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Javítókulcs a harmadik osztályos helyesíráshoz

1. Ismétlés: Betű, (hang), szótag, szó, mondat 
 – Hurrá, kirándulunk!

1. feladat
a) 

    cs     dz     gy    ly    ny    sz    ty     zs

2. feladat
A, Á, B, C, Cs, D, Dz, Dzs, E, É, F, G, Gy, H, I, Í, J, K, L, Ly, M, N, Ny, O, Ó, Ö, Ő, P, Q, R, S, Sz, T, Ty, U, Ú, Ü, Ű, 
V, W, X, Y, Z, Zs

Dóri lehetséges válaszai: udvar, ver, mer, mar, de, ad, durva
Dávid lehetséges válaszai: kabát, tál, bál, bal, láb, tol, tálba, bakát, bolt, lát,

4. feladat
a)  alma, álló, fű, kabát, kaszál, keserű, lakk, mer, nedű, sírtam, tű, udvar, utas
b) Bekarikázott szavak: fű, lakk, mer, tű,

al-ma, ál-ló, ka-bát, ka-szál, ne-dű, sír-tam, ud-var, u-tas

5. feladat
a) A halász eszköze a háló.

A Duna egy folyó.
Énekes madár a rigó.
Iskolában dolgozik a tanító.
A vitorlás is egy hajó.
Nem mérges kígyó a sikló.
Könyveket ír az író.

b) A vadász a puskával lő.
A szikláról gurul a kő.
A házon van a tető.
Esőben kell az esernyő.
Az asztalon van egy szép terítő.
A testvérem gyorsan nő.
Lányok fejére való a kendő.

6. feladat
b) Ősszel nagyon szép az erdő.

A tornasorban én vagyok az első.
Kedves meseszereplő a manó.
Barni jó tanuló.

Szirénázik a mentő.
Az udvarunkon áll egy fenyő.
A repülő gyorsabb, mint az autó.
A hintaló az én játékom.
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7. feladat
A vízben úszik egy hal. A nagymama rosszul hall.
Apu a konyhában kést fen. A könyv fenn van a polcon.
Nehezen szárad a lakk. A tó partján áll egy kis lak.
A vihar után egy sátor sem ép. Épp most lépett be az ajtón.
Délután tanulnom kell. Anyu mindig korán kel.

10. feladat
Délután edzésre megyek. Vacsorára otthon leszek. Ádám

11. feladat
De jó lenne, ha a hétvégén kirándulni mennénk!

12. feladat
Hurrá, kirándulunk ! felkiáltó  mondat
Mikor indulunk ?  kérdő mondat
Nagyon örülök a kirándulásnak . kijelentő mondat
Bárcsak már holnap indulnánk ! óhajtó mondat
Menjünk cirkuszba is ! felszólító mondat

13. feladat
a) A család Budapestre megy kirándulni.
b) Az apa kijelentő mondatokat használt.

17. feladat
b) felszólító mondatok

18. feladat
b) óhajtó mondatok

19. feladat
a) Örülök ak kirándulásnak. Szeretnék ák llatkertbe is menni.
b) Most már álmos vagyok. Jó éjszé akát, szép álmokat!

20. feladat
varázsló, szőlő, állatok, futó, rétes,lép, orr, orrán, tor, rác, él, élő, lő, lé lop, ül, ad, add, gén, én, cél, léc, rács, ránc,
ló, rop, fut, tó,, áll,ál, var, úr, völgy,völgye,öl,váll, kő,ól, azúr, ár, lián, ró, sí, tok, ok, az, zár, tíz, rúzs, sár, íz, arc, emel,
el, le, mell, oda, állat, ló, por, ás, varázs, szít

2. A főnév – Úton

1. feladat
a) Dávid ruhái: zöld csíkos pulóver, egy farmernadrág, fehér sportcipő, kék dzseki, kettő rövidnadrág
b)

