pár előre ___________________! (fut)

___________________ a medvét! (lát)

b)  Értelmezzétek a kiegészített mondatok jelentését! Segítségetekre lehet O. Nagy 
Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve.

a)  Mi a különbség a következő igepárok jelentése között? Karikázd be a felszólítást 
kifejező igealakokat!

      

b) Alkoss mondatokat a szópárok szavaival a példa szerint!
Például: A lovam szekeret húz. Húzz egyet a bűvész kártyái közül!

3. 

4. 

5.
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Gyakoroljuk a felszólító módú igék helyesírását!
a)  Olvasd el Kányádi Sándor Világlátott egérke című meséjének 

részletét! Húzd alá benne a felszólító módú igéket!

– Megálljatok! Ne bántsátok! Nem látjátok, hogy ez egy kis 
idetévedt mezei egér? Bízzátok csak rám! Húzódjatok hátrább!

Az egérkébe kezdett visszatérni a lélek.
– Egérkém, kiskomám, ne remegj, ne reszkess! – hallotta 

ugyanazt a hangot. 
– Gyere ide szépen! Ülj a tenyerembe, és mondd el, hogy 

kerültél ilyen messzire!

b)  Másold le a cselevő száma és személye szerint csoportosítva az aláhúzott igéket! 
Válaszd le a szótőt, és írd át színessel a felszólító mód jelét!

E/2. T/2.

c)  Ha kíváncsi vagy a kisegér történetére, olvasd el Kányádi Sándor Világlátott egérke 
című könyvét!

a)  Figyeld meg az alábbi felszólító módú, E/2. személyű igék hosszabb és rövidebb 
alakját! Jegyezd meg a helyesírásukat!

nő nőjél nőj nőjed nődd

sző szőjél szőj szőjed sződd

lő lőjél lőj lőjed lődd

b)  Válaszd le függőleges vonallal az igékben az igetőt! Keretezd be a felszólító mód 
jelét!

c) Egészítsd ki a mondatokat az a) feladat igéi közül a megfelelővel!

___________________ már a kapura a labdát! ___________________ már végre egy gólt!

A kapura ___________________, ne mellé!

Nagyra ___________________! Ne ___________________ ki a ruhádat olyan gyorsan!

1. 

2. 
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a)  A következő igék felszólító módú alakjaiban dd-t vagy gy-t ejtünk és írunk. Töltsd 
ki a táblázatot az igék átalakításával! Vigyázz a hisz ige helyesírására!

Igék E/2. T/1.

tesz tegyed tedd tegyük

vesz

visz

eszik

iszik

lesz legyél

hisz higgyed

b) Alkoss mondatot a táblázat három felszólító módú igealakjával!

a)  Olvasd el József Attila Levegőt! című versének részletét! Húzd alá benne a felszó-
lító módú igéket!

Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
 szép, komoly fiadat!

b) A jön ige felszólító módú alakja kivételes. Folytasd a ragozást! Ügyelj a helyesírásra!

E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3.

jöjjek jöjjél/jöjj

gyere gyerünk gyertek

a) Olvasd fel a következő szópárokat! Hasonlítsd össze a kiejtésüket és a jelentésüket!

      

                         
b) Csoportosítsd a szópárok szavait szófajuk szerint!

Felszólító módú ige Főnév

c) Írd le a felszólító módú igéket emlékezetből!

3. 

4. 

5.
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a) Pótold a hiányzó j vagy ly betűt a következő igékben!

befe____ez, ki ne fo____on, he____ettesítsd, nyú____tózkodnak, moso____ognátok, 

elsü____edt, tá____ékoztatott volna, megi____edt, ____avítanék, fe____elnétek, 

____átsszon, ____önnének, korcso____ázott volna, bú____ át, bé____egeznek

b) Csoportosítsd a kiegészített igéket! Így írd le őket! Nevezd meg a csoportokat!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

a) Egészítsétek ki igékké a táblázatok soraiban megadott betűket!

T R L L J N A D D

T R L L J N A D D

T R L L J N A D D

T R L L J N A D D

T R L L J N A D D

b) Állapítsátok meg a táblázatokba beírt igék módját!

a)  Fejtsétek meg a rejtvényt! Írjatok mindegyik képről E/2. személyű, rövid alakú 
felszólító módú igét a rejtvényábra megfelelő sorába!

