
Hófehérke és a hét törpe
        - helyesírási verseny -

                 1. osztály

Szia! Biztos ismersz már bennünket, hallottad a rólunk szóló 

mesét. Ha megoldod a feladatokat, még többet megtudhatsz 

rólunk!

1. Tollbamondás /15 pont

2. A következő szavakkal is találkozhatsz a rólunk szóló mesében. Pótold a hiányzó 

betűket! Segítenek a képek! /10 pont

Név:

………………………………

Iskola:

………………………………

……………………...
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3. Hol történtek velünk a jó és a rossz dolgok? Álló vonalakkal bontsd szavakra a 

betűsort! Írd le helyesen a szavakat! /12 pont

                   

                            

                                              

4. Sok állat élt velünk az erdőben, nevük elbújt a sünikben. Rakd sorrendbe a 

betűket! Írd le a nevüket! /14 pont
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5. Kuka kiradírozta az o-ó betűket a füzetéből. Írd vissza neki! /12 pont

                        ___ra,       r___ka                    b___nt

                  v___nat,    h___                       s___s

                  l__,            ___ll___                 ajt___

                  h___m___k

6. Tudor azt a házi feladatot adta Szendének, hogy válasszon ki az 

előző feladat szavai közül egyet, és írjon vele egy mondatot! Segíts 

neki!  /5pont



7. Mi lett Hófehérke és a herceg találkozásának vége? Megtudod a rejtvényből! Írd 

be a képek nevét a megfelelő számhoz! /12 pont

1.
2.

3.
4.
5.

6.

És boldogan éltek, míg meg nem haltak!

1. 

6.

2. 


5. 4. 

Elérhető pont: 90 pont

Elért pont:………………….

Helyezés:……………………

3.



  Kalandozás Sára kertjében
   - helyesírási verseny -

    2. osztály

                                                      Sziasztok!

Sára vagyok, és nagyon szeretem a virágokat. Kísérj végig a kertemben!

1. Tollbamondás /20pont

2. A hibásan írt szavak szirmai elszáradtak. Színezd ki azokat, amelyekben helyesen 

írt szavakat látsz! /18 pont

       

       orgóna

 

          

            

Név:

………………………………

Iskola:

………………………………

……………………...

 

  orgóna

tulipán

     rózsa
    győngyvirág

  árvácska

   líliom

  nefelejcs
     hóvirág

 jácint

 szegfü

      mályva

    buzavirág

 margaréta

 pípitér

   kamila

pippacs

  nárcisz

     gójahír



_

3. A kertben vakond járt. Ahol feltúrta a földet az ágyásokban, sajnos eltüntette a j 

és ly betűket. Pótold őket! /15 pont

a___tó,   i___ed,   mé___,   te___föl,   moso___gó,   o___an, 

erké___,   pu___ka,   ___oghurt,   papagá___, 

___égpá___a,   szabá___os,   me___ik,   Mihá____                                                     

4. Ha figyelmes vagy, a kertben élő sok-sok állatkával is találkozhatsz. Számozással 

állítsd betűrendbe a nevüket! /5 pont

5. Az eső alaposan meglocsolta a növényeket. Az esőcseppecskék elmosták a betűk 

egy részét is a papíron. Segíts Sárának pótolni a hiányzó betűket! /15 pont

 

tty vagy tj
bo_____a

bará_____a

kuru_____ol

ko_____an

tapasz_____a

 ggy vagy dj
mon_____a

álmo_____

me_____

hi_____en

tu_____a

   nny vagy nj, nyj
     a_____a

     e_____i

     kö_____en

     fo_____a

     pihe_____

süni

katicabogárhernyó

pillangó

pók
darázs

hangya

béka

csiga
méhecske



6. A kert végében mély kerekeskút áll. Jó mulatság 

belekiabálni a szavakat, mert visszhangzik. Szótagold el 

Sárának a következő szavakat, hogy könnyebb dolga legyen! 

Írd le őket! /6 pont

bodza, dió, fonnyad, tölgy, tarisznyában, akácerdő   

7. Segíts Sárának szavakra tagolni a mondatokat! Másold le helyesen! /15 pont

ÉDESANYÁMEGYNAGYKERTÉSZETBENDOLGOZIK.

SOKKÜLÖNLEGESNÖVÉNYTGONDOZNAKOTT.

AFÁKATMINDENTAVASSZALMEGMETSZIK.



