Javítókulcs a Varázslatos helyesírásunk
5. évfolyam című kötethez
1. A magyar helyesírás szabályai
1. feladat
1. 11; 2. Kölcsey; 3. ige; 4. Arany; 5. Madrid; 6. Kodály; 7. sas;
Megfejtés: 11. kiadás
2. feladat
2. b) pl. Mátyás Antal
Debrecen
Csapó u. 6-8. II. 10
4024
3. feladat
a) Szabályzat, Szótár, Tárgymutató
b) A szabályzatot akkor használjuk, ha azt akarjuk megtudni, hogy hasonló esetekre melyik szabály vonatkozik, pl. Hogyan kell írni az intézmények nevét?
A szótárt akkor, ha konkrét esetet keresünk, pl. héja vagy hélya?
A tárgymutatót akkor, ha sejtjük, hogy bizonyos hasonló esetek egy nagyobb csoportba tartoznak, de azt
nem tudjuk, hogy melyikbe, pl. a megállók neve.
4. feladat
a) Szótár b) Tárgymutató c) Szabályzat
5. feladat
A szavak végén legtöbbször rövid i van: kocsi, kifli, bácsi, néni, kicsi, nini; Peti, Mari stb.
Kivételek: sí, rí, csicsí, gyí, kikirikí stb.
6. feladat
A szabályok száma: 196. 197.
Az egyik azt mondja ki, hogy a címek két nagy csoportra oszthatók: állandó és egyedi címekre. Az előbbibe tartoznak a hetilapok.
A másik szerint az állandó címek nagybetűvel írandók. A többeleműeknek minden szava nagybetű az
és kötőszó kivételével.
7. feladat
egyes, odú, kíváncsi, héja, hátizsák, szalag, bura, irigy, muszáj, tűzijáték
8. feladat
1. sz. szöveg:
2006-ban az SMS-írás gyorsasági világrekordját egy 28 éves szingapúri hölgy döntötte meg. A korábbi 67 másodperces rekord helyett mindössze 43,24 másodperc alatt írt be telefonjába egy 26 szóból álló, 160 karakteres szöveget, mégpedig hibátlanul. A verseny szabályai szerint minden nagybetűnek és írásjelnek pontosan
a helyén kellett lennie, és semmilyen „prediktív szövegbeviteli szoftvert” (például T9) nem lehetett igénybe
venni a feladathoz.
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2. Hangok és betűk
1. feladat
Apa
FEBRUÁR
1. kedd
2. szerda
3. csütörtök
4. péntek
5. szombat
6. vasárnap
7. hétfő
8. kedd
9. szerda
10. csütörtök
11. péntek
12. szombat
13. vasárnap

