
Megoldókulcs a Varázslatos helyesírásunk 2. évfolyamos kiadványhoz 
 

I. A beszéd és az írás részei: mondat, szó, betű és hangadással 
 
3. mutogatás, rajz, zene, tánc, 
 
4. ti, te, tea, tél, tál, lát, itt, tele, téli, tálal, talál, ellát 
 
5. A béka beugrott a tóba.  

A bagoly éjjel vadászik. 
A gólya a kéményen kelepel.  

 
6. béka  4 

bagoly  5 
gólya  4 

 
7. a) mókus 

b) Fürgén ugrál ágról ágra. 
          Télen bozontos farkával takarózik. 
          Most egy tobozt rágcsál.  
 
8. A leopárd jóval kisebb, mint az oroszlán, vagy a tigris.  

Mozgása sokkal fürgébb és gyorsabb náluk. 
 
9. A kaméleon bőrszínének változtatásával álcázza magát. 

Ijesztő külseje ellenére a leguán nem bántja az embert.  
Az óriásteknősök több mint ötven évig is élhetnek. 

 
 
 

II. A magyar ábécé, a betűrend, a magánhangzók és mássalhangzókat 
 
 
 
1. Lány: Anna, Bori, Cili, Csilla, Dóra 

Fiú: Robi, Tomi, Vili, Zoli, Zsolt 
 

2. A hiányzó betűk: c, dz, f, i, k, l, ó, p, sz, ú, ű, z 
 

3. A hiányzó betűk:  
j, 
q, s, t, 
é, g, gy,  
o, ö,ő,  
k, l, m, n, ny, o, 
 

4. baba, dob, görkorcsolya, hinta, játékautó, kártya, könyv, labda, sakk 
 
5. példa:  

Antilop Attila, Bölény Bertalan, Csiga Csaba, Krokodil Kázmér, Majom Márton, Medve Máté, 
Zebra Zoltán, Zsiráf Zsolt 
Antilop Anna, Bölény Berta, Csiga Csilla, Krokodil Kata, Majom Márta, Medve Maja, Zebra 



Zita, Zsiráf Zsófia 
 
6. hal, hangya, hattyú, hernyó, hiúz, holló, hüllő 
 
7. alma, áfonya, burgonya, cékla, cseresznye, dió, eper 
 
8. a: barlang, fészek, folyó, kaptár, madárház, őserdő, vadaspark 
 
9. majom, medve, menyét, mókus, mormota, mosómedve, muflon 
 
10. Előre iszik a medve bőrére. 
 
 
 

Magánhangzók, mássalhangzók 
 
2. rigó, rege, rágó, rugó, rúgó, régi 
 
3. kár, mér, vér, már, kór 
 
4. Reggel madárcsicsergésre ébredtem. 

Jókedvűen ugrottam ki az ágyból. 
 
5. A gólyák költöző madarak. 

Fajtái, a fehér és a fekete gólya. 
 
6. kas, has, sas, vas 
 
7. szőlő, üveg, kettő, folyó, újság, barack, rádió 
 
8. ravasz, sompolyog, gyomra, egy, pecsenye 
 
 
 

A magánhangzók időtartamának észrevétetése és jelölése 
 
 

1. A hiányzó szavak: kár, hal, mér, bal, zúg, tőr 
 

2. szív, csiga, tíz, víz, kígyó 
csiga, kígyó, szív, tíz, víz, 
 

3. „ó” a szavak végén: olló, ásó, hajó, cipó, tó, borsó, ló,  
„ő” a szavak végén: háztető, kendő, szőlő, fedő, felhő, ernyő, cipő, 
 

4. guruló hordó 
szaladó csikó 
apró manó 
recsegő rádió 
forró kakaó 
 

5. seprű, varjú, kesztyű, daru, gyűrű, satu, fésű, anyu, szegfű, kapu, betű, vályú 



 
6. A hiányzó szavak: tanul, kerül, mozdít, fordít, alakul 

 
7. kerek, kerék, kérek, karok, károk, korok, kórok, kórók  

 
8. búza, perdül, mókus, hídra, vizes, keze, szőlő 

 
9. víziló, mókus, láma, zsiráf, oroszlán, fóka 

 
10. Többet ésszel, mint erővel. 

Sok kéz, hamar kész. 
Jótett helyébe jót várj! 
 