1.

2.

3.

4.

5.

Írd ide a megfejtést! _________________________________

b)  Alkossatok olyan felszólító mondatokat, amelyek kapcsolódnak a megfejtéshez és 
a képekhez!

6. 

7.

8.

1.

2.
3. 4. 5.
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Mit tudsz az igéről?
a) Olvasd el a következő találós kérdéseket! Mi a megfejtésük?

Foga van, de nem harap, Nincs feje, de kalapot hord,
rajta kis kocsi halad. lába helyén meg egy bocskort.
Dzsekin van meg csizmaszáron, Olyan, mint egy esernyő,
zizeg, hogyha huzigálom. eső után nagyra nő.

Megtartja a szemüveget, Hideg kaját tehetsz bele,
sapkát húzok rá, ha hideg. forog bent a tányér vele.
Fejem két oldalán hordom, Egy-két percig melegíti,
amit mondasz, azzal hallom. hogyha kész van, csengő jelzi.

 (Nyulász Péter)

b) Húzd alá az igéket az a) feladat szövegeiben!

c) Írj példákat az aláhúzott igék közül a következőkre! 

Cselekvést fejez ki:  ______________________________________________________________

Történést fejez ki:  _______________________________________________________________

Létezést fejez ki:  ________________________________________________________________

Fejezzétek ki az alábbi szólások lényegét egy-egy igével! Segít O. Nagy Gábor Magyar  
szólások és közmondások című könyve.

Felkopik az álla –     éhezik Fülig szalad a szája – _______________________

Hegyezi a fülét – ____________________ Hajba kapnak – _____________________________

Töri a fejét – ________________________ Borsot tör az orra alá – _____________________

Leesik az álla – _____________________ Itatja az egeret – ____________________________

a) Kapcsolj különböző igekötőket a megadott igékhez! Írd le őket!

számol:  _________________________________________________________________________

önt:  _____________________________________________________________________________

lép:  ______________________________________________________________________________

b) Egészítsd ki a mondatokat a számol ige megfelelő igekötős alakjával!

A tanító néni a kiránduláson _______________________ a gyerekeket.

Zsuzsi otthon ___________________ az iskolában történtekről.

A gyerekek _______________________ a fogót.

Petra kishúga már _______________________ százig.

1. 

3. 

2.
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a)  Írd a táblázatba a hallgat, ünnepel, bujkál, búsul igék ragozott alakjait! Keretezd 
be az igékben a személyragot!

E/1. én hallgatok

E/2. te ünnepelsz

E/3. ő

T/1. mi bujkálunk

T/2. ti

T/3. ők búsulnak

b) Foglald mondatba az E/2. személyű igealakokat!

Írj az igék mellé egy-egy rokon értelmű szót! A cselekvő száma és személye ne vál-
tozzon!

repülnek – _______________________ daloltok – _______________________

viccelsz – _______________________ potyognak – _______________________

ballagok – _______________________ kiabálunk – _______________________

szemerkél – _______________________ rohantok – _______________________

a) Olvasd el A kiskondás című mese részletét! Mondd el, mi volt a történet előzménye!

Lejön a királykisasszony, keresi a legszebb rózsát. Kettőt egyformának talál. 
Leszakítja mindkettőt, a keblére tűzi. Perdül egyet a sarkán, de már nem látja a 
kiskondást.

Apjához futott, így panaszkodott:
– Apám, a kiskondás úgy elbújt, hogy nem fogok rátalálni. Mi lesz velem, ha 

többé nem fogom látni?
Akkor a lány kebléről az egyik rózsa galamb formájában elszállt, a másik meg 

kiskondássá változott.

b) Húzd alá a szövegben az igéket! Nevezd meg a módjukat!  _______________________

c) Írd le az aláhúzott igéket idejük szerint csoportosítva! 

 ______________ ______________ ______________

 ___________________________ ___________________________ ___________________________

 ___________________________ ___________________________ ___________________________

 ___________________________ ___________________________ ___________________________

 ___________________________ ___________________________ ___________________________

d)  Keresd meg az a) feladatban aláhúzott szavak közül az igekötős igéket, és kere-
tezd be az igekötőket!