Anya
y

Ádám

biciklizés
színház
szülői értekezlet
munkahelyi
ügyelet

színjátszó
kézilabda
farsang

farsang

vendégség
trombita
biciklizés

m. ügyelet

Dani

kézilabda

biciklizés
trombita

vendégség
foci

Dóri

biciklizés

színjátszó
kézilabda

London
London
London
London

színjátszó
kézilabda

2. feladat
pl. orvos, tűzoltó, mentős, rendőr, tanár, meteorológus, gyógyszerész, portás, biztonsági őr, állatorvos
3. feladat
2. sz. tollbamondás
Budapesti Kamaraszínház, Budapest Bábszínház, Játékszín, József Attila Színház, Katona József Színház, Lézerszínház, Madách Színház, Magyar Színház, Mikroszkóp Színpad, Nemzeti Színház, Pesti Színház , Thália Színház
4. feladat
a) Bors néni; b) Budapesti Nap, Blikk, Népszabadság.
5. feladat
„Rajtam nem múlik. És sajnálnám, ha valamilyen okból meg kellene válnom a szereptől.” Megtiszteltetésként fogadta, hogy Dajka Margit után alakíthatja a végtelen kedvességéről ismert, mindig vidám mesealakot: „szerencsés vagyok, hogy személyesen is ismerhettem őt, és hogy együtt játszhattam vele Szegeden
– azt hiszem, kedvelt is engem”.
A Kossuth-díjas
í művésznő ugyanolyan kihívásnak tartja Bors néni megformálását, mint a nemzeti színházi
vagy a budapesti operettszínházi alakításait.
6. feladat
estélyi ruha, ing és nyakkendő, öltöny, trikó
pulóver, blúz, rövidnadrág, dzseki
Más hasonló megoldás is elfogadható, ha a helyesírás jó.
7. feladat
Tök jó, hogy mindannyian elmentek a színházba. Mi tavaly pünkösdkor voltunk utoljára. Bezzeg Ildiék havonta járnak, és ez még hagyján, koncertbérletük is van. Állandóan dicsekszik vele. Rögtön felrobbanok a
méregtől.
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8. feladat
Katona József,
f Madách Imre, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, Shakespeare William, Vörösmarty Mihály
9. feladat
3. számú tollbamondás:
A színházba illik pontosan érkezni. Az előadás kezdete előtt a mobiltelefonunkat ki kell kapcsolni. Amikor a
darab elkezdődik, be kell fejeznünk a beszélgetést, papírcsörgetést. Az előadás alatt enni sem szabad. Nem illik kommentálni a cselekményt, megjósolni, hogy most mi jön, a színészek magánéletét ismertetni, rikoltozni,
ha valami tetszik nekünk.
(Kovács Judit – Osvát Katalin: Nemcsak illemtan… részlete nyomán)
10. feladat
elkésni, telefonálni, beszélgetni, papírt csörgetni, enni, kommentálni, megjósolni, (színészek magánéletét)
ismertetni = pletykálni, rikoltozni
Más szavakkal megfogalmazva is elfogadható.

3. A magánhangzók időtartamának jelölése
1. feladat
b) athéni, templomnál, épült, színház, színpada, méter, átmérőjű, források, közepén, oltár, állt, században,
Periklész, korában, színházat, jelentősen megnagyobbították, színpadképről, kutatók, eltérően, vélekednek,
legvalószínűbb, háttér, palotabelsőt, ábrázolt, ajtó, vázaképek, tanúsága, részben, takaró
2. feladat
Van benne ü: Dionüszosz
Van benne ű: átmérőjű, legvalószínűbb
3. feladat
Anasztázia, Fülöp, Fruzsina, Kristóf, Györgyi, Tibor, Leó, Tímea, Miklós, Írisz, Andor, Zsófia, Jácint, Teodóra
4. feladat
Például:
1.) Hol adták elő az első tragédiákat?
2.) Hol tartózkodott a kar?
3.) Milyen eszközt használtak a színészek az érzelmek kifejezésére?
5. feladat
Athén, Szaloniki, Lárisza, Pireusz, Pátra, Spárta, Iraklió, Vólos, Jón-tenger, Égei-tenger, Krétai-tenger
6. feladat
FECSKEHAJTÓ KISASSZONY
Szeptemberben
Mária-nap.
Útra kelnek
a madarak.
Mária
a fecskehajtó
kisasszony.
Ősz közeleg,
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jő az alkony.
Bugyborékos eső esik,
nedves évszak közeledik.
7. feladat
a)
Szilvi: ifju
ifju, idegen, ibolya, idehoz, idomít, idős, ílyen
ílyen, irásvetítő
irásvetítő, indít, izlés
Dóri: igazgató, írígy
írígy,
y irány, igéz, igéret
igéret, illat, indoklás, ínas, inség
inség, ingerült
Zoli: ingyen, idézet, irányit
irányit, ipar, írásjel, íroda
íroda, iratgyűjtő, irnok
irnok, irodalom, írogat
Dani: itató, itélet
itélet, ízelítő, izom, ízület, izzó, ivólé, izzadtság, itthon, intő
b) Dani
8. feladat
a) Útban vagy Úton Athén felé. Ádám a nyugágyból aggódva figyelte az egyre jobban hullámzó vizet.
b) A halsütés elmaradt, mert az eső eloltotta a keservesen meggyújtott tüzet.
c) Az elakadt lakókocsit végül tízen húztuk ki a sárból.
d) Anyu kétségbeesetten keresi a romok között bujkáló gyerekeit.
e) A délutáni hőségben jólesik a színes napernyők alatt hűsölni.
f ) Dóri és én kagylókat gyűjtünk
k az aranysárga homokban.
9. feladat
4. sz. szöveg
Görögország
Időjárását tekintve Görögország nagyon kedvező adottságokkal rendelkezik. A meleg évszak a májussal kezdődik, s a hőmérséklet hamar eléri a 27 fokot, de nyáron sokszor megközelíti a negyvenet. A parton és a szigeteken a hűs szellők gyakran enyhítik a hőséget. Télen is csak a hegyekben havazik. A meleg görög nyáron és a
kéklő tenger csábító hullámain kívül a sok történelmi látnivaló is vonzza a turistákat.
10. feladat
főzőcskéztünk, fürödtünk, számháborúztunk, kártyáztunk, bicikliztünk, vitorláztunk,
sétahajóztunk vízisíeltünk, görkorcsolyáztunk, csónakáztunk, libegőztünk
11. feladat
Kedves Anyu, Apu, Dani és Dóri!
Szerencsésen megérkeztem Anikó néniékhez. Finom ebéddel fogadtak. Épp a kedvencemet készített
í ék el:
sült hús volt meg gyümölcsös piskóta. Délután sétáltunk egy nagyot. A híres óriáskerékről lenézve fantasztikus kép tárult fel előttünk. Láthattuk a város legszebb épületeit. Anikó néni és az unokája, Miki egymást
túlkiabálva meséltek és mutogatták, hogy mi micsoda. Nem győztem kapkodni a fejemet. Megígérték, hogy
a következő napokban mindent szép sorjában megnézünk, sőt úszni és csónakázni is elmegyünk.
Bárcsak itt lennétek! Nagyon hiányoztok!
Mindenkit puszilok, még Virgoncot is. (Remélem, öcsi mindennap leviszi sétálni.)
Üdvözletem küldöm Londonból:
Ádám
12. feladat
Például: késő, zsongó, kelet, küld, tűz, igyon, főtt, őt.
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4. A mássalhangzók jelölése
2. feladat
kijjebb, beljebb, lejjebb, feljebb
3. feladat
pl. Csiky Gergely Színház, Miskolci Nemzeti Színház, Kolibri Fészek stb.
5. feladat
V
A
R
E
G
É
L
E
O
E
L
E
N
A
P
C
I
N
E
M
U
Megfejtés: Velence