Valaminek a neve Tulajdonság Mennyiségy
pulóver zöld, csíkos

farmernadrág egyy
sportcipő fehér

dzseki kék
rövidnadrág kettő
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3.feladat
ennivaló innivaló
pogácsa üdítő

 vajas kenyéry ásványvízy
nápolyiy narancslé

szőlő tea
alma almalé

narancs
vajas pogácsa

4. feladat
Szabály: A szavak utolsó hangjával kell kezdődnie a következő szónak, ezek csak főnevek lehetnek.
a) 
Élőlények neve:y Élettelen dolgok neve: Gondolati dolog neve:

tanító város szeretet
galamb sapka akarat

tigris atlasz segítség
sóska óvoda barátság

gomba ajándék ajándék
kerítés

6. feladat
a)

fej: fejléc, fejtámla, fejcsóválás, fejtető, fejhallgató
haj : hajpánt, hajkorona, hajkefe, hajviselet, hajszesz, hajráf
élet: életkép, életbiztosítás, életszínvonal, élettárs, életveszély, élethelyzet
nap: napszak, napnyugta, naptár, napló, napfény, naptej, napolaj, napernyő, naplemente

7. feladat
terítő, poharap k, villák, kés, zsemlék, kenyerey k, almák, üveg, kosár, szőlő, torta, szalvéták

8. feladat
a) forrás  ér   csermely  patak  folyó  folyam

9. feladat
a) kutyatej, oroszlánszáj, lóhere,

macskagyökér, majomkenyérfa, szamárkóró
szarkaláb, kakastaréj, békalencse

b) ku-tya-tej, o-rosz-lán-száj, ló-he-re,
macs-ka-gyö-kér, ma-jom-ke-nyér-fa, sza-már-kó-ró,
szar-ka-láb, ka-kas-ta-réj, bé-ka-len-cse

10. feladat
a)
Mi? Mit? Mi? Mit?
falu falut fenyőfay fenyőfáty
malom malmot híd hidat
bagolyy baglyoty vonat vonatot
ló lovat tó tavat
szekér szekeret város várost
víz vizet alagút alagutat
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11. feladat
b) szelet, kutat, falat, követ

12. feladat
Hol? Hova?
múzeumban múzeumba
várban várba
boltban boltba
sportcsarnokban sportcsarnokba
vásárban vásárba
étteremben étterembe
kastélyyban kastélyyba
fürdőben fürdőbe
állatkertben állatkertbe

13. feladat
Kézzel kezelek,
Fejjel fejelek,
Szájjal szájalok,
Füllel fülelek,
Karral karolok,
Orral orrolok,
Talppal talpalok,
Hassal hasalok, 
Lábbal focizok.

14. feladat
Megérkeztünk Budapestre, most a szállodában vagyunk. Útközben többször is megálltunk. Láttunk egy ha-
talmas várat, ami kőből készült és egy tó partjánt áll. Dani belement a vízbe, pedig nagyon hideg volt. Aputól
kaptunk ajándékot is. Amikor elindultunk a várból, az autópályára értünk. Az autóból láttunk állatokat is, a
mezőn legelésztek. Majd mesélünk a további kalandjainkról is.
Sok puszit küld Dóri, Dávid és Ádám

3. A tulajdonnevek helyesírása – Budapest

1. feladat
Köznév Tulajdonnév

sétálóutcáját műsorral Budapest(et)
partján kapuit Duna
oldalra elődje Lánchídon
sétáját költözés Magyarországy
középületét átépítés Parlamentet
királlyaly épületében Bazilikában
utat vendégeit Andrássy utaty
terét Hősök terét
állatkert, állatkertje Fővárosi Állat- és Növénykerty
gyűjteménnyely y Fővárosi Nagycirkuszy
ország Városliget(ben)
területe, terület
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4. feladat
a) Molnár Ferenc, Kertész Imre, Juhász Gyula, Kocsis Zoltán.
b) Betűrendben: Juhász Gyula, Kertész Imre, Kocsis Zoltán, Molnár Ferenc

5. feladat
József Attila költőf
Lázár Ervin író
Máté vagy Levente Péter előadóművész
Bálint Ágnes író
Dávid Kornél sportoló

