
Megoldókulcs a Varázslatos helyesírásunk 4. évfolyamos kiadványhoz 

1. Hangok, betűk, szavak, mondatok 
 
1. Ausztria, Horvátország 
 
2. Pl.: nyár – tár – bár – bér – Bécs 
Pl.: nyár – tár – már – mér – vér – bér – Bécs 
 
3. Alpok 
 
4. 44 betű; é; betű; P betű 
 
5. Jó az idő, sokat kirándulunk és fürdünk a tengerben. Ádám megtanult szörfözni. A 
tengerben könnyű úszni. 
 
6. családommal; éjjel; villamossal; legjobban; tetszett; kettő; itt; többet; otthonról; szeretettel 
 
7. a. 
élesít – fen 
szükséges – kell 
elpusztulok – halok 
repül – száll 
növény – len  
menyasszony – ara 
íróeszköz – toll 
sértetlen – ép 
sarokkal ellát – sarkal 
megrázkódtatás – sokk 
hamis – ál 
festék – lakk 
gyümölcs – meggy 
sereg – had 
 
7. b. fenn; épp; kel; hallok; sok; szál; áll; lenn; lak; arra; megy; tol; hadd; sarkalljalak 
 
8. Pl.: pos-ta; ta-pos; ta-laj; pus-ka; ka-pus; raj-ta; faj-ta; pasz-ta; gi-da; da-gi; fa-kó; za-kó; la-
kó; li-la; ta-pasz 
 
9. a.  
főnév: testvéremmel, Velencei-tónál, tóban, torokgyulladást, Kata 
ige: voltunk, csúszdázunk, figyelmeztette, egyél, kíván 
melléknév: remek, hosszabb, nyári, jó 
 
9. b. 
Kijelentő mondat:  
Testvéremmel a nagyszüleinknél nyaralunk a Velencei-tónál. Sokat fürdünk a tóban, és 
vitorlázni is voltunk. A strandon remek csúszdák vannak. Sajnos a testvérem torokgyulladást 
kapott, pedig a nagymama figyelmeztette. Azért jól telik a nyarunk.  



 
Kérdő mondat:  
A tanító néni is volt már nyaralni? Hogy tölti a nyári szünetet? 
 
Felszólító mondat: 
Ne egyél olyan sok fagyit! 
 
Felkiáltó mondat: 
Hű, de sokat csúszdázunk! 
 
Óhajtó mondat: 
Bárcsak hosszabb lenne a nyári szünet! 
 
 
2. Az igék helyesírása – Ausztria 
 
2. a. Pl.: futnak, versenyeznek; dob, kézilabdáznak, véd, ugrik; síel; úszik; eveznek; 
korcsolyáznak; vágtat, ugrat, lovagol; kosárlabdáznak, ugrik, dob 
 
3. 
Egyes szám/1. személy: tanulok 
Egyes szám/2. személy: tanulsz 
Egyes szám/3. személy: tanul 
Többes szám/1. személy: tanulunk 
Többes szám/2. személy: tanultok 
Többes szám/3. személy: tanulnak 
 
4. alszik; reszket; kerülgeti; nő; él; nyúlik 
 
5. a. felsorakoznak; meghajolnak; fognak; elhelyezkednek; végzi; kapja; továbbít; rúg; kivédi; 
következik; beíveli; lekezeli; cselez; rárúgja 
 
5. b.  
Felsorakoztak a csapatok, meghajoltak a nézők felé. Az ellenfelek kezet fogtak egymással. A 
játékosok elhelyezkedtek a pályán. Dani végezte a kezdőrúgást. Apa kapta a passzot, 
továbbított anyának. Anya kapura rúgott, de a kapus sajnos kivédte. Szögletrúgás következett. 
Apa beívelte a labdát, Ádám lekezelte, cselezett, rárúgta. Góóól! 
 