4. 

5. 

6. 
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a)  A következő mondatok egy születésnapi ünnepségen hangzottak el. Vizsgáld meg 
az igék módját és a mondatok fajtáját! Írd a nevüket a táblázatba!

Mondat Igemód Mondatfajta

Foglaljatok helyet! felszólító felszólító

Segítsek teríteni?

Hű, de sok ajándékot kaptál!

Tedd a vázába a virágokat!

Bárcsak örülne Éva az ajándéknak!

Kóstold meg a gyümölcssalátát is!

Kérsz süteményt?

Innál még üdítőt?

Vegyél még pogácsát!

Megkóstolod a fagylaltot? 

b) Írd le tollbamondás után az első öt mondatot!

a)  Döntsd el, hogy kijelentést vagy felszólítást fejeznek-e ki a következő mondatok! 
Pótold a mondatvégi írásjeleket!

A húgom már mondatokat mond Mondd el a mondókát is 

Jól érezzük magunkat  Érezzük jól magunkat 

Hintsük el a fűmagot  A rétest meghintjük porcukorral 

Az ebédhez megterítjük az asztalt  Terítsétek az asztalra az új terítőt 

Ássátok fel a kertet  Apu már ássa a gödröt a facsemetének 

b)  Három mondatot alakíts át óhajtó mondattá úgy, hogy a bár, bárcsak szavak  
szerepeljenek bennük! Milyen módúak lesznek a mondatokban az igék?

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Alkossatok minél több igét a megadott betűkből! Egy betűt többször is felhasznál-
hattok. Írjátok le a megalkotott igéket!

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

     á      r u ú
          s      l       b
   j           m
   o            f       n
 d    t

7. 

8.

9.
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Tanév végi ismétlés
A mondat

a) Tagold szavakra az alábbi tagolatlan mondatokat!

b) Nevezd meg a mondatok fajtáját! Pótold a mondatvégi írásjeleket!

ZoliékaBalatonhozutaztak  ___________________________ mondat

Bárcsakegésznyáronittnyaralhatnék ___________________________ mondat

Kenjétekbemagatokatnaptejjel ___________________________ mondat

Mikorépítünkhomokvárat ___________________________ mondat

Jajdehidegavíz ___________________________ mondat

c)  Olvasd el a következő mondatokat! Fogalmazd meg ugyanazt a gondolatot más-
más beszélői szándékkal! Írd le az így átalakított mondatokat a megfelelő mondat-
fajta mellé!

Kérdő:  ___________________________________________________________________________

Felkiáltó: ________________________________________________________________________

Óhajtó:  __________________________________________________________________________

d) Alkossatok tagadó és tiltó mondatokat a képről! Írjatok le két-két mondatot!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Bővítsétek az alábbi kijelentő mondatokat! Versenyezzetek, ki tudja a legtöbb szóból 
álló mondatot alkotni!

    

1. 

2. 
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A szófajok
a) Olvasd el Weöres Sándor Bújócska című versét!

Keskeny út, Kis dió,
széles út, nagy dió,
kettő közt egy csorba kút. kettő közt egy mogyoró.
Ha benéznél, jól vigyázz, Épült benn egy cifra ház,
rése száz és odva száz, terme száz és tornya száz,
ha sokáig kandikálsz, ha sokáig benne jársz,
virradóra megtalálsz. esztendőre megtalálsz.

b) Írj példákat a vers szövegéből a táblázatba!

Ige Főnév Melléknév Számnév

c)  Gyűjtsetek az alábbi szavakhoz rokon értelműket! Segítségetekre lehet a Magyar 
szinonimaszótár.

ház:  _____________________________________________________________________________

cifra:  ____________________________________________________________________________

kandikálsz:  _____________________________________________________________________

sok:  _____________________________________________________________________________

Egészítsd ki igékkel a következő szöveget!

Már nagyon ___________________ a nyári szünetet, mert akkor ___________________ 

a vonatra, és ___________________ a nagymamámhoz. Ő egy kedves kis faluban 

___________________.

A kertje alatt forrás ___________________________.  

Udvarában kacsák ________________________, libák 

___________________ és csirkék ___________________. 

Az ólban malacka ___________________. Néha hal-

lani, hogy a kamrában egér ___________________.  