J
R
P
F
H
E

Ú
Á
Á
A
G

R
N
L
E

D
T

6. feladat
halászlé, rántott ponty, párolt zöldség, uborkasaláta, diós rétes
7. feladat
Bemegy a skót az élelmiszerboltba:
– Kérek egy kiló kenyeret!
– Parancsoljon uram, de figyelmeztetnem kell, hogy a kenyér a mai naptól drágább lett.
– Akkor adjon tegnapit!
*
– Miért nem vesz a skót regiszteres füzetet a barátai címének és telefonszámának rögzítésére?
– Mert úgy gondolja, elég, ha egyszerűen kihúzza az ismeretleneket a telefonkönyvből.
8. feladat
5. sz. szöveg
Egy nagyothalló skót elhatározza, hogy hallókészüléket vásárol. De mivel minden ilyen szerkezet nagyon drága, kitalálja, hogy inkább egy darab drótot dug a fülébe, a másik végét pedig a szivarzsebébe.
– Ez mire jó? – kérdezi az anyja.
– Arra, hogy jobban halljak!
– Na, ne viccelj! Ettől nem fogsz jobban hallani!
– Már hogyne! Amint meglátják az emberek a drótot, rögtön hangosabban beszélnek hozzám!
9. feladat
Készül a hóember
Nézd
ezt a hótengert,
készítsünk
hóembert!
De jól tapad most a hó,
Óriás a hógolyó!
Versenyezzünk,
kié nagyobb,
tegyünk rá egy nagy kalapot!
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10. feladat
a) ts, pp, oó, ch, eö, gh, th, y
b) Kovátscsal, Papp-pal, Baráthtal, Poórral, Hodossyval, Thökölyvel, Cházárral, Eördöghgel
11. feladat
Szabolccsal Szabolcstól
Mariannal Marianntól
Félixszel Félixtől
Ivettel
Ivettől
12. feladat
Kovátsék
Pappról
Baráthot
Szabolcsékkal
Poórnak
Hodossytól
y
Mariannhoz
Tökölyeket
y
Cházárt
Eördöghről
Félixet
Beöthynek
y
Ivették

Ko-vá-tsék
Papp-ról
Ba-rá-thot
Sza-bol-csék-kal
Poór-nak
Ho-dos-sy-tól
Ma-ri-ann-hoz
Thö-kö-ly-e-ket
Chá-zárt
Eör-dögh-ről
Fé-li-xet
Beö-thy-nek
I-vet-ték

13. feladat
2. Takarítsátok ki a szobátokat!
3. Hajtogassátok össze a ruhákat!
4. Sétáltassátok meg a kutyát!
5. Hámozzátok meg a krumplit!
6. Terítsetek meg az ebédhez!
Más hasonló megoldás is elfogadható.