7. feladat
Vuk: róka
Balu: medve
Hodori : tigris
Mancs : kutya
Futótűz : ló
Csita : majom
Süsü : sárkány

11. feladat
Margit-sziget, Duna, Gellérthegy, Országház, Lánchíd, Mátyás-templom, Halászbástya, Erzsébet híd, János-
hegy, Szabadság-hegy, Árpád híd, Nemzeti Színház, Művészetek Palotája, Puskás Ferenc Stadion, Szent
István Bazilika

12. feladat
Göncölszekér

vénusz Vénusz
Pegazus
vízöntő Vízöntő

nagy Medvegy Nagy Medve
naprendszer Naprendszer

szíriusz Szíriusz
androméda Androméda
Fiastyúk

Orion csillagkép
jupiterj Jupiter
hold Hold

Szaturnusz

13. feladat
Anya: Nők Lapja, Szabó Magda: Az ajtó
Apa : Képes Sport, Heinrich Harrer: Hét év Tibetben
Ádám: National Geographic Kids, J. K. Rowling: Harry Potter és az azkabani fogoly
Dani: Süni magazin, Csukás István: Ló az iskolában
Dóri: Dörmögő Dömötör, Lázár Ervin: A kalapba zárt lány

4. A melléknevek – Budapesti érdekességek

1. feladat
b) régi, új, védelmi, legszebb, ritka, értékes, nagy, díszes, kellemes, széles, gyönyörű, szemet gyönyörködtető
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2. feladat
a) forgalmas: mozgalmas, népes, zsúfolt

gyönyörű:szép, szépséges, csodaszép, elragadó, pompás, csodálatos, mesés
izgalmas: érdekes, érdekfeszítő, lélegzetelállító
lármás: hangos, zajos
nagy: óriási, hatalmas, terjedelmes

3. feladat
orr szem fül nyelv bőr
illatos szép zajos édes sima
büdös alacsony halk fi nom érdes

4. feladat
lusta szorgalmas
kicsi nagy
nagyszájú csendes, félénk, halkszavú
verekedős békés,jámbor, nyugodt
nagyképű szerény
csökönyös engedékeny

5. feladat
Ritka, mint a fehér holló.
Okos, mint a tavalyi kos.
Szegény, mint a templom egere.
Fürge, mint a nyúl vagy gyáva, mint a nyúl.
Szemtelen, mint a piaci légy.
Ártatlan, minta ma született bárány.

7. feladat
Fát lehet vágni a hátán. békés, nyugodt
Magas lóról beszél. nagyképű, nagyszájú
Minden hájjal megkent . ravasz, körmönfont, cseles, rafi nált
Megél a jég hátán is . kitartó, talpraesett
Jól felvágták a nyelvét . cserfes, szókimondó

9. feladat
a) domború, homorú, savanyú, szomorú, gömbölyű, gyönyörű, könnyű, nagyszerű,jószívíí ű, négylábú
b)  dom-bo-rú, ho-mo-rú, sa-va-nyú, szo-mo-rú, göm-bö-lyű, gyö-nyö-rű, köny-nyű, nagy-sze-rű, jó-szí-vű, 

négy-lá-bú

10. feladat
a) Ez az évszak az ősz.

11. feladat
a) Dani Dóri Ádám

magas magasabb legmagasabb

13. feladat
a) leggyorsabb – gyorsabb - gyors

legerősebb – erősebb - erős

14. feladat
a) 25+ 30=x                            234+(643-245)=x                  23x6< x<591: 3
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legegyszerűbb                     egyszerűbb                         egyszerű
legkönnyebb                         könnyebb                             könnyű

b)  leg-köny-nyebb, leg-egy-sze-rűbb

15. feladat
a) veszélyes, lyukas, zajos, hájas, bájos, barátságos, egészséges, hangos

16. feladat
Tulajdonnév Melléknév Köznév
Európa európai emberek
Balaton balatoni nyaralóy
Sopron soproni felvágott
Somló somlói galuska
Győry győriy keksz
Hortobágy hortobágyi palacsinta
Párizs párizsi szelet
Tihanyy tihanyiy echó (visszhang)