Langyos nyári estéken szívesen ________________ 

a vén diófa alatt, és ___________________________  

a tücskök ciripelését.

1. 

2. 
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a) Ismételjétek át a tulajdonnevek helyesírásáról tanultakat! 

b) Írjátok a táblázat megfelelő helyére írott betűkkel az alábbi főneveket! 

ÍRÓ, FEKETE ISTVÁN, NEMZETI SZÍNHÁZ, RISKA, ORSOLYA, ADIDAS,  
VELENCEI-TÓ, MÚZEUM, PEST MEGYE, ÚJSÁG, ÉJJEL A TISZÁN, KARAK,  

MIHÁLY, BOLYGÓ, TÉLI BEREK, OPEL, REX, FOLYÓ, TÓ, AUSZTRIA,  
CERBONA, NEMZETI SPORT, KINCSEM, CSODÁK PALOTÁJA

Köznév

Tulajdonnév

Személynév Állatnév Földrajzi név

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Intézménynév Cím Márkanév

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Bővítsétek a mondatokat melléknevekkel! Próbálkozzatok többféle megoldással!

A _______________________ mezőn _______________________ lepke szálldos.

Meghallgattak egy _____________________ mesét a _____________________ gyerekek.

Megfogta a _____________________ róka a _____________________ tyúkot?

Szedj _____________________ gyümölcsöt a _____________________ kosárba!

Nini, ott fut egy _____________________ őz a _____________________ bokrok között!

Bárcsak elmehetnék a _____________________ állatkertbe!

Alkoss a szótagokból tulajdonneveket! Írd le az -i toldalékos alakjukat is! 

Szótagok Tulajdonnév
Tulajdonnévből képzett 

melléknév
ESZ GOM TER

A A RI USZT

OR MA SZÁG GYAR

KONY BA

3. 

4. 

5.
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a) Húzd alá az alábbi szólásokban, közmondásokban a számneveket!

Sok lúd disznót győz.
Egy bolond százat csinál.
Ezer varjú ellen elég egy kő.
Több nap, mint kolbász.
Kilenc élete van, mint a macskának.
Akinek a kevés nem kell, sokat nem érdemel.
Ha kettő veszekszik, a harmadik nyer.

b) Írd be az aláhúzott számneveket a táblázat megfelelő helyére! 

Határozott számnév
Határozatlan számnév

Tőszámnév Sorszámnév Törtszámnév

c) Írj önállóan is példákat a táblázatba!

d)  Értelmezzétek a fenti szólások, közmondások jelentését! Segítségetekre lehet  
O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve.

a) Írd le betűkkel az alábbi toldalékos számneveket!

 4-gyel _________________ 1-gyel _________________ 5-ször _________________

 1-et _________________ 8-szor _________________ 11-et _________________

 14-et _________________ 100-szor _________________ 2-szer _________________

 7-szer _________________ 1000-rel _________________ 10-zel _________________

b) Egészítsd ki toldalékos számnevekkel a mondatokat! A fenti szavak közül válassz!

A kilenc ___________________________ több a nyolcnál.

A hat ___________________________ kevesebb a tíznél.

Ha az öthöz ___________________________ adok, hat lesz.

___________________________ kettő pontosan négy.

A ___________________________ hét _________________________ kevesebb az ötvennél.

Szorozd meg ___________________________ a ___________________________!

Mennyi ___________________________ hét?

7. 

6. 
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a) Pótold a szövegben a hiányzó névutókat!

Az ablak ____________ egy pad üres volt. A két gye-

rek bebújt az asztal ____________. Most az asztal 

__________ kuksolnak. A tanító néni a gyerekek 

____________ áll. Az igazgató bácsi elindul az íróasz-

tal ____________.

b) Keretezd be a fenti szövegben a névelőket! Írd le őket csoportosítva!

Határozott névelő:___________________     Határozatlan névelő: ______________________

c) Írd le tollbamondás után a kiegészített mondatokat!

a) Írjátok a megadott szavak alá az ellentétes jelentésű párjukat! 