6. a., b. átnézte; felpumpálta; ellenőrizte; feltöltötte; megvizsgálta; lemosta 
 
7. a, 
múlt: nyilvánítottak, megnyitotta 
jelen: becézik, megnézzük, gyönyörködhetünk, körbezárja, vezet, számít, felülünk 
jövő: fogjuk kezdeni, fogunk menni, fogunk végigutazni, fogjuk befejezni 
 
7. b.  
kijelentő mód: nyilvánítottak, megnyitotta, becézik, megnézzük, gyönyörködhetünk, 
körbezárja, vezet, számít, felülünk, fogjuk kezdeni, fogunk menni, fogunk végigutazni, fogjuk 
befejezni 
feltételes mód: - 



felszólító mód: - 
 
8. Helyesen írt igealakok sorrendben: 
D – át tudunk menni 
U – lefolyik 
N – tedd be 
A – kijavítjuk 
 
9. a. 
szemtelenkedik = visszabeszél 
tárgyal = megbeszél 
rávesz valamire = rábeszél 
együtt találnak ki valamit = összebeszélnek 
eltántorítja az elhatározásától = lebeszél 
addig mondogatja, amíg elhiszi = bebeszél, telebeszél 
 
9. b. visz-sza-be-szél, meg-be-szél, rá-be-szél, ösz-sze-be-szél-nek, le-be-szél, be-be-szél, te-
le-be-szél 
 
10. a.  
sárga: kerít, hajt, fut, tart, óhajt 
zöld: sétált, lépett, kért 
kék: teret, falat, sétát, képet,  
 
11.  
Ige  Mit fejez ki  A cselekvő száma 

és személye 
Igeidő 

utaztunk fel cselekvés T/1. múlt 
nyílt cselevés E/3. múlt 
lehetett létezés E/3. múlt 
olvad el cselekvés E/3. jelen 
lesiklott cselekvés E/3. múlt 
túráztunk cselekvés T/1. múlt 
remélem cselekvés E/1. jelen 
el fogunk jönni cselekvés T/1. jövő 
 
13. 
A -na/-ne, -ná/-né helyes használata, múlt időben -t/-tt volna. 
 
14. 
 Jelen idő Jelen idő Múlt idő Múlt idő 
E/1. szeretnék tudnék szerettem volna tudtam volna 
E/2. szeretnél tudnál szerettél volna tudtál volna 
E/3. szeretne tudna szeretett volna tudott volna 
T/1. szeretnénk tudnánk szerettünk volna tudtunk volna 
T/2. szeretnétek tudnátok szerettetek volna tudtatok volna 
T/3. szeretnének tudnának szerettetek volna tudtak volna 
 
15. a. 
 



E/1. 
maradnék 
lecsúsznék 
 
 
 
T/3. 
látnák 
másznák 
kapnák 
 
 
15. b. 
De jó lenne, ha még sokáig itt maradnék! Látnék sok érdekességet, és még hegyet is másznék. 
Kapnék sífelszerelést és lecsúsznék a pályán. 
 
16. a. 
Pl.: eredj: menj; gyere: jöjj, közeledj; lelsz: találsz; üss: verj; elugrált: elszökdelt 
 
17. a. Felszólító mondatokat. 
 
17. b. kiránduljunk, maradjunk, induljunk, menjünk el, hagyjuk ki  
 
18. a. menjenek tovább, kanyarodjanak, haladjanak, térjenek le, forduljanak 
 
18. b. menjünk tovább, kanyarodjunk, haladjunk, térjünk le, forduljunk 
 
19. a. szállj, repülj 
 
19. b. szóljunk, tanuljátok, aludjatok, virradjon, szédüljetek, hagyjuk, engedj, pihenjünk, 
rohanj, köszönjél, hunyjátok, kívánják 
 
20. a. néz|zük meg, olvas|suk el, hoz|zuk meg, más|szuk meg 
 
20. b. Pl.: mosd, mossál, nevezd, nevezzél, eddz, eddzél, játssz, játsszál 
 
21. a. 
Felszólító módú ige Kijelentő módú egyes szám 3. személy
legyek lesz 
tegyünk tesz 
vegyünk vesz 
vigyünk visz 
együnk eszik 
igyunk iszik 
higgyétek hisz 
 
21. b.  
Tedd le a poharat! 
Vidd a polcra a vázát! 