17. feladat
a) falfehér, tűzpiros, azúrkék, püspöklila, koromfekete, cinóbervörös, narancssárga, tintakék

olajzöld, gesztenyebarna, ébenfekete, hófehér, élénkzöld, sötétkék, halványrózsaszín
b)  fal-fe-hér, tűz-pi-ros, a-zúr-kék, püs-pök-li-la, ko-rom-fe-ke-te, ci-nó-ber-vö-rös, na-rancs-sár-ga, tin-

ta-kék, o-laj-zöld, gesz-te-nye-bar-na, é-ben-fe-ke-te, hó-fe-hér, é-lénk-zöld, sö-tét-kék, hal-vány-ró-
zsa-szín

18. feladat
Nagyszerűen telt el ez a három nap. Budapesten remekül szórakoztunk. Vidáman érkeztünk meg, de szo-
morúan hagyjuk el a fővárost. Szorgalmasan és pontosan felírtuk, hogy merre jártunk. A múzeumokban 
fi gyelmesen nézelődtünk, kellemesen éreztük magunkat. A szállodában szívélyesen fogadtak bennünket,
mi pedig illedelmesen viselkedtünk.

19. feladat
Az ország neve Milyen nemzetiségűeky

Ausztria osztrák
Románia román
Szerbia szerb

Horvátország horvát
Szlovénia szlovén
Szlovákia szlovák
Ukrajna ukrán

b) Betűrend: horvát, osztrák, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán

18. feladat

Ausztria   Románia      Szlovákia

  Szlovénia          Ukrajna         Horvátország
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   Szerbia

Helyesen írt melléknevek: iszonyú, bárgyú, vasorrú, jóízű, középkorú, jóindulatú, hű

5. Az igék helyesírása – Fedezzük fel a Balatont!

feladat1.
A szüleimmel ellátogattunk Budapestre. Budapest a Duna két partjánk  fekszik. A folyón sok híd ível át.
A budai oldalon áll a vár, vele szemben a pesti oldalon az Országházat láthatjuk.
Sok szép és érdekes helyet megtekintettünk. Voltunk az állatkertben, ahol etettük a madarakat.k Felmász-
tunk a Gellérthegyre, onnan az egész városban k gyönyörködhettünk. Utaztunk metróval. A mozgólépcsőn
elestem, de nem törött el semmim.
Holnap reggel indulunk tovább. Meg fogunk állni a Balatonnál, majd meglátogatjuk a nagyszüleimet falun.k
Szeretettel ölel barátod: Ádám

múlt időt jelöl jelen időt jelöl jövő időt jelöl
ellátogattunk fekszik meg fogunk állni

megtekintettünk ível át
voltunk áll
etettük láthatjuk

felmásztunk indulunk
gyönyörködhettünky y meglátogatjuk

utaztunk ölel
elestem
törött el

2. feladat
Aki másnak vermet ás, maga esik bele.k
Egy fecske nem csinál nyarat.
Két lábbal áll a földön.
A lónak négy lába van, mégis megbotlik.
Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű.
Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.
Sok lúd disznót győz.

4. feladat
a) megy: sétál, rohan, andalog, cammog, bandukol, járkál, korzózik, ballag, sétafi kál, fl angál, grasszál

eszik: táplálkozik, kajál, burkol, falatozik, lakmározik, eszeget, majszol, nyammog, papizik, fal, étkezik
alszik: durmol, szunyál, szundít, szendereg, bóbiskol, hajcsizik
néz: sasol, nézeget, nézelődik, pislog, kukkant, bámul, szemlél, tekint, lát
sír: sírdogál, rücsköl, pityereg, zokog, bőg, óbégat, könnyezik
nevet: kacag, göcög, hahotázik, vihog, mosolyog, vigyorog, derül