11. alma, ribizli, körte, banán, ananász, barack, dinnye, szőlő, narancs 
alma, ananász, banán, barack, dinnye, körte, narancs, ribizli, szőlő 

 
12. zsiráf, fa, ablak, kanál, levél 

 kutya, ajtó, óra, ad, dob, bot, tál 
 
 
 

A mássalhangzók időtartamának észrevétetése és jelölése 
 

 
1. A hiányzó szavak: megy, kassza, hal, száll, varr 

 
2. állomás, csillag, forrás, gally, reggel, vessző, villám 

 
3. Úgy él, mint hal a vízben. A siket ember nem hall. 

Ez egy szép szál rózsa. Magasan száll a repülőgép. 
Ez egy új toll. Édesanya babakocsit tol. 
 

4. A medve brummog. 
A méh zümmög. 
A béka kuruttyol. 
 

5. A beírandó szavak: fröcsög, löttyen, pottyan, locsog, reccsen 
 

6. A dinnye megérett. 
Az olló éles. 
A meggy savanyú. 
A kanna kilyukadt.  
Hattyú úszik a tavon.  
A kifli friss.  
 

7. gyík, hattyú, vadmacska, szöcske, kígyó, bagoly, zsiráf, (gólya, hernyó, kacsa, kutya, nyúl) 
 

9. láttunk, angolna, tengeri csillag, gömbhal, hering, áttetsző, medúzák 
 

10. fönn, füttyentett, egyet, tovaröppent, ott, füttyentett, egyet, együtt, röppentek, fütty, szálltak, 
reggelre 

 



 
III. A szavak jelentése 

 
 

2. lomb, ketrec, medence, Ausztrália, terrárium 
 

3. füge, tigris, delfin, oroszlán, tapír, farkas, boa, banán, hiéna 
A kakukktojás: füge, banán 

 
 

Egyszerű szavak, összetett szavak 
 

 
1. egyszerű szavak: cserje, gomba, kankalin, moha, galagonya 

összetett szavak: fenyőfa, vadrózsa, tölgyfa, bükkmakk, gyöngyvirág 
 

2. jégmadár, csuklyásmajom, csikóhal, angóranyúl, elefántfóka 
 

3. királypingvin, levelibéka, csörgőkígyó, fésűskagyló, gyöngybagoly, hangyászsün, víziló 
 

 
 

Rokonértelmű és ellentétes jelentésű szavak 
 

1. fürgén, sebesen, villámgyorsan, rohanva, vágtázva,  
 

3. A hattyú a medence mellett totyog. 
A farkas a kifutójában rohangál. 
A kis zsiráf megfontoltan lépeget az anyja mellett. 
Az oroszlán nyugtalanul járkál a ketrecében. 
A medve lassan cammog a medencéhez. 
A róka a zsákmánya után lopakodik. 
A gepárd fut a leggyorsabban. 
 

4. példa: kicsi, pici, pirinyó, pinduri, parányi, mini, icipici, csöppnyi, apró, pöttöm, picike, 
iciri-piciri, tökmag, kicsiny, piciny 
 

5. a) A szavak sorrendben: hatalmas, óriási, legnagyobb, termetes, jókora, tekintélyes, 
b) terjedelmes, irdatlan, méretes 

 
6. pici – nagy 

rövid – hosszú 
gyors – lassú 
lusta – fürge 
sebesen – lassan 
magasan – alacsonyan 
 

7. fiatal – öreg 
éjszakai – nappali 
sovány -–kövér 
óvatos – merész 
színtelen – tarka 



 
8. Az elefánt hatalmas emlősállat. 

A oroszlán vad ragadozó.  
A sólyom villámgyors madár. 
A lajhár lusta állat. 
A fürgegyík picike hüllő. 

 
9. Erős, mint a bivaly. Gyönge, mint a harmat. 

Ordít, mint az oroszlán. Hallgat, mint a sült hal. 
Szorgos, mint a hangya. Lusta, mint a lajhár. 