8. Sára elmeséli neked, hogyan gondozd a növényeidet. Pótold a kérdések segítségével 

a szavak toldalékát! /6 pont

A legtöbb növény szereti a napfény___ (Mit?), ezeket napos hely___ 

(Hová?) ültesd!

A boltok___ (Hol?) kapható tápoldat___ (Mivel?) öntözve gazdagabb 

virágzást várhatsz.

A növények meghálálják, ha a kártevők___ (Mitől?) védjük, és 

gondos___ (Hogyan?) ápoljuk őket.

Remélem, hogy jól szórakoztál velem, és egy kicsit kedvet kaptál a kertészkedéshez!

Találkozzunk jövőre is!

    

Elérhető pont: 100 pont

Elért pont:………………….

Helyezés:…………………..



           A  rezi  vár  kincsei
                  - helyesírási verseny -

                           3. osztály

Üdvözlet neked kedves Utazó! Tündérezi Berci vagyok, a várat őrző 

lények egyike. Titkok és kincsek felkutatására hívlak, ha elég leleményes 

vagy, tiéd lehet a vár egyik elrejtett kincse. Útra fel! Gyere, lásd, hol élek!

1. Tollbamondás /20 pont

Név:

………………………………

Iskola:

………………………………

……………………...



hömpölyög fütyent fűrészel

2. Kedves Utazó! Ha szeretnéd megközelíteni a várat, engedélyt kell kérned az erdő 

szellemétől. Ő pedig csak úgy engedhet be, ha felismered az elrejtett, helyesen írt 

szavakat. Húzd át, ami helytelen! Vigyázz, csak a helyes levél maradhat! /14 pont

3. Nagyszerű! Beléptél a rejtekadó erdőbe! Nézzük, mi mindennel találkozhatsz itt! 

Pótold a hiányzó j és ly betűket! /18 pont

veszé___es,   komo___talan,   bo___ong,   apra___a,   akadá___,   aszá___, 

döre___,   é___el,   engedé___,   fák___a,   ga___,   harká___,   hé___a,   ibo___a, 

pocso___a,   szeszé___es,   vá___ú,   za___os

4. Pruszti, a gonosz manó nem szeretné, ha eljutnál hozzánk, ezért összeragasztotta a 

szavakat, hogy tudatlan légy. Álló vonalakkal tagold szavakra a mondatokat!

/24 pont

AVÁRVALÓSZÍNŰLEGATATÁRJÁRÁSUTÁNÉPÜLTFELKÁROLYRÓBERT

URALMAALATT.

ALEGRÉGEBBIRÉSZÉTALAKÓTORNYOTEGYVESZPRÉMIPÜSPÖK

PARANCSÁRAALAKÍTOTTÁKKI.

símít
mosolyog

hógolyozik

sárgul

szált

kőszivű

drótszőrü

iszonyú szomoru   előrelátó

rejtéjes



5. Ez igen, csak így tovább! Látod, ahogy közeledünk egyre több a kő. Keresd a 

varázsköveket, az a helyes út! Színezd ki, hogy el ne tévedj! /12 pont

6. Elérkeztél a várkapuhoz, a titkos kód a helyes szótagolás. Írd le szótagolva a 

következő szavakat! /12 pont

diadalünnep

lándzsájával

címerállatok

asszonynép

rendje

legillemtudóbban

7. A régi időkben sok ember és érdekes hely kapcsolódott a várunkhoz. Másold le 

írott betűkkel, így megismerheted őket! /20 pont

 FESTETICS  CSALÁD,    GERSEI  PETHŐ  JÁNOS,    SÜMEG  VÁRA, 

 SZENT  GYÖRGY-HEGY,    BADACSONY,    NAGY  LAJOS  KIRÁLY, 

 BALATON-FELVIDÉK,    SIKALIKJA-BARLANG, 

 EBERHARD  ZÁGRÁBI  PÜSPÖK

8. Gyorsan állítsd számozással betűrendbe őket! /5 pont

fölerősítette várjáték páncéljuk íj

 aggancs

    le győzte

   hódítot igazságos  kargya

      kissebb

  őzgida



9. Titkos levélre leltél! Egy régi történet. Ez a gonosz manó most meg letörölte az 

ékezeteket. Gyorsan pótold őket! /23 pont

A Meleg-hegy labanal gyogyıto forras fakadt. A legenda szerınt 

Petho Peter varur ıdejeben apadt el a forras, akı zsugorısaga mıatt a 

szegenyeknek nem engedte meg a furdozest a csodas gyogyhatasu 

vızben. Bunteteskent kıapadt a forras, a kapzsı ur penze pedıg kove 

valt. Ezeket a lapos koveket lathatjuk ma ıs a var korul.