5. feladat
A pincér terít, közben egy üveget felborít. Dóri levest merít. Anya Dórinak segít. A teherautó gyümölcsöt
szállít. A szél egy napernyőt felborít. A kisfi ú labdát gurít. Egy anyuka egy babát járni tanít.
(Kakukktojás: nyit/kinyit)
Betűrend: felborít, gurít, segít, szállít, tanít, terít
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6. feladat
szelíd szelídít szelídül
szép szépít szépül
csúf csúfít csúful
ép épít épül

görbe görbít görbül
fehér fehérít fehérül

8. feladat
napozik, állnak, vitorláznak, néz, úszik

9. feladat
Egyes számy Többes szám

1. személyy  én kirándulok 1. személyy  mi kirándulunk
2. személyy  te kirándulsz 2. személyy  ti kirándultok
3. személyy  ő  kirándul 3. személyy  ők kirándulnak

10. feladat
E/1. úszok/úszom T/1. úszunk
E/2. úszol T/2. úsztok
E/3. úszik T/3. úsznak

11. feladat
a)  Ott áll a csúszda mellett. Nézi a többi gyereket. Arra vár, hogy ő is r lecsúszhasson. Közben még eszi a lán-

gost.
Cselekvő száma, személye: E/3.

b)  Ott állok a csúszda mellett. k Nézem a többi gyereket. Arra várok, hogy én is lecsúszhassak.  Közben még
eszem a lángost.

13. feladat
a)  El akarunk menni a Festetics kastélyhoz. Azt mondták, hogy nagyon szép. Eltévedtünk. Tudnátok nekünk 

segíteni, hogy merre menjünk?

14. feladat
a) tanul|ja, beszél|jetek, lát|ják, ad|ja, fagy|jon, hagy|juk, szeret|jük, marad|jatok

15. feladat
hajtsátok, berekedsz, fel tudsz mászni, bántsd, gyűjtsetek, építsetek, álljatok fel

16. feladat
koppantottam, szökkent, fogtam, hökkent, derengett, borongott, merengett, szorongott, kerengett, vett

17. feladat
főnév: kabátot, példát, tett, utat, aírt, könyvet
múlt idejű ige: talált, esett, bólogatott, tett, bújt, sírt, nyert

18. feladat
Most a városban sétálunk, mert nagyon jó idő van. Nézegetjük a kirakatokat, és fagylaltot eszünk. jelen idő
Délelőtt strandon voltunk, és a Balatonban fürödtünk. múlt idő
Később múzeumba megyünk. Meg fogjuk nézni a kastélyt és sétálunk majd a parkban is. jövő idő
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20. feladat
tanul tanuljon
hagyy hagyjony

mond mondjon
hall halljon
mos mosson

ragaszt ragasszon
fut fusson
lát lásson

dolgozik dolgozzon
alszik aludjon
eszik egyeny
úszik ússzon

21. feladat
Példa: A hajó éppen beköt. A hajó éppen kiköt. (igekötő)
Holnap a barátnőm eljön hozzánk.
A zajra a szomszéd kijön a házból.
Este apukám eljön a munkahelyéről.
A nővérem megjön/összejön azzal a csinos fi úval.
Csukd be az ajtót, mert bejön a hideg!
Az anyukám feljön az emeletre.
A kéményseprő lejön a padlásról.
Rossz már a cipőm, lehet, hogy szétjön.
Ha szeret, eljön/visszajön hozzád.
A kisegér kijön a lyukból.

22. feladat
ki-be-szél, ki-ál-lít, ki-hul-lik, ki-e-szel, ki-néz

23. feladat
a)  Ne másszatok fel a korlátra! Ne hajoljatok átj j a korláton! Ne ugorjatok rág j a kövekre! Kerüljétek kij a sétáló-

kat! Ne ijesszétek elj a halakat!

24. feladat
Most már hazamegyünkgy . Haza kell mennünk.
Megnéztükg a hajókat.k                                Meg tudtuk nézni a hajókat.
Elmeséljük, j , mit láttunk.                          El fogjuk mesélni, mit láttunk.
Visszanézünk a Balatonra.                      k Vissza kell néznünk a Balatonra.
Körülsétáltuk a várost.                            k Körül is sétáltuk a várost.
Átmegyünkgy a felüljárón.                         k Át lehet mennünk a felüljárón. 