5. Ábécé és betűrend
1. feladat
ajándékboltok, éttermek, közlekedés, látnivalók, moziműsor, programok, strandfürdő, szálláshelyek, turistainformáció
2. feladat
a) Az a és az á egyenrangú, így a második betűt kell figyelembe venni.
b) A szóvégi i előbb van az ábécében, mint az y.
c) A keresztnév kezdőbetűje megegyezik, tehát a második betűje alapján sorolták be.
d) A keresztnevük kezdőbetűje döntött.
3. feladat
a) 1. Eger 3. éger 2. egér
b) A rövid magánhangzós szó csak olyankor kerül előbbre, ha a két szó betűsora csak az azonos magánhangzók hosszúsága tekintetében különbözik.
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4. feladat
Utcajegyzék
y
betűrendben
Budai út
Gárdonyi Géza u.
Kodály Zoltán út
Kossuth Ferenc u.
Kossuth Lajos u.
Matróz u.
Mirtusz u.
Pacsirta u.
Petőfi Sándor u.
Rigó u.
Sáros u.
Segesvár u.
Széchenyi István tér
Szécsény u.
Szegfű u.
Szép u.
Virág u.

Az ott lakók neve
Szita Szilárd
Szerencsés Kata
Borovich Szilvia
Jánossy Elvira
Hajdú Viktor, Dombi Tímea
Bornemisza Tibor
Gomboss Dániel, Gomboss Dóra
Domby Ármin, Elek Olivér
Kalocsai Bence
Nagy Ivett
Dávid Eszter
Baráth Kornél
Endrődy Bálint, Magyar Mónika
Árahám Ivett
Hajdu Szabolcs, Zinger Konrád
Horváth Kristóf
Antal Adél

5. feladat
1.: 4 fő; 2.: 5 fő; 3.: 3 fő; 4.: 6 fő; 5.: 4 fő
6. feladat
10. Balatonlelle, 5. Balatonboglár, 3. Balatonalmádi,
6. Balatonfenyves, 4. Balatonberény, 8. Balatonfűzfő,
12. Balatonvilágos, 2. Balatonaliga, 9. Balatonkenese,
7. Balatonföldvár, 1. Balatonakali, 11. Balatonszemes
7. feladat
GYÜMÖLCS
alma
banán
őszibarack

ZÖLDSÉG
paprika
paradicsom
retek
uborka

GYÓGYSZER
C-vitamin
fájdalomcsillapító
köhögés elleni szirup
lázcsillapító
sebfertőtlenítő
sebhintőpor
sebtapasz

ÉDESSÉG
csoki
piskótatallér
rágógumi
keksz
nápolyi

esőkabát, fogkefe, fogkrém, fürdőruha, jegyzetfüzet, papucs, pizsama, pulóver, szappan, toll, törülköző,
zárt cipő, zseblámpa, zsebpénz
9. feladat
6. sz. tollbamondás
Aranyalma ághegyen. / Bari bég a zöld gyepen. / Cirmos cica egerész. Csengő csikó heverész. / Dongó darázs
döngicsél. / Esik eső, fúj a szél. / Füsti fecske ficsereg.
Gerle, galamb kesereg. / Gyom között gyors gyík szalad. / Harmatos hajnal hasad. / Itt van már a zivatar! / Jó az
anya, jót akar. / Kivirít a kikelet. / Leveles lesz a liget.
10. feladat
Ly: Lyukas fazék fekete.
M: Mese, mese, meskete...
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N: Nádat a szél legyezi.
Ny: Nyúl a fülét hegyezi.
11. feladat
d, dz, dzs
m, n, ny

ty, o, ó
e, é, f

g, gy, h
ü, ű, v

p, q , r
c, cs, d

é, f, g
x, y, z

12. feladat
a) Kiss József – B. Kiss József
Bálványossy Ildikó – Bálványosi
y Ildikó
7 Nyelv
y Nyelviskola
y
– Heted 7 Utazási Iroda
Eördögh
g Zsolt – Ördög Mária
Csipke Múzeum – Csipike
p Óvoda
b) Akkor a múzeumok
k vagy közintézmények
k vagy oktatási intézmények
k vagy óvodák
k címszónál keresem.