 
 

IV. Szótagolás, elválasztás 
 

1. - borz, sas, 
- ta-pír, szu-ri-ká-ta, ken-gu.ru, pe-le, ko-a-la, ga-zel-la, 
 

2. elefánt, gyík, víziló, róka, oroszlán, hiúz, zebra, 
e-le-fánt, gyík, ví-zi-ló, ró-ka, o-rosz-lán, hi-úz, zeb-ra, 
 

3. hiúz, hi-úz, le-ány, fi-ók 
fióka, fi-ó-ka, te-a-fű, di-ó-héj 
róka, ró-ka, ó-ra, ci-pő, fe-nyő ku-tya 
medve, med-ve, pár-na, fel-hő, asz-tal, zász-ló 
holló, hol-ló, ket-tő, il-lat 
hattyú, haty-tyú, fony-nyad, pöty-työs 
zöldség, zöld-ség, temp-lom, krump-li 
bodza, bo-dza, e-dző, ma-dzag 
lándzsa, lán-dzsa, lo-dzsa, me-ne-dzser 
csikóhal, csi-kó-hal, hang-szer, fog-krém 
 

4. ró-ka-lyuk-ban, e-béd-re, leg-a-lább, jér-ce-láb 
 

5. fó-ka, ka-ró, ró-la, la-kó, kó-bor, bor-só, só-haj, haj-szál, szál-ka, ka-sza, sza-bó, bó-lint... 
 

6. a) tücsök, sündisznó, sikló, ürge, pillangó 
b) 5. 
 

7. macska, csiga, madár, kakas, róka, csóka, kecske,  
tigris, 
 

8. A gyerekek az udvaron fogócskáztak. Peti kergette Julit. Juli megbotlott és elesett. 
Peti udvariasan felsegítette és megvigasztalta. 

 
 
 
 



 
V. A kiejtéstől eltérő írásképű szavak 

 
A „j” hang kétféle jelölése 

 
1. „j”: majom, juh, varjú, papagáj 

„ly”: pulyka, harkály, sirály, bagoly 
 

2. „j”: jár, karja, szája 
„ly”: gálya, gólya, pólya 

 
3. - gólya, bagoly, majom, ölyv, delfin, borjú, fürj, bivaly, lajhár 

- delfin 
„j”: majom, borjú, fürj, lajhár 
„ly”: gólya, bagoly, ölyv, bivaly 
 

4. sajt, juhász, harkály, tej, pulyka, tojó 
 

5. kifli, tej, vaj, sajt, tejszínes sajt, tejföl 
 

6. folyosón, majom, papagájt, gólyát, seregély, harkály, varjak, 
 

7. tutaj: varjú, papagáj, héja, /fürj, jérce, jégmadár 
uszály: karvaly, bagoly, ölyv, sirály, gólya, sólyom 
 

8. - Júlia, János, Jolán, Jenő, 
- Mihály, Gergely, Orsolya, Károly 
 

9. a harkályról 
A harkály a fák doktora. A fák törzsén egyensúlyozva keresi a táplálékát. Odúját a fák 
törzsébe vájja. A fészekaljába 4-5 tojást rak. 
 

10. „j”: jó, jég, jó, játékkal, töltjük 
„ly”: folyó, korcsolyázni, veszélyes, hógolyózzunk, Orsolyával, Gergellyel 
 

11. növényevő állatok, friss lombjával, szomjasak, szétterpesztik, fejükkel, vizet 
 

12. „j”: jégmadár, vajkrém, tájkép, jávorszarvas 
„ly”: pehely, sólyom, kristály, üveggolyó 
„j”, „ly”: selyemmajom, jégkorcsolya 
 

13. Példa: 
A juhot nyírni, nem nyúzni kell. 
A jó juh nem sokat béget, de sok gyapjút ad. 
Most ugrik a majom a vízbe. 
Őrül, mint majom a farkának. 
A majomnak is szép a maga fia. 
Ért hozzá, mint bagoly az ábécéhez. 
Hallgat, mint bagoly az odúban. 
Erős, mint a bivaly. 
Lusta bivalynak vasvilla a korbácsa. 
Tarkabarka, mint a harkály. 



A sólyomnak nem lesz galamb a fia. 
Úgy mozog, mint a lajhár. 
Olyan, mint a papagáj. 
Bámul, mint borjú az új kapura. 
Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű. 
 