Idd meg a tejet! 
Vedd fel a kabátodat! 
Edd meg a levest! 
Hidd el ezt a történetet! 
 
23. Helyes alakok: 
1. bocsássa, márts, illesszük, fürösszétek, fessem 
2. végezd, mossam, játsszunk, úszd, eddzük 
3. kezdd, védd, írd, add, tépd  
 
24.  
Felszólító módú igék hosszabb alakja Felszólító módú igék rövidebb alakja 
adjál adj 
keressél keress 
húzzál húzz 
játsszál játssz 
álljál állj 
írjál írj 
nyissad nyisd 
menjél menj 
növekedjél növekedj 
aludjál aludj 
etessél etess 
köszönjél köszönj 
mutassad mutasd 
éljél élj 
mondjad mondd 
beszéljél beszélj 
szóljál szólj 
mossál moss 
 
 
3. A főnév. A tulajdonnevek újabb csoportjainak helyesírása – Horvátország 
 
2.  
Tulajdonnevek Köznevek 

Élőlények 
Köznevek 

Élettelen dolgok
Köznevek 

Gondolati dolgok
Alice tolvaj  győzelem 
Csodaország fejedelem  ünnep 
Aladdin mókus  utazás 
Alvin majom  tenger 
Asterix herceg  álom 
Britannia teknős  erdő 
Babar   birodalom 
Barbie   jégkorszak 
Hamupipőke   olvadás 
Bambi    
Franklin    
 



3. 
versenyző ország város folyó hegység fiú lány állat növény 
Ádám Hollandia Hollóháza Hatanga Haláp Huba Helga harkály hérics 
Dani Haiti Hévíz Hernád Hármashegy Henrik Henrietta hal hunyor 
Dóri Horvát- 

ország 
Herend Hortobágy-

Berettyó 
Hármashatár- 
hegy 

Hugó Hédi hóbagoly hóvirág 

 
4.  

1. Benedek Elek 
2. Csukás István 
3. Janikovszky Éva 
4. József Attila 
5. Lázár Ervin 
6. Mészöly Miklós 
7. Móricz Zsigmond 
8. Romhányi József 
9. Tersánszky Józsi Jenő 
10. Török Sándor 
11. Weöres Sándor 

 
5. a.  
macskanyelv: hosszú nyelv alakú csokoládé 
macskaszem: bicikli kerekeire erősített fényvisszaverő 
macskazene: hamiskás zene, ének 
macskabajusz: tej ivása után a száj körül maradó folt 
vasmacska: hajók kikötésére szolgáló nehezék 
kutyaélet: szörnyű, keserves élet 
kutyabőr: nemesi oklevél vagy gonosz ember 
kutyaszorító: kínos, kényelmetlen helyzet 
 
5. b.  
Pl.: szamárköhögés, szúrágta, egérút 
 
6. b. Pl.: Fekete István: Csí; Kele; Bogáncs 
Franklin, a teknős 
Vili, a veréb 
Macskafogó 
Oroszlánkirály 
 
7. a.  
bölömbika: madár 
szurdok: mély hasadék  
okuláré: szemüveg  
kalamáris: tintatartó  
penna: fizetőeszköz  
koffer: bőrönd  
 
7. b. szar-vas-mar-ha, szem-ü-veg, szó-ma-gya-rá-zat, tin-ta-tar-tó, ka-lap-tar-tó, fi-ze-tő-esz-
köz, í-ró-esz-köz, test-rész 
 
9. Földközi-tenger, Csepel-sziget, János-hegy 



12. 
Felnőttek Gyerekek 
Zalai Hírlap Tudorka 
Élet és Irodalom Magyar Narancs Junior
Zöld Újság Csodaceruza 
Képes Autósport  
Macskamánia  
 
13. Milka csokoládé, Rama margarin, Chevrolet autó, Sony elektronikai cikkek, Harley-
Davidson motorkerékpár, Omnia kávé, Persil mosószer, Parodontax fogkrém 
 
14. b. 
Barni, Horvátországban, Adriai-tenger, Rab szigetén, Dinári-hegységben, Zágrábban, Kortárs 
Művészetek Múzeuma, Nike cipőt, Raffaelo, Ádám 
 