6. J és ly
1. feladat
a) Jókai Mór, Csiky Gergely, Jászai Mari,

Katona József,

Vörösmarty Mihály

2. feladat
Lear király, Játék a kastélyban, Az ember tragédiája, Sirály, Éjjeli menedékhely, Tévedések vígjátéka, Egy szerelem három éjszakája, Az ibolya, Csíksomlyói passió, Szerelmi bájital, Szöktetés a szerájból, Az Operaház
fantomja
3. feladat
7. sz. tollbamondás:
Pehely: A kisfiú imádta a telet, a havazást, ilyenkor minden fehérbe öltözik, más lesz a világ, mesébe illő,
ahogy a könyvek is ábrázolják. Mikor a kesztyűjén először látta a hópelyhek szabályos rajzolatát, úgy érezte, a
telet, a földet és őt is mindenestül nagyon jól kitalálták.
Pék: A fiú jó barátja volt a helyi péknek, akivel sokszor beszélgettek éjszaka. Ilyenkor kilós meleg veknivel
ültek ki a pékség előtti padra, és magában megették. A csillagok ragyogtak, a pékségből meleg levegőt nyomott a ventilátor. Ha valakinek így telik a gyerekkora, utána nagyon kicsi az esélye, hogy megtalálja helyét a
világban. (Podmaniczky Szilárd: Szép magyar szótár)
5. feladat
Szabály: Például: a j-s és a ly-s szavak váltakoznak. (A folytatás attól függ, hogy milyen szabályt fogalmaz meg
a tanuló.)
6. feladat
Például:
Város
Jászberény
Vizsoly
Jászjákóhalma
Keszthely
Biatorbágy
Solymár
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Fiú
János
Károly
Adorján
Mihály
Krisztián
Ipoly

Lány
Jolán
Ibolya
Mirjam
–
Bianka
Orsolya

Növény
jácint
mályva
szója
konkoly
lián
ibolya

Állat
jegesmedve
sólyom
majom
moly
pávián
fogoly

Tárgy
játékszer
korcsolya
tojástartó
kehely
riasztókészülék
golyó

7. feladat
Pl. Janka jobban korcsolyázik Gergelynél.
8. feladat
Leves
Főétel
Desszert
Ital

Janka

Gergely

sajtkrémleves
tejfölös csirke
joghurtos szelet
jeges tea

gulyásleves
lekváros derelye
datolya
kristályvíz

9. feladat
Ha megérkezünk a nagymamáékhoz, először adjuk oda a sütit és a fényképeket, amit nekik készítettünk!
Azután beszélgessünk
k egy kicsit! Ha elkészül az ebéd, üljünk
k rögtön asztalhoz, mert különben a nagyi aggódik, hogy kihűl az étel. Miután megebédeltünk, segítsünk
k a nagyinak elmosogatni! Apa és Ádám a papának
segítsen rendet rakni az ebédlőben! Délután sétáljunk
k egyet a városban! Este gyalog menjünk
k a színházba,
hiszen nincs messze a nagyiéktól.
10. feladat
Kajla fülű, selymes szőrű, játékos, pajkos, nem veszélyes, bájos, erélyes, tekintélyes, nem szeszélyes
11. feladat
sajt, gereblye, tolvaj, majom, bagoly, golyó, gólya, korcsolya, pisztoly, papagáj, erkély, bojt, kristály