 
A szavak szerkezete, szótő és toldalék 

 
1. „Kakukktojások”: 

1. Mi? gondozó 
Mit? evett 

2. Mit csinál? beszél 
A „beszél” kifejezés csak emberre vonatkozhat, a többi pedig állatokra is. 

3. Hol? vízbe 
Hova? medencében 

 
2. Reggel a gyerekek vidáman ébredtek. 

Fürgén ugrottak ki az ágyból. 
Jókedvűen futottak szüleik szobájába. 
 

3. virág, virágok, virágot, virágtól, virágról, virágba, virággal, virággá 
sólyom, sólymok, sólymot, sólyomtól, sólyomról, sólyomhoz, sólyommal, sólyommá 
 

4.  
Kedves Mama és Papa! 

 
Tegnap állatkertben voltunk. Sok érdekességet láttunk. Az egyik ketrecben pajkos majmok 
ugrándoztak. Ádám az akváriumhoz szaladt. Anyunak a leopárd tetszett legjobban. Apa a 
vízilovat csodálta meg. Nagyon jól éreztük magunkat. Legközelebb Veletek is szeretnénk 
elmenni az állatkertbe. 
 
Puszil: Dóra és Dávid 
 

5. télen, álomba, földbe, odújában, telet, hidegben, napokig, odújában, tavasszal, 
megszületnek, kicsinyeik, nyomában, odújukat 
 

6. kígyóval, tevével, gazellával, zsiráffal, majommal, elefánttal, tigrissel, gepárddal, pingvinnel 
 

7. elefánt/ok, hazá/juk/ban, távol/ság/ok/at, tesz/nek, csapat/ban, keres/ik, viz/et, élelm/et, 
rész/ét, nőstény/ek, kicsi/ny/ek, alkot/ják, hím/ek, csoport/ok/ban, él/nek 
 

8. névnapról, ajándékról, uzsonnáról, üdítőről, tortáról, boldogságról, örömről, könyvről, 
társaságról 
 

9. mozgású, ragadozó, biztonságosan, fákon, sziklafalakon, madarakkal, egerekkel, 
táplálkozik, szereti, gyümölcsöket, zsákmányát, keresi, évig 
 

10. farkastól, akit, megmart, gilisztától, kiskutyától 
 



 
Másképp ejtjük, másképp írjuk 

 
1. szemet/el/je/nek, sze-me-tel-je-nek, 

figyel/jék, fi-gyel-jék, 
itat/ja, i-tat-ja, 
dob/ál/ja/nak, do-bál-ja-nak, 
hang/os/kod/ja/nak, han-gos-kod-ja-nak, 
kiabál/ja/nak, ki-a-bál-ja-nak,  
áll/ja/nak, áll-ja-nak, 
hagy/ják, hagy-ják, 
nyúl/ja/nak, nyúl-ja-nak 
 

2. álljatok, üljetek, beszéljetek, figyeljetek, rajzoljátok, számoljátok, hasaljatok, örüljetek 
 

3. táncoljunk, tán-col-junk 
daloljunk, da-lol-junk 
örüljünk, ö-rül-jünk 
ugráljunk, ug-rál-junk 
énekeljünk, é-ne-kel-jünk 
fütyüljünk, fü-tyül-jünk 
szökdeljünk, szök-del-jünk 
 

4. Mondj verset, Dóra!  
Hagyj rendet, Dani!  
Adj új füzetet, Ádám! 
Dani, gyorsan szaladj! 
Szedj cseresznyét, Dóra! 
Fogyjon el az uzsonna! 
 

5. padja, vadja, ebédje, földje, kardja, hídja, családja 
 

7. Az állatorvos a beteg állatot gyógyítja. 
A szerelő a szellőzőberendezést javítja. 
A róka a fiát vadászni tanítja. 
A kismedve a labdát gurítja. 
A gondozó az elefántokat itatja. 
 

