
A királylány ajándékai
- Helyesírási verseny -

1. osztály

1. Tollbamondás

1. Tollbamondás

2. A királyfi elindult a királylányhoz, hogy megajándékozza. 

Keresd meg a szóhatárokat, és írd le őket külön-külön!
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Név:

……………………………....

Iskola:

………………………………

……………………...



3. A királylány kertjében sok szép virág van. Milyen virágnevek bújtak el 

a szirmokban? Ha az egy virágban lévő betűket helyes sorrendbe rakod, 

Te is megtudod. Írd le őket!
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4.  A  királylány  sok  szép  ajándékokat  kapott  a  királyfitól.  Sajnos  a 

dobozokra helytelenül írta rá, hogy mi van bennük. Segíts neki kijavítani! 

Írd le helyesen őket!
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5. A barátságos sárkányok szappanbuborékokat fújtak a királylánynak. 

Az  egyik  az  i,  a  másik  az  í betűs  szavakat  szereti.  Színezd  az  i  betűs 

buborékokat pirosra, az í betűseket kékre!

Válassz  ki  egy  piros  és  egy  kék  buborékot,  majd  a  benne  lévő  képek 

nevével alkoss egy-egy mondatot!

Elérhető pont:……………...

Elért pont:………………….

Helyezés:…………………..



Kalandozás Egérkével
- Helyesírási verseny -

2. osztály

A feladatokban Egérkével és barátaival találkozhatsz. 

Jó munkát kívánok!

1. Tollbamondás

2. Állítsd számozással névsorrendbe (betűrendbe) Egérkét és barátait!

Űrmanócska

Mókuska
Farkinca Cinci

EgérkeZizikeZebulon
Szörnyike

Név:

………………………………

…………………………

Iskola:

………………………………



3.  Cini,  a  kisegér  nem  tudja  hogyan  kell  írni  a 

következő  szavakat.  Segíts  neki  pótolni  a  hiányzó  j 

vagy ly betűket!

fe…, fo…ó, …enő, papagá…, osztá…, moso…og, 

ibo…a, a…tó, óha…, bé…eg, tava…,

                              he…es, sü…ed, …égpá…a, 

      

4.  Egérke  azokat  a  sajtokat  eheti  meg,  amelyekre  helyesen  írta  rá  a 

szavakat. Segíts neki, színezd ki azokat a sajtokat, amelyekben helyesek a 

szavak!

tü
dőnt tipp ini

varjú tüdö illat idő

papir dóm varr it

cím napal tanul ado

út lő dől



5.  Csiga  tudja,  hogy  mit  szeret  enni  Egérke.  Segíts  neki!  Tagold  álló 

egyenessel szavakra a mondatokat! Másold le a mondatokat helyesen!

EGÉRKEHÉTFŐNCSAKZÖLDSÉGEKET,

KEDDENCSAKGYÜMÖLCSÖTESZIK.

SZERDÁNPÉKSÜTEMÉNYTFOGYASZT.

6. Huncutka kifelejtette a mondatokból néhány szó toldalékát. A kérdések 

alapján pótold a szavak toldalékait!

Reggel Egér asszonyság a piac…… (Hova?) ment, hogy 

gyümölcs…… (Mit?) és zöldség…… (Mit?) vásároljon. 

Hazafelé Picúr…… (Kivel?) jött. 

Útközben találkoztak egy cicá…… (Kivel?) is. 

Gyorsan bemenekültek egy egérlyuk…… (Hova?). 

A lyuk...... (Honnan?) lesték az éhes kandúrt.



7. Segíts szótagolni Egérkének! Írd le a szavakat szótagolva!

piac

reggel

jött

asszonyság

zöldség

Egérke gratulál neked, mert ügyesen dolgoztál!

Elérhető pont:……………...

Elért pont:………………….

Helyezés:…………………..



               Lovagi torna
                              - Helyesírási verseny -

                                         3. osztály

Gyere és vegyél részt Vas Lovaggal egy igazi lovagi tornán! 

Sok szerencsét!

1. Tollbamondás

2.  A  lovagi  tornára  nevezni  kell.  Vas  Lovag  csak  akkor  indulhat,  ha 

helyesen írja be a szavakba a hiányzó j-t vagy ly-t. Segíts neki! 

mé…ség, kirá…i, páncél…uk, lófe…, tűzhe…, í…, 

gu…ás, …urta, vár…áték, ide…én, szabá…os, 

fe…edelem, fegyverza…, i…edtében

Név:

………………………………

…………………………

Iskola:

………………………………



3. Az első próbatétel egy totó! Segíts kitölteni a lovagnak! 

1 2 x Tipp
1. kargya kardja karda
2. fáradt fáratt fáradtt
3. sújos sulyos súlyos
4. István Király István király István kiráj
5. legművelteb leg műveltebb legműveltebb
6. agancs aggancs aganncs
7. veszéjjel veszélyel veszéllyel
8. Mátyás anyja Mátyás anja Mátyás annya
9. igasságos igaságos igazságos
10. hóditott hódítot hódított
11. ijedt ilyedt ijett
12. legyőszte le győzte legyőzte
13. hábóru háború hábórú

13+1. Buda Pest Buda-pest Budapest

4. A lovag második feladata a szótagolás.  Segíts neki! Írd le szótagolva a 

következő szavakat!

diadalünnep, címerállat, étekosztók, 

lándzsával, udvaronccal, kódexek, 

asszonynép, rendje



5. A harmadik próba az, hogy ezt a szöveget mondatokra és szavakra kell 

tagolnia a lovagnak. Írd le helyesen a szöveget!