__________________________________

gonosz szerény ósdi érdes gyors sekély

__________________________________

beszél kiabál nevet rombol összegyűr elolt

__________________________________

béke szabadság bánat egészség barát világosság

________________________________________                 ________________________________________

be le ide össze alatt mögött fölé elé

b) Állapítsátok meg a szócsoportok szófaját! Írjátok a táblázatok fölé!

c)  Alkossatok mondatokat az ellentétes jelentésű melléknevekkel! Írjatok le közülük 
négyet!

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

8. 

9.
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a)  Alkoss szólépcsőt! Írj a sorokba sza-
vakat a meghatározások alapján úgy, 
hogy a fölötte lévő sor összes betűjét 
felhasználod!

b)  Nevezd meg a szólépcsőbe írt szavak 
szófaját!

a) Olvasd el a Cifra palota című verset! Állapítsd meg a kiemelt szavak szófaját!

Cifra, cifra ez a fa, Gesztenyefa-palotában
gesztenyefa-palota. csupa fény és csupa árny van,
Zöld levélből összerakva, csupa kuckó, csupa tér,
fényes éggel megtapasztva mert itt mindig fúj a szél.
háta, orma, oldala. Zárva van,
 tárva van,
Szüntelen a susogás itt, aki itt él: szárnya van.
szüntelen a surrogás,
leng a padló, leng a kémény,
zöld selyemből ez a ház,  
ablak, ajtó, alagút, 
csigalépcső, csodakút,
s minden zugban gyertya, száz,
füstös, fényes, óriás.

b)  Írd be a vers kiemelt szavait a rejtvény megfelelő sorába! A kétjegyű mássalhang-
zókat két négyzetbe írd! Ha jól dolgozol, megtudod a költő nevét.

1. Létige. 1.
2. Ragos főnév. 2.
3. Főnév (tárgy neve). 3.
4. Ige. 4.
5. Főnév (gondolati dolog). 5.
6. Főnév (gondolati dolog). 6. Á
7. Melléknév (két szótagú). 7.
8. Ragos főnév. 8.
9. Főnév (tárgy neve). 9. G
10. Melléknév. 10.
11. Összetett főnév. 11.
12. Főnév. 12.
13. Melléknév. 13.
14. Főnév. 14.

Írd ide a megfejtést! ___________________________________________

10.

11.

Cipészszerszám. á r

Latyak.

Női név.

A színek egyike.

Zsineg, madzag.
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A szó szerkezete
a)  Kapcsoljatok minél többféle toldalékot (ragot) a megadott főnevekhez! Így írjátok 

le őket! Mondjátok el, mit tudtok a toldalékos (ragos) főnevek helyesírásáról!

b)  Kapcsoljatok minél többféle toldalékot (személyragot) a megadott igékhez! Így ír- 
játok le őket! Mondjátok el, mikor melyik személyragot használjuk!

c) Írjatok néhány összefüggő mondatot a fenti toldalékos szavak felhasználásával!

a) Pótold a hiányzó toldalékokat a következő szövegben!

Ügyesen feltöri a két tojás____. Egy nagy tál____ gondosan összekeveri a liszt____, 

és óvatosan hozzáönti a tej____. A serpenyő_____ olaj_____ önt. Lassan belecsurgat 

egy merőkanálnyit a folyékony masszá______. Elkezdi sütni, majd kis idő múlva 

megfordítja. Mikor kész, megtölti lekvár_____.

b)  Szoktatok-e a konyhában szorgoskodni? Beszéljétek meg!

Keresd meg a betűrács vízszintes és függőleges soraiban elbújt toldalékos számne-
veket! Írd le a megtalált számneveket betűvel és számjeggyel is!

H L H É T R E Y Z E

A S Ú K É Ű X C V Z

R Z S J Ö T S Z Ö R

M Á S O D I K Á N E

A Z Z F R Z P Q T D

D I O Ő H E T E T I

I G R Ű I D K D Ú K

K Ö T Ö D I K B E N

R Z Ü Ó F K B C É E

A G E L S E J É N K

Igék:
olvas, lát, hord,
ír, ujjong, száll

Főnevek:
festő, sátor, kulcs,
hattyú, tutaj, ecset

Toldalékok (ragok):
-t; -ban, -ben; -ba, -be; -val, -vel-; 

ból, -ből; -tól, -től; -ról, -ről

Toldalékok (személyragok):
-k, -m, -sz, -d, -ja, -juk, -unk,

-tok, -játok, -nak, -ják

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

1.

