Helyesírás mintadolgozat
1. Oldd meg az alábbi szóegyenleteket!
Babits + -val =

Bernadett + -vel =

Móricz + -i =

Ady + vers =

Mikszáth Kálmán + -féle =

túsz + szedő =

Kiss + -vel =

Kodály + -val =

balett + táncos =

potroh + -val =

2. Töltsd ki a táblázatot! A második oszlopba írd le a tulajdonneveket helyesen, a harmadik
oszlopba pedig az -i melléknévképzős alakokat! Segít a példa.
erzsébethíd

Helyes írásmód

-i képzős alak

Erzsébet híd

Erzsébet hídi

magyarhírlap
amerikaiegyesültállamok
véndiófapanzió
debrecen
déldunántúl
hajdúbiharmegye

3. Írd le betűkkel az alábbi számokat!
1074 =
4961 =
1 754 321 =
4. Az alábbi szövegben több helyesírási hiba is van. Keresd meg és húzd alá a szövegben a hibásan
írt kifejezéseket, majd írd le helyesen a szöveg alá!
2010. nyarán Mariann-nál néztem a Futball Világbajnokságot, amikor áram szünet miatt elsötétült a
város. Ekkor úgy döntöttünk, hogy beűlünk egy sörözőbe.

5. Hogyan írjuk az alábbi kifejezéseket: egybe, külön vagy kötőjellel?
csiga + lépcső =

szó + beszéd =

eget + földet =

faltól + falig =

jobb + kéz =

halmaz + állapot + változás =

jobb + kéz + szabály =

alá + írás + gyűjtés =

történelem + szemlélet =

öt + éves =

6. Írd le szótagolva az alábbi szavakat!
hordágy, Goethe [gőte], tinédzser, sokéves, barátomék, félig

7. Pótold a hiányzó betűket!
a) j vagy ly

bo__ong

vá__kál

kristá__

forté__os

kara__

b) hosszú vagy rövid magánhangzó
sz__rkál (u/ú)

kit__nő (ü/ű)

sz__nik (ü/ű)

s__gás (u/ú)

amb__ció (i/í)

c) hosszú vagy rövid mássalhangzó
a__ér (f/ff)

sza__ag (l/ll) me__asszony (ny/nny)

má__ik (l/ll)

szi__etria (m/mm)

8. Mi a különbség az alábbi kifejezéspárok jelentése között? Írj mindegyikkel egy példamondatot
úgy, hogy kiderüljön a jelentése! (Tehát összesen négy mondatot kell írni.)
tengeren túl - tengerentúl

ál - áll

9. Húzd alá a helyes formát!
Kedves fiatal barátom!/Kedves fiatal Barátom!/Kedves Fiatal Barátom!/ Kedves Fiatal barátom!
1986 máj. 4./1986 máj 4./1986. máj. 4./1986. máj 4/1986. máj 4./1986 máj 4/1986. máj. 4
autogram/autogramm

észak/Észak

dec/dec.

megkell írni/meg kell írni/ meg kellírni/megkellírni

tradícionális/tradicionális

szilveszter/Szilveszter

bkv/Bkv/BKV

1.-én/1.-jén/1-én/1-jén