15. Vízszintes: 1. Zágráb 7. tó 9. adó 11. sajt 13. dilis 16. ital 17. rí 18. kávé 20. homok 21. űr 
22. lót 24. part 25. sí 
Függőleges: 1. Zadar 2. Ádi 3. gól 5. áss 6. -ba 7. -tt 12. játék 14. iskola 15. olló 16. ivott 19. 
Ámor 21. űz 23. ós 
Megfejtés: űrsikló 
 
 
4. A névelők és a névutók – Románia 
 
3. a.  
Határozott névelő: A kirándulásra készülünk. Viszem magammal a játékot. 
Határozatlan névelő: Egy kirándulásra készülünk. Viszek magammal egy játékot. 
 
4. a. Egy napon korán reggel elindulunk. Megállunk egy városban, de csak egy napot 
maradunk. Egy hét alatt bejárjuk Románia és Erdély egy részét. Már csak egy feladatunk 
maradt, beszerezni egy térképet. 
 
5. Apuka kérdezi a fiától: 
– Fiam! Mit dugdosod azt a bizonyítványt? 
Elveszi a gyermektől, és hangosan olvasni kezdi: 
– „A gyermek ma vécépapírral rakta tele az osztályt, csótányokat szórt szét a padlón, és egy 
békát rakott a tanár zsebébe.” 
– Ezért most büntetést kapsz, te gyerek! 
– De apa, ezt a bizonyítványt a padláson találtam egy dobozban. 
Erre az apuka felkiált: 
– Ki engedte meg, hogy a dolgaim közt turkálj?! 
 
Tanár: 
– Petike, te már megint elkéstél! Mi ennek az oka? 
– Tanár úr, a közlekedési táblák! 
– Na ne nevettess már! Hogy lehetne a késés oka egy tábla? 
– Úgy, hogy ki volt rá írva: „Vigyázat, iskola! Lassítson!”. 
 
6. Első sor: Anya-Apa, második sor: Ádám-Dóri-Dani 
 



7. a. Pl.: 
Hol? Hová? Honnan? 
szobában polcra kalitkából 
ágyon szekrénybe polcról 
asztalon képre ablakból 
szőnyegen asztalra asztalról 
 
7. b. Pl.: 
Hol? Hová? Honnan? 
könyvek között szekrény mögé ágy alól 
ágy alatt ablak alá szekrény mögül
polc tetején kép mögé polc fölül 
kép alatt ágy fölé asztal mellől 
 
8. Anyu már kezdi a csomagolást. Előszedte a fürdőruhákat, és kiderült, hogy az övé teljesen 
összepenészedett attól a három kiló narancstól, amit még karácsony előtt a fürdőruhák közé 
dugott el előlünk. Apu szidott is bennünket Picurkával, hogy olyan felületesen kutakodtunk 
annak idején. Három kiló narancsot nem tudtunk ebben a csöpp lakásban megtalálni. 
 
11. Arad a török uralom után fontos határőrvidék volt. Az 1849-es szabadságharc ideje alatt 
Damjanich János védte a várat. Itt végezték ki 1849. október 6-án a magyar szabadságharc 13 
katonai vezetőjét. Most itt állunk a Megbékélés parkjában az aradi vértanúk emlékműve előtt. 
 
Időre utaló: uralom után, ideje alatt 
 
12. Dani mindig elöl megy. Az autó elől ugrottam el. Egy kutya elől menekültünk. Az kap 
jegyet, aki elöl áll. 
 
13. tér közepén, székesegyház mellett, tér felől, háza előtt, tér helyett, sétatér felé, házak 
között 
 
14. fölött, ellen, alól, nélkül, után, múlva, részére, felől, elé, köré 
 
15. Az egész út alatt jól éreztük magunkat, bár aggódtunk az időjárás miatt. Bukarest felé 
esett az eső, de utána kisütött a nap. A nagy városok között Kolozsvár volt a legzöldebb. A 
város körül erdők húzódnak. Az a legjobb, hogy együtt láttuk a gyönyörű városokat. 
 