7. A toldalékos és az összetett szavak helyesírása
1. feladat
b) színpad,
p ,

zenekariárok,

nézőtér,, függöny, páholy, előszínpad, súgólyuk, díszlet, zsöllye

3. feladat
A színpad szélén van a súgólyuk, ahová egy színésznek kell beülni, ha megbetegszik a súgójuk. Ha a színészek vidáman játszanak, akkor számukra az egész este egy víg játék, de ettől még nem biztos, hogy a darab is
vígjáték. Még mielőtt megtudjuk, hogy az egyik szereplő milyen titkot rejteget, bizonyos jelekből már meg
tudjuk tippelni, hogy mi lehet az a titok.
4. feladat
pl. jelmeztervező, színművész, díszlettervező, játékszabály, díszletépítő, játékszín, színjáték, építőművész
5. feladat
A kabátokban és táskákban elhelyezett tárcákért, pénzért, mobiltelefonért és egyéb értéktárgyért felelősséget nem vállalunk. Elvesztett ruhatári jegy esetén a ruhanemű kiadása ruhatári jegy nélkül kizárólag az utolsó
vendég távozása után lehetséges.
6. feladat
Kultúra, kulturált viselkedés, lakáskultúra, népi kultúra, kulturális fejlődés, kultúrpolitika.
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7. feladat
műcím; az előadás dátuma vagyy időpontja; jegyár; a színház neve vagyy helyszín; helyünk a nézőtéren stb.
Más hasonló megoldás is elfogadható.
8. feladat
a) irodalm│i; elő│ad│ás│sá; titk│ok│at; kérd│és│ek│ről; beszél│get│ünk; foglal│koz│ás│ok│on.
b) irodalom, előadás, titok, kérdés, beszél vagyy beszélget, foglalkozik vagyy foglalkozás
9. feladat
8. sz. tollbamondás:
A színház lényegesen több, mint ami a színpadon látható. Magában foglal egy egész világot a színfalak mögött a jelmezekk és a díszletekk készítőitől a kellékeseken át a technikusokig.
A színház világának közismert szereplői a színművészek, a drámaírókk és a rendezők, de a színház valójában
magas szintű csapatmunka. A darabokat a színtársulat adja elő. A társulat tagjai a színészek mellett a színigazgató, a rendezők, a díszlettervezők, a jelmeztervezők, a maszkmesterek, a koreográfusok, a díszítők, a világosítók, a hangosítók, az öltöztetők, és a dramaturgokk is. (Wikipédia)
10. feladat
szalámis szendvics, ásványvíz, franciasaláta, somlói galuska, őszibaracklé, melegszendvics, gesztenyepüré,
sajtos pogácsa, kókuszgolyó, dobostorta
11. feladat
Csodálatos volt ez a délután! Az előadás nagyon vidám hangulatú volt. Láttam, hogy körülöttem is mindenki
jól szórakozott. Néha önfeledten nevettek
k a tréfákon. Máskor pedig szurkoltak
k a szereplőknek, hogy minden
jól sikerüljön. (A szünet után) Már alig vártam a folytatást! Reméltem, hogy a következő felvonás is olyan izgalmas lesz, mint az előző volt. Kíváncsi voltam arra, hogy a végén mekkora tapsot kapnak majd a színészek.
Én annyit tapsoltam, hogy viszketett a tenyerem.
Más hasonló megoldás is elfogadható.

8. A szavak elválasztása
1. feladat
meg-dobogtatta, el-embertelenedő, bolyon-gó, ta-nulói, darab-ból, ne-künk
3. feladat
te-chni-kus
ha-lan-dzsa
lán-dzsás
temp-lom
Tal-lin-nig

cent-rum
ref-le-xek
pe-ches
edz-het
szity-tyák

Ford-dal
játsz-szál
Ki-li-man-dzsá-rón

Gel-lért-től
lo-pó-dzott
he-xa-me-ter

or-chi-de-a

edz-dze-nek

4. feladat
Itt van, a-ki csak néz, és van, a-ki be-szél,
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és van, a-ki se-gít, hogy-ha ki-me-rül-tél.
Mert min-den-ki e-rős, és é-let-re-va-ló,
de van, a-ki csak ár-va, és so-se volt jó!
A-mi fon-tos az, hogy úgy le-gyen,
az, hogy min-den-ki más-mi-lyen,
Ze-ne is csak et-től i-gaz, a dal csak így lesz szép!
5. feladat
9. sz. tollbamondás:
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiállítóhelye a Bajor Gizi Színészmúzeum. A neve árulkodó:
színészegyéniségeknek és színészéletműveknek állít emléket. Hogy kiknek? Elsősorban két magyar színésznőnek. Az egyik Bajor Gizi, a XX. századi magyar színjátszás kiválósága. Az ő egykori otthonában jött létre
1951-ben az első emlékszoba: az életét és művészetét illusztráló kiállítás. A másik, akinek emléket állít, Gobbi
Hilda, a XX. századi magyar színjátszás nagy kiválósága, aki létrehozta ezt az emlékszobát.
(www.museum.hu alapján)
7. feladat
Van ne-kem egy cso-da-zsá-kom | ben-ne van a gaz-dag-sá-gom. | Lab-da, hin-ta, ka-ri-ka, | pi-ros ró-zsa, vi-ola, | al-ma, di-ó, mo-gyo-ró, | te vagy ko-mám a hu-nyó!
9. feladat
ost-ro-mol-ták, visz-sza-fog-lal-hat-ják, temp-lo-mig, en-ni-va-ló-juk, vi-lág-é-gés, kas-té-lyért, pén-zün-ket, lajstrom-ból, hang-sze-re-ik, pro-fesz-szor, hall-gas-sa-tok, hal-lot-tá-tok, so-kunk-nak, leg-in-kább, sem-mi-jük.