25. feladat
B  hullámzott
A  elhalaszt 
L  csillog
A  ki fognak kötni
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T  suttogott 
O  add össze
N  felnevet
I  elkapott
ballag, ellenkezik, meg fogjuk írni, kimerül, odalép, dúl-fúl, takarít, behordjuk
A múzeum neve: Balatoni Múzeum

6. A j hang kétféle jelölése – Rejtélyek falun

1. feladat

Keszthely, Újszalonta, Zsindelyes, Zalaszentmihály, Sátoraljaújhely, Nagybajom, Mihályfa, Jánoshalma, 
Jászapáti, Kaposszerdahely, Jakabszállás, Hajdúszoboszló, Hajós, Abaújlak, Baja, Baglyostanya, Szombat-
hely, Andormajor, Hódmezővásárhely, Dunaújváros, Egeralja

2. feladat
Merre folyik ez a folyó?
Hová gurul ez a golyó.
Anya az új ruháját viselni akarja,
ezért a szabó másnapra megvarrja.
Ádám a játékot szülinapjára megkapja,
De csak ha szobáját mindig rendbe rakja.
Apa a virágot a vízbe rakja,
Közben az ajándékot a kezében tartja.
Szép virág a mályva,
Forró még a kályha.

3. feladat
Lehetséges válaszok: tej, sajt, tojás, májashurka, vaj, tejszín

5. feladat
bagoly, fogoly, seregély, ölyv, keselyű, harkály, sirály, gólya, pulyka, karvaly, sólyom

7. feladat
a) kert|je,  szoknyá|ja, kendő|je, bot|ja, pipá|ja, kalap|ját 
b) Toldalékban mindig „j”-t írunk.

8. feladat
kacaj, király, gerely, moraj, óhaj, tartály, lapály, osztály, talaj, apály, komoly, rejtély, személy, sekély, tutaj, 
ricsaj, bögöly

9. feladat
Lehetséges válaszok:
baj, vaj, haj, faj, zaj, raj
báj, máj, háj, táj, váj, fáj, száj 
hej, sej, fej, bej, pej, tej, nej, vej
szíj, díj
mely, hely
moly, boly
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10. feladat
lukacsos lyukacsosy

lukad lyukady
lukas lyukasy

lukaszt lyukaszty
luggat lyuggaty

11. feladat
Dóri Dávid

jégpályay jégpájaj gp j
szabájj szabályy
kristályy kristájj
uszályy uszájj

csermejj csermelyy
kóvájogj g kóvályogy

bélyegy bélyegy
hömpölyögy hömpöjögp j g
ünnepéjp j ünnepélyy

köjökj kölyöky

Dávid: a jobb helyesíró, 6 helyes válasza volt.
c) Betűrend: bélyeg, csermely, jégpálya, kölyök, kristály, szabály, uszály, ünnepély

12. feladat
E/1 E/2 E/3 T/1. T/2 T/3.

szórjak szórj szórjon szórjunk szórjatok szórják
söpörjek söpörj söpörjön söpörjük söpörjétek söpörjenek
merjem merj merjen merjünk merjétek merjék
keverjem keverj keverjen keverjünk keverjétek keverjenek
szedjek szedj szedje szedjük szedjétek szedjék
hajoljak hajolj hajoljon hajoljunk hajoljatok hajoljanak
hagyjam hagyj hagyja hagyjuk hagyjátok hagyják

tejből készül v a j
megfagyott víz j é g
vékony ág g a l l yy
fejjel ér a labdához f e j e l
erdei madár b a g o l yy
szelet kenyér k a r é j
lila virág i b o l yy a
uralkodó k i r á l yy
gyalogosok közlekednek rajta j á r d a
szánakozik s a j n á l
meteorológusok vizsgálják i d ő j á r á s
a kezünkön és a lábunkon is vannak u j j a k
a nappal ellentéte é j j e l
fertőző betegség r a g á l yy
madarak szaporodnak vele t o j á s
a tanévzáró is ez ü n n e p é l yy
vízi jármű h a j ó
madár, aki a fák doktora h a r k á l yy

Megfejtés: Vége a kirándulásnak.
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