 
5. A melléknév helyesírása – Szerbia 
 
2. a. Danié: labda, Dórié: építőkocka vagy legó 
 
2. b. kicsi, nagy, színes, pöttyössel, fekete, fehér, szürke, kemény, puha, legjellemzőbb, 
gömbölyű, sok, pici, apró, hatalmas, óriási, gyönyörű, érdekes, izgalmas, hosszú, változatos 
 
3. a. gyorsvonat – autó – autóbusz – kerékpár  
 
3. b. pl.: Az autóbusz gyorsabb a kerékpárnál, de az autónál lassabb. A leggyorsabb a 
gyorsvonat. 



4. a. pl: 
autó vonat 

előnyök 
gyors, háztól házig visz,  kényelmes, gyors, olcsó,  
rugalmas, együtt utazhat a család,  új embereket lehet megismerni 
bármikor meg lehet állni, rugalmas  

hátrányok 
nem mindig kényelmes, nincs elég lábtér ki kell menni a pályaudvarra,  
 nem lehet bárhol megállni, 
 koszos, sokszor késik 
 
5. a. Az utazás jó hosszú volt. Finom vacsorával vártak bennünket kedves és barátságos 
vendéglátóink. Holnap érdekes városnézésre megyünk. 
 
5. b. hosszú – rövid, finom – rossz ízű, érdekes – unalmas, barátságos – barátságtalan, undok, 
izgalmas – unalmas, kedves – undok, barátságtalan 
 
6. szegedi kolbász, kalocsai paprika, kalocsai hímzés 
 
7. a. pl.: 

alapfok középfok felsőfok 
hatalmas hatalmasabb leghatalmasabb 
nagy nagyobb legnagyobb 
zöld zöldebb legzöldebb 
tekintélyes tekintélyesebb legtekintélyesebb
 
7. b. leg-ha-tal-ma-sabb, leg-na-gyobb, leg-zöl-debb, leg-te-kin-té-lye-sebb 
 
8. Tápiószele ma sem valami nagy faluja Pest-megyének, a szabadságharc idején pedig még 
kisebb volt. Nem a háza volt kevesebb, hanem a népe. Aki magabíró ember volt, az beállt 
honvédnak. Asszonyokon, gyerekeken, öreg embereken kívül senki se maradt otthon a 
bogárhátú házacskákban. 
 
9. Kőszívű: kegyetlen, könyörtelen 
Majd leragad a szeme: álmos 
Megszakad a szíve: bánatos 
A maga feje után megy: makacs 
Hasban vállas: pocakos 
Ölbe tett kézzel ül: tétlen, lusta 
Kétballábas: ügyetlen 
Fülig ér a szája: boldog, mosolygós 
Lógatja az orrát: szomorú 
 
10. a. pl.: német kolbász, olasz tészta, angol kastély, francia sütemény, orosz tank, török váza, 
bolgár népviselet, spanyol tengerpart 
 
11. pl.: 
A törpe felvette törpe cipőjét. 
Az óriás megoldotta óriás gondját. 
Az öreg megjavította öreg óráját. 



Az ifjú megdicsérte ifjú szolgáját. 
A lovas kocsit megelőzte a délceg lovas. 
A szerbet magyar nyelvre tanította a magyar. 
 
12. a. vízi, úti, erdei, városi, hazai, nyári, dunai, belgrádi, budapesti, európai, balatoni, 
kecskeméti 
 
13. a. csönd|es, bánat|os, kedv|es 
Főnév. 
 
13. b. világos, erős, virágos, vizes, tüzes, békés, zajos, hasznos, tollas, tréfás 
 
14. nagyszerű, friss, sűrű, jószívű, gyönyörű, kisebb, hosszú, sekély, mély, veszélyes, gyors, 
forró, jóízű, hiú, szomorú, legújabb 
 
15. a.  
sós 

zajos 

apró 

bátor 

alacsony 

dolgos 

könnyű 

adakozó 

 
15.b pl. savanyú – újabb – bátor – ronda – apró – ósdi – idős – sivár – régi – igényes – sima – 
alázatos – sötét – tömör – ragyogó – ódivatú – úri  
 