9. A mondatok helyesírása
1. feladat
a Benedek Elek Általános Iskola 5. a osztálya bemutatja Valahol Európában musicalrészletek
zeneszerző: Dés László; dalszöveg: Nemes István; szövegkönyv: Böhm György – Korcsmáros György – Horváth Péter
Szereplők:
Hosszú: Magyar Mónika
Ficsúr: Hajdú Viktor
Kuksi: Kalocsai Bence
Suhanc: Gomboss Dóra
Szeplős: Szerencsés Kata
Pötyi: Dombi Tímea
Simon Péter: Szita Szilárd
Narrátor: Gomboss Dániel
A történet a II. világháború végén kezdődik. Simon Péter karmester az ódon kastélyt hivatalosan is a gyermekek otthonává teszi. Számkivetettek találnak egymásra. Küzdenek a túlélésért, a fennmaradásért, a felnőtté
válás esélyéért.
2. feladat
Nagyikám, meghívlak benneteket az előadásunkra. A jövő héten pénteken lesz a suliban. Azt még nem tudom, hogy mikor kezdődik. Dóri és én is szereplők vagyunk. Várlak benneteket. Találkozunk a suliban.
Puszi: Dani

11

3. feladat
Kuksi:
Hosszú:
Ficsúr:
Szeplős:
Hosszú:
Ficsúr:
Hosszú:
Kuksi:
Ficsúr:
Hosszú:
Szeplős:
Hosszú:
Szeplős:
Hosszú:
Kuksi:

/nem mozdul/
Gyere ide!
Mit akarsz tőle?
Mit? Hát a sapkáját!
/Kuksinak// Mi van? Tán nem érted?
Hagyjad! Süketnéma.
Mit csinálsz itt?
Félek.
Hagyjuk a fenébe!
/vállára veszi Kuksit, lehozza/
Most minek ez, Hosszú?
Ha itt marad, kinyírják.
Ő dolga.
/leteszi maga elé Kuksit// Én a Hosszú vagyok, érted? /Kuksi bólint/ És te? Hogy hívnak?
Kuksi.

5. feladat
a) Zeneműveket nyilvánosan bemutató előadás.
b) Nyilvánosan kifüggesztett hirdetés.
c) A közönséget hihetetlen mutatványokkal szórakoztató személy.
d) Valaminek a többszöri igénybevételére szerzett jogosultság.
e) Parkban álló előkelő lakóépület.
6. feladat
10. sz. tollbamondás:
Az egyik világhírű mesét, a Pán Pétert tűzte műsorára a Vígszínház. A sikeres produkció érdekessége, hogy a
darabban szereplő gyerekek négylábú felvigyázóját, Nanát egy francia pásztorkutya alakítja.
Bonóval, a színészkutyával a Vígszínház művészkávézójában találkozunk, röviddel az előadás kezdete előtt.
A hatalmas, vörösessárga szőrű francia pásztorkutya otthonosan mozog az asztalok között, és kedves ismerősként üdvözli mindenki, akivel csak találkozik. Miután bemutatkoztunk egymásnak, kényelmesen elterpeszkedik az asztal alatt, mi pedig arról faggatjuk gazdáját, Buzási Ádámot, hogyan került az eredetileg mentőkutyának tanult eb a világot jelentő deszkákra.
(Mirtse Zsuzsa riportja nyomán – http//kutya.hu)
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Hétpróba – 1.
1. feladat
i/íí : dicsér, színes, ígér
o/ó: árboc, metafora, óvodás,
ö/ő: körtánc, bőrönd, szőlő,
u/ú: hamu, újság, csúszda
ü/ű: fürdés, gyűjtemény, tűzifa
5 pont
2. feladat
a) ablakban, adhat, vísszintes, nádcukor
b) szénpor, eggyes, egészség, átcipeli
c) nébdalt, anyjuk, tűzhöz, lökdösött
d) doptál, azonban, kapdos, védtem
e) kapálják, kertje, bolondság, éreszte
5 pont
3. feladat
a) hallottam; b) elhittem; c) haladtunk; d) fojtogatta; e) mondtátok; f ) veszettség
6 pont
4. feladat
a)
3. arányos
2. aranyág
1. alattomos