1456BANATÖRÖKÖKMEGTÁMADTÁK

NÁNDORFEHÉRVÁRTEGYÓRIÁSITÖRÖK

KIAKARTATŰZNIALÓFARKASZÁSZLÓT

DUGOVICSTITUSZLERÁNTOTTAMAGÁVALATORONYBÓL

6. Eddig miden próbatételt ügyesen teljesítettek Vas Lovaggal. Már csak 

egy feladat van hátra. Segíts betűrendbe sorolni a következő neveket!

 Hunyadi János  Dzsingisz kán

 Kinizsi Pál  Hunyadi Mátyás

 Dugovics Titusz  Kendeffy Ilona

Elérhető pont:……………...

Elért pont:………………….

Helyezés:…………………..

A lovagi tornán sikeresen szerepeltél. Vas Lovag gratulál neked!



                            Séta                          ben
- Helyesírási verseny -

4. osztály

1. Tollbamondás

2.  Pótold  a  zárójelben  lévő  szavak  megfelelő  alakjával  a  mondatokat,  hogy 

értelmesek legyenek!

Mikor ………………… (oszt) ki a tanító néni a dolgozatokat?

Kérlek  bennetek,  …………………  (játszik)  el  nekem  a 

kedvenc számotokat!

Gergő, ne ………………… (rohan) le a lejtős úton!

………………… (hisz) el, amit mondtam!

Most is ………………… (iszik) a kulacsomból, ha még lenne benne.

Ha  tegnap  is  …………………  (süt)  a  nap,  elmentünk  volna 

kirándulni.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Név:

………………………………

…………………………

Iskola:

………………………………



3. Írd le helyesen, írott betűkkel a következő főneveket!

FEKETEISTVÁN,  NEMZETISZÍNHÁZ,  FŐVÁROS, 

SZÉPMŰVÉSZETIMÚZEUM,  VASMEGYE,  REX, 

DUNATISZAKÖZE,  MAGYARHÍRLAP,  VELENCEITÓ, 

KINCSKERESŐKISKÖDMÖN,  LÁNCHÍD,  ISKOLA, 

SIGNÁLFOGKRÉM 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

4. Pótold a következő szavakban a j vagy az ly betűt!

kóvá…og, befe…ez, i…ed, bo…hos, bó…a, 

csigo…a, re…té…, muszá…, 

tala…sü…edés, ter…edelmes, 

szemé…ha…ó, fo…tat…a, 

bá…os, sóha…, le…ebb, ba…

nok, lesú…tott, u…ong, 

sa…át…a 



5. Ki a jobb helyesíró? Javítsd ki Sára és Palkó írását! Ha helyes a szó, 

pipáld  ki,  ha  rossz  húzd  alá!  Ha  úgy  gondolod,  hogy  mindketten 

helytelenül írták, akkor írd le a vonalra úgy, ahogy Te írnád!
Sára Palkó

kitünő kitűnő
tűnödhet tünödhet
újjong ujong
előtt előtt

felejj meg feleljmeg
legnagyszerűbbet legnagyszerűbbet

rosszalják rosszallják
rikkantsátok rikkancsátok

palástal palástal
pijacról piacról
dicséret dícséret
guggolt gugolt

loccsantótál locscsantottál
belehömpölygött bele hömpölygött

felakar nőni fel akar nőni
hamisan hamissan

gyógyitsd gyógyícsd
kabdos kapdos

vasalómmal vasallommal
jeggyűrű jegygyűrű

6. Szótagold a következő szavakat!

lányaiéról, menedzserrel, peches, hordággyal, leghallgatagabb

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………........................................................................

Ahogy én írnám:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………...................

Ki a jobb helyesíró? …………………



7. Kövesd az utasításokat!
a) Írd le számmal!

nyolcadikba:……………

hármat:…………………

négyre:…………………

elsején:…………………

ezerrel:…………………

b) Írd le betűvel!

    1-gyel:………………………………….

    5-ször:…………………………………..

    2-án:……………………………………..

    10.-eseket:……………………………….

    3544:……………………………………...

8.  Nyelvileg  helytelenek  a  következő  mondatok.  A  helytelenül  használt 

szavakat írd le kijavítva
Én olvasnák egy könyvet.     …………………………

A múlt nyáron voltam először táborba.     ……………………..

Játszok a testvéremmel.     …………………………

Lássátok ezt a képet?     …………………………

Aztat szeretném kérni.     …………………………

Véget ért a séta Disneylandben!

Elérhető pont:……………...

Elért pont:………………….

Helyezés:…………………..