 
6. A számnév – Szlovákia 
 
2.b 
6 – hat 
2 – két/kettő 
1-1 – egy-egy 
15 – tizenöt 
10 – tíz 
2 – két/kettő 
500 – ötszáz 
7 – hét 
15 – tizenöt 
 
3.pl. 
Fűtésszámla 
Összeg: 
12999  (Ft) 



Tizenkétezer-kilencszázkilencvenkilenc 
 
Megbízás (befizetés) jogcíme: 
Fűtésszámla 
 
Megbízó (Befizető) neve, címe: 
Fürkész László 
Naposrét 
Szép u. 6. 
2222 
 
 
Villanyszámla: 
 
Összeg: 
6447 (Ft) 
Hatezer-négyszáznegyvenhét 
 
Megbízás (befizetés) jogcíme: 
Villanyszámla 
 
Megbízó (Befizető) neve, címe: 
Fürkész László 
Naposrét 
Szép u. 6. 
2222 
 
 
4.  
49036 km2 

5411062 
111 fő/km2 
 
5. a 
14600 Ft 
7900 Ft 
8500 Ft 
2355 Ft 
1772 Ft 
 
5.b 
35127 Ft 
 
6. 

Határozott számnevek: Határozatlan számnevek: 
két néhány 
fele sokkal 
210. kevés 
10  

 



 
7. pl. 
tőszámnév sorszámnév törtszámnév 
365  9. (születési hónap) egyharmad 
25 (osztálytársak száma) 4. (osztály)  
2 (testvérek száma) 2. (pad)  
 5. (tornasor)  
 
 
8. a-b 
Egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz. 

Fölösleges, mint az ötödik kerék. 

Sok lúd disznót győz. 

Hiányzik néhány kereke. 

Három a magyar igazság. 

Száz szónak is egy a vége. 

Sok kéz hamar kész. 

 
9.a 
huszadik tized hússzor huszad tízet tizennégy húszas 

P O Z S O N Y 

 
 
9.b tízig, tízszer, tízen, húszig, húsz 
 
10.  
6 - hat, 20 - húsz, 19 - tizenkilenc, 54 - ötvennégy, 100 - száz, 130 - százharminc, 896 - 
nyolcszázkilencvenhat, 1526 - ezerötszázhuszonhat 
 
11.  
907. július 4., 1051-ben, 1254. május 1-jén, 1467-ben, 1848. április 7-én, 1919. február 4-én, 
1993. január 1-jén 
 
12.b  pl. 
2002. július 17. 
2002. jún. 17. 
2002. 06. 17. 
2002. VI. 17. 
 
13. 
karácsony – december 24-26. 
anyák napja – május első vasárnapja 
államalapítás ünnepe – augusztus 20. 
mindenszentek – november 1. 
 



14. 
Hibás: 
 1848 március 15. 
1990. előtt  
1962. jan. 1.-jén 
2006.-tól 
2009. december 10 óta 
2010. XII 31. 
2011 jún. 9-én 
 
Győztes: Dani 
 
 
7. A névmások és a j hang kétféle jelölése – Szlovénia 
 
2. 
személy, duhaj, tutaj, lakályos, szíj, olyan, vályog, robaj, émelyeg, nápolyi, tolvaj, ibolya, 
akadály 
 
Az ország neve: Szlovénia 
 
3.a 

Főnév Melléknév Ige 
j ly j ly j ly 

Zgornje 
Gorje mély új szívélyes jöttek akadályozta 

héj hely bájos lakályos jártuk  
tejtermék  jó    

  jóízű    
  jókedvű    

 
3.c 
olaj – játék – karvaly – lyuk – keselyű – űrhajó – óhaj – juhász – száj – juh – hajcsat – tej – 
juhar – rejt – tojás – sejt –talaj 
 
4.a 
én (E/1.) kihajoltam 
te (E/2.) feljegyeztél 
ő (E/3.) bemosolygott, megkérdezte 
mi (T/1.) induljunk el, elindultunk, feljutottunk 
ti (T/2.) visszajöttök 
ők (T/3.) megijedtek 
 