b)
1. Hajdú Kata
2. Hajdu Sándor
3. Halász Dénes

c)
2. cseppkő
1. cseppfertőzés
3. cseppmentes

d)
3. dinoszaurusz
2. diafilmezés
1. diafelvétel
4 pont

5. feladat
szom…as
hé…a
muszá…
veszé…es
bo…t
tava…i
csuk…a

1
1
1
2
X
2
X
7 pont

6. feladat
Kecs-ke-mé-ten, bi-zott-sá-got, pszi-cho-ló-gus, And-rás-sal, meg-ál-ló-ban
5 pont
7. feladat
Ha jártál már színházban, akkor biztosan te is láttál színpadot. Míg a mai színpadok egyetlen nagy felületből
állnak, az angliai teátrum esetében három részre osztották a területet. Miért volt ez jó? Azért, mert könnyen
lehetett a történések helyszínét változtatni. A másik jellegzetessége az volt ennek a színpadnak, hogy benyúlt
a földszinten álló közönség sorai közé. Így közelről láthatták a nézők, hogy mennyire hitelesen játszanak a
színészek. Az előszínpad a sok szereplőt felvonultató, szabadban játszódó jeleneteknek adott helyet. A színpad fölött található erkélyeken azokat az eseményeket mutatták be, amelyek magasban, hegyfokon vagy az
égben játszódtak.
8 pont
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Hétpróba – 2.
1. feladat
l / ll : általános, állami, hallgató
j / jj : ujjai, vajon, újdonság
t / tt: folttal, otthonában, telítetlen,
g / gg: guggol, hegesztés, aggastyán
cs / ccs: meccsre, öccsének, étcsokoládé
5 pont
2. feladat
a) középkor, akkor, korokozó, nádcukor
b) dicséret, szintelen, szintén, kitiltott
c) sürűség, elbűvöl, tüzelő, szüntelen
d) börönd, bödön, kőtörő, körözött
e) túlélés, hátulja, képújság, huszas
5 pont
3. feladat
a) hagyjad; b) engedjétek; c) hadjárat; d) fogyjon; e) mondjátok; f ) padjában.
6 pont
4. feladat
Eötvös Loránd – Erkel Ferenc
irodalom – írástudó

lomtalanítás – lombtalan
Ferihegyi repülőtér – Ferihegy
gy állomás
4 pont

5. feladat
tavalyi, jégpálya, gondoljuk, kulcslyuk, folytatjuk, terjedelmes, csigolyája
7 pont
6. feladat
Veszp-ré-mig, ösz-sze-tor-ló-dott, Poór-ral, fel-ad-vá-nyok, bo-dza-vi-rág
5 pont
7. feladat
Tudod-e, melyik a legnagyobb állat?
Az emlősök közül a legnagyobbakat valószínűleg mindenki kapásból fújja: az óriásbálna a vízben és az afrikai elefánt a szárazföldön. A legnagyobb pontosan megmért óriásbálna – egy nőstény – hossza 33,59 méter
volt. Az elpusztult állat méretét a parton határozták
k meg egy argentínai állomáson az 1900-as évek elején.
A hosszúságát a felső állcsont csúcsától a farok bevágásáig mérték meg az állattal párhuzamosan lefektetett
mérőszalaggal. Az óriásbálna nemcsak a leghosszabb, de a legnehezebb emlős is. A rekorder húsa 66 tonnát,
zsírja 30 tonnát, csontváza 26 tonnát, nyelve 4,3 tonnát nyomott.
8 pont
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