3.

2. 
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a) Olvasd el a következő mondatokat! Húzd alá bennük az igéket!

Niki két éve tanult meg úszni. Először az édesapja tanítgatta, később edzésekre 
járt, ahol egy edző foglalkozott vele.

Az egyik versenyen Ági is megcsodálta Niki ügyességét.
– De jól úszol, Niki! – mondta.
– Te is tudnál így úszni, ha rendszeresen járnál az uszodába. Holnaptól járjunk 

együtt edzésre! Tanítás után várlak az iskola előtt.
– Menjünk kerékpárral, úgy gyorsabban odaérünk!

b)  Írj két-két példát a szövegből a következőre! Írd át színessel a toldalékokat (jele-
ket) a lemásolt szavakban!

A múlt idő jele -t:  ________________________________________________________________

A múlt idő jele -tt:  _______________________________________________________________

Feltételes módú ige:  _____________________________________________________________

Felszólító módú ige: _____________________________________________________________

c) Te milyen edzésre jársz? Győzd meg a társaidat arról, hogy érdemes sportolni!

a) Húzd alá a következő mondatokban a mellékneveket!

Izgalmas váltóversenyt rendeztünk. A sok mozgástól egyre pirosabb lett az  

arcunk. A mi csapatunkban Laci volt a legügyesebb.

b)  Keresd meg az aláhúzott melléknevek helyét a táblázatban! Mindegyik mellék-
nevet külön sorba írd, majd töltsd ki a táblázatot a fokozott alakjaikkal! Írd át 
színessel a középfok és a felsőfok jelét!

Alapfok Középfok Felsőfok

a) Keresd soronként a kakukktojást! Indokold a választásodat! 
* jobb, több, szebb, újabb, zöldebb
* evett, futott, ütött, állt, vetett
* odút, tejet, vizet, ollót, barát
* tanulna, ásna, orgona, sírna, szólna
* retek, várak, gyíkok, képek, pókok

b) Ha megtaláltad a kakukktojásokat, olvasd össze a kezdőbetűjüket!

Írd ide a megfejtést! ______________________________________________

c) Mondd el, milyen gondolatok jutnak eszedbe a megfejtésről!

4. 

5. 

6.
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Hangok, betűk
a) Pótold a j vagy ly betűt a szavakban!

kasté____, akadá____, a____tó, gömbö____ű, bo____ongnak, bé____eg, veszé____es, 

sú____os, megsa____nál, ha____ó, fo____osó, moso____gós, leg____obb, seké____, 

erké____, ____eles, meg____utalmazzuk, petrezse____em, komo____, ele_____tettük, 

bo____gó, he____es, bago____, szabá____os, ____ószívű, fo____tatódik, u____ongtok,

elfo____tották, akadá____ozzuk, megse____tette, be____elentem, összeha____tod

b)  Válaszd ki a kiegészített szavak közül az igekötős igéket! Írd le őket felszólító 
módban!

a) Pótold a szövegben az ékezeteket!

A lakasok egyre nepszerubb kedvence a teknos. 

Kulonosen az edesvızu teknosok csaladjaba tar-

tozo dıszes pancelu es boru ekszerteknos terjedt 

el. Rovıd ıdo alatt kısebb lapatnyıra no. Szelıd, 

kezbol eszık.

b)  Húzd alá a szövegben a mellékneveket! Másold le az aláhúzott szavakat csopor-
tosítva!

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

l – ll i____atozik, szé____es, ha____gatag, nu____a, ba____ag, da____am, a____att

s – ss la____ú, fé____ű, fri____, ki____ebb, erő____ebb, mo____a, kedve____ebb

sz – ssz a____ony, ho____ú, ro____, ö____eg, bo____ant, szi____eg, szi____en

b) Soronként jegyezd meg és írd le emlékezetből a kiegészített szavakat!

A betűk összeolvasásával egy mondatot alkothatsz. A csillaggal jelölt betűtől indulj, 
és a nyilaknak megfelelően haladj!

! T

D I Ó

V* Á C

M A K

Írd ide a mondatot!

 _______________________________________________

3. 

2. 

1. 

4.

← 	 ↑ → → → ←
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