4.b 
én (E/1.) hajoljak ki 
te (E/2.) jegyezd fel 
ő (E/3.) mosolyogjon be, kérdezze meg 
mi (T/1.) induljunk el, jussunk fel 
ti (T/2.) jöjjetek vissza 
ők (T/3.) ijedjenek meg 



5.a 
Ki? – mi 
Mi? – kabin, kilátás 
Mit? – Bohinji-tavat, programot, felvonót,  
Mikor? – következő reggel, később 
Milyen? – izgalmasabb, szép, modern, 1600 méteres, lenyűgöző 
Hogyan? – lassan 
Hová? – tóhoz, Vogel-hegyre, hegy tetejére, Bohinj városba 
Honnan? – hegy tetejéről 
 
6.a 

Szövegben szereplő mutató névmás A párja 
innen onnan 
olyan ilyen 
eddig addig 
ekkor akkor 
ettől attól 
ez az 

 
 
6.b  pl. 
ezt, ezen, ebben, ennél, erre, ebbe, ehhez, erről, ebből, ettől, ennek, ezzel/evvel, ezért, eddig, 
ekként, ezzé, ekkor 
azt, azon, abban, annál, arra, abba, ahhoz, arról, abból, attól, annak, azzal/avval, azért, addig, 
akként, azzá, akkor   
ezeket, azokat, ezekhez, azokhoz, ezekkel, azokkal, ezekig  
ilyenek, olyanok, ekkorák, akkorák   
ilyet, olyat, ilyeneket, ilyenben, ilyenhez, olyanná, olyannal, olyanként, ekkorában, akkorákra 
ennyiben, ennyire, ennyitől, annyiból, annyival, ennyiszer, annyiszor 
 
8.a pl. 
széles folyó 
sebes csermely 
középkori kastély 
sötét hely 
 
izgalmas játék 
gyors hajó 
keskeny ajtó 
váratlan ajándék 
 
8.b pl. 
A széles folyón gyors hajó szelte a habokat. A parton középkori kastély romjai látszottak. 
Ezen a sötét helyen régen véres csaták dúltak.  
 
10.  
aggály, muskotály, zsivaj, kiáltani, ereklye, fújtató, nyoszolya, hodály, csizmadia, fiáért, 
szipolyoz, tekintély, sompolyog, sejtették 
 
 



8. A toldalékos szóalakok helyesírásának gyakorlása – Ukrajna 
 
 
2. a-b 

köznév tulajdonnév 

hétvégén Ukrajnába 

várat Kárpátaljára 

utazást Ungvárra 

útikönyvekben  

érdekességeket  

fényképezőgépemmel  

fotót  

beszámolót  

 
 
3.a 
 Mit? Mik? Miket? 
erdő erdőt erdők erdőket 
vár várat várak várakat 
víz vizet vizek vizeket 
híd hidat hidak hidakat 
tűz tüzet tüzek tüzeket 
nyír nyírt nyírek nyíreket 
fű füvet füvek füveket 
 
3.b 
Nem látja a fától az erdőt. Ne égess fel minden hidat magad mögött! Nem tudsz átkelni a 
tengeren csupán bámulva a vizet. Rossz úton jár az, aki álmokból épít várat, s közben elfelejt 
élni. 
 
4.a 
utazások, utazásnál, utazásról, utazáson, utazásban, utazáshoz, utazástól, utazással, utazásra 
 
4.b  pl. 
Utazásnál ügyelnünk kell a csomagjainkra. Utazással megismerhetjük a világot. 
 



5. könnyével, arannyal, ezüsttel 
 
6.a 
Árpád vérszövetséget kötött Álmossal, Előddel, Onddal, Konddal, Tassal, Hubával és 
Töhötömmel. 
 
6.b 
álommal, esküvel, vérrel, orral, cseppel, finnel, gallyal, könnyel 
 
7.a 

ige ragos főnév 

bilincsel bilinccsel 

térdel térddel 

kertel kerttel 

szárnyal szárnnyal 

rendel renddel 

árnyal árnnyal 

tárgyal tárggyal 

 
7.b  pl. 
A madár sebzett szárnnyal szárnyal az égen. A rendőrség bilinccsel érkezett a helyszínre, és 
az elkövetőt hamarosan meg is bilincselték. Nem sokat kertelt, megmondta a véleményét: 
Ezzel a kerttel kezdenünk kell valamit! 
 