10. Itt vagyok! Ügyes vagy! A kincses ládák kulcsa az utolsó feladat. Írd a 

tipposzlopba a helyes szó jelét (1, 2, X)! /10 pont

1 2 X Tipp
ajándék alyándék aljándék
fortéj fórtély fortély
kapzsi kabzsi kapszi

birodalom bírodalom bíródalom
bojtár bolytár bójtár

aggyátok adjátok agyátok
Dunán-túl Dunántul Dunántúl

Rakottyástó Rakottyás-tó rakottyás-tó
Székes fehérvár Székes-fehérvár Székesfehérvár

Festetics Kristóf birtoka Festetics kristóf birtoka Festetics Kristóf Birtoka

   

         Íme a kincseid! Áldás kísérjen utadon!

Elérhető pont: 158 pont

Elért pont:………………….

Helyezés:…………………..



                         Változnak az évszakok
        - helyesírási verseny - 

                                                4. osztály

1. Tollbamondás /20 pont

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Pótold a hiányzó ékezeteket a hónapsorolóban! /21 pont

Havon siklo januar, 
Farsangolo februar,

Vıragnyıto marcıus,
Kelekotya aprılıs,

Rıgofuttyos majus,
Verofenyes junıus,
Vıllamfenyu julıus,

Tuzlobbanto augusztus,
Zorgo-morgo szeptember,

Lombszaggato oktober,
Varjuszarnyu november,

Derrel-keklo december.

Név:

………………………………

Iskola:

………………………………

……………………...



„Jön már az ismerős, / széllábú, deres ősz.”

3. Szeptemberben megkezdődött az iskola. A következő írókról és 

költőkről tanultunk. Hogy milyen sorrendben? Azt megtudod, ha 

betűrendbe sorolod a neveket!        /5 pont

… Petőfi Sándor, … Nemes Nagy Ágnes, … Weöres Sándor, … Vajda János, 

… Ady Endre … Móricz Zsigmond, … Zelk Zoltán, … József Attila, … Áprily Lajos, 

…Móra Ferenc 

4. Az ősz a történelmi barangolások ideje volt. Ezeket a történeteket olvastuk. 

Másold le írott betűkkel! /18 pont

HONFOGLALÓ MAGYAROK, EMESE ÁLMA, SZENT LÁSZLÓ CSODÁI, 

HUNOR ÉS MAGYAR, LEHEL KÜRTJE, TATÁR TÁMADÁSOK, 

MOHÁCSI CSATA, LAJOS KIRÁLY

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

„Szervusz hó! / Szervusz tél! / Meddig maradsz ily fehér?”

5. Annak a csapatnak van a legtöbb hógolyója, amelyiknek kevesebb hibája van. 

Javítsd ki a fiúk szójegyzékét! Húzd át a hibásan írt szavakat!   /10 pont

       bírodalom                    etyszer

    édeség               apály    kilogramm           óvóda

     hamu     szőlő erkéj      gereblye

         utikönyv     sikoly        vesszö

          befőtt           nyavaja          ízlik     késöbb

                mennydörög    mennyezet

Jancsi csapata Gergely csapataMelyik 
csapatnak van 

több 
hógolyója?

……………
……………



6. Javítsd ki az előző feladatban szereplő hibás szavakat! /9 pont

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

„Nyitni kék, fütyüli, / nyitni kék, / szívnek és tavasznak / nyílni kék!”

7. Repül az idő! És repülnek a madarak is! Pótold a madarak neveiben a j és ly 

betűket! /15 pont

        hé…a, gó…a, ö…v, papagá…, só…om, fogo…, 

pu…ka, bago…, karva…, var…ú, harká…, für…, 

seregé…,  kese…ű, sza…kó

8. Tavasszal fogtuk a hátizsákot és rengeteget kirándultunk. Ezen a sok helyen mind 

megfordultunk. Szótagold a következő helységek neveit! /6 pont

Hollóháza ……………………………………

Szekszárd ……………………………………

Balatonlelle ……………………………………

Leányfalu ……………………………………

Százhalombatta ……………………………………

Pannonhalma ……………………………………

„Itt a víg nyár, / a szünidő. /Csupa arany / erdő-mező.”

9. V-A-K-Á-C-I-Ó! Hova menjünk kirándulni? Nehéz választani a sok hely közül! 

Alkoss a főnevekből –i képzős mellékneveket! /10pont