8. - tárgyak: Zoli kabátja, a munkás lapátja, a kémény füstje, a bácsi botja, a vadász kürtje 
- Marcell bátyja, Jancsi nagybátyja, a gyerek atyja 
 

9. Ne rohanj az iskolába! – vagy – Ne az iskolába rohanj! 
Ne menj el a moziba! – vagy – Ne a moziba menj! 
Ne délután pihenj! –vagy – Ne pihenj délután! 
Ne hármat kívánj! – vagy – Ne kívánj hármat! 
Ne szökkenj magasra! – vagy – Ne magasra szökkenj! 
 

10. Las-san fony-nyad el a vi-rág a vá-zá-ban. 
Fon-jad be a ba-bád ha-ját! 

 
11. A bekeretezendő szavak: anyja, sünje, bánjuk, oroszlánja, menjünk, banánja, nénje 

 



12. „-tsz”-szel írom: ját-szó-tér, látsz, hall-gatsz, két-szer, öt-ször, sze-retsz 
„-dsz”-szel írom: tudsz, ma-radsz, iz-zadsz, el-süly-lyedsz, ál-modsz 
„-gysz”-szel írom: egy-szer, négy-szer, meg-fagysz, fogysz, hagysz  
 

13. egyszer, játsszunk, ötször, lehetsz, látsz, maradsz, megizzadsz, megbetegedsz 
 

14. bánt/sd, gyűjt/s, épít/s/etek, vad/ság, szelíd/ség, barát/ság, fárad/t/ság, sötét/ség 
 

15. - ba-rát-ság, se-gít-ség, a-dott-ság. 
- zöld-ség, sza-bad-ság, fá-rad-ság,  
- i-rigy-ség, hegy-ség, nagy-ság,  

 
16. Egységben az erő. 

Az irigység vétek. 
Az tanítson másokat, aki maga is tanult. 
Kinek Isten tisztséget ad, menten ad hozzá tehetséget.  
 

17. fáradtan, kirándulásról, lefeküdtem, elaludtam, álmodtam, eltévedtem, partján, felébredtem,  
partján 
 

18. han-gos-kod-ta-tok, ve-sze-ked-te-tek, to-la-kod-ta-tok, át-ad-tá-tok, ösz-sze-szed-té-tek, 
sza-lad-ta-tok 
 

19. - Mit csinál? fogadja, hallja, osztja, fonja, hagyja 
- Kije? Mije? padja, barátja, kádja, anyja 
- Milyen? szikkadt, ijedt, sápadt, rekedt 

 
 
 

VI. A kijelentő mondat 
 

 
1. az elefánt 

 
2. Az embernél is gyorsabban képes futni az elefánt. 

Képes az embernél is gyorsabban futni az elefánt.  
Gyorsabban is képes futni az embernél az elefánt. 
Futni gyorsabban is képes az embernél az elefánt. 
 

4. Az állatsimogatóban sok kis állat található. A gyerekek odamentek a kis kecskékhez. 
Örömmel etették az állatokat. Csikókat, csacsikat és bárányokat is láttak. Az egyik sarokban 
kis nyuszik is voltak. 

 
5. A sün a legnagyobb rovarevő emlősállatunk. A hátát erős és hegyes tüskék borítják. 

A fejét és a hasát is durva szőr fedi. 
 

6. A süninek volt egy szép piros almája. 
Egyik reggel hiába kereste. 
A medvéhez fordult segítségért.  
A róka dugta el egy bokor alá. 

 



 
VII. A kérdő mondat 

 
1. Nem tudod, hogy merre száll? 

Honnan jönnek? 
Merre mennek? 
Égre, földre, vízre szállnak? 
Nádba bújnak? 
 

2. Hol élnek a vízilovak? 
Mikor és hova járnak táplálkozni? 
Mit csinálnak nappal? 
 

3. Láttál-e már gazellát? 
Tudod-e hol él? 
Van-e ellensége? 
 

4. Hol élnek a csimpánzok? 
Mivel táplálkoznak? - vagy - Mit esznek? 
Milyen állatok a csimpánzok? 
Mire képesek? 
Hogyan élnek? 
 

5. Milyen? 
Van-e? 
Mivel? 
Hányféle? 
Milyen? - vagy – Mennyi? 
 

6. Milyen állat a vörösróka? 
Mikor indul vadászni? 
Hova ássa a rókavárat? 
Hogy nevezik a lakóhelyét? 
Hány kisróka jön a világra egyszerre? 

 