8.a 
André Kertészről, Bartók Béláról, Liszt Ferencről, Jókai Mórról 
 
8.b 
Kossuthtal, Bartókkal, Móriczcal, Liszttel, Kodállyal, Adyval, Kölcseyvel, Vörösmartyval 
 
9.a 
széles szélesebb szélesen 
hosszú hosszabb hosszan 
nagy nagyobb nagyon 
friss frissebb frissen 
erős erősebb erősen 
figyelmes figyelmesebb figyelmesen 
heves hevesebb hevesen 
kényelmes kényelmesebb kényelmesen 
mutatós mutatósabb mutatósan 
óvatos óvatosabb óvatosan 
pontos pontosabb pontosan 
szívós szívósabb szívósan 



tartós tartósabb tartósan 
merész merészebb merészen 
lassú lassabb lassan 
 
10. 
Ezeknek a városoknak a meglátogatását későbbre halasztjuk. 
Nem bánjuk, de ígérd meg, hogy máskor elmegyünk! 
Előbb olvassatok és tanuljatok erről az országról! 
Megfogadjuk, de most figyeljétek az utat! 
Most hagyjuk el Ungvárt. Nem látom a térképen, merre megyünk. 
Kapcsold fel a világítást, és nézd meg! 
Anya, Dani az összes üdítőt megissza. 
Nem baj, nemsokára megállunk, és vesztek innivalót. 
 
11.a 
A pénztárnál váltjuk meg a jegyet, nem a buszon! 
Miért nem akasztjátok föl a kabátotokat? 
Melyik ételt választjátok? 
A gyerekek vidáman játszanak a téren. 
A járókelőket nem zavarják a kiáltások, bár erősen hallatszanak. 
Már csak az hiányzik, hogy elkezdd a nyafogást! 
 
11. b  pl. 
Váltsuk meg közösen a jegyet a moziba! 
Akasszátok fel a kabátotokat, rögtön kezdődik az előadás! 
Válaszátok ki, melyik széken szeretnétek ülni! 
Játsszanak csak a gyerekek nyugodtan az udvaron! 
Hallatszanak jobban a hangok a hátsó sorból is! 
Ha jön a rossz idő, mindig elkezd fájni a fejem. 
 
12. 
Ebben a városban még nem jártunk. 
A szállodánk éppen ahhoz az épülethez van közel. 
Nézd meg azt a palotát! 
Te is ezzel a fényképezőgéppel fotózol? 
Állj meg annál a háznál! 
 
13. 
Vége a 4. osztálynak. Találkozunk szeptemberben. 
 
 
Társasjáték: 
 

1. Móricz Zsigmond 
2. 1848. március 15-én 
3.  a 13 aradi vértanúra 
4. 1823. 
5. október 1. 
6. 105 (112) 
7. Kecskemét 



8. Kodály Zoltán 
9. gepárd 
10. Alfred Nobel 
11.  Wolfgang Amadeus Mozart 
12. lajhár 
13. elefánt 
14. kék bálna 
15. Móra Ferenc 
16. 32 
17. Athén 
18. kutya 
19. kopoltyúval 
20. Mátyás király 
21. vadkörte 
22. Deák Ferencet 
23. Ausztrália 
24. Ószövetség és Újszövetség 
25. 77 km 
26. Fiona 
27. Rubik Ernő 
28. Dobó István 
29. Fekete István: Tüskevár 
30. Egressy Béni 
31. Kékestető 
32. 20 
33. köztársaság 
34. Szilágyi Erzsébet 
35. egy manó 
36. Debrecenbe 
37. az atlétikát 
38. Wesselényi Miklós 
39.  2004 
40. harkály 
41. fóka 
42. euró 
43. szitakötő 
44. Karinthy Frigyes 
45. szamár 
46. József Attila 
47. denevér 
48. január 
49. fehér 
50. fél 
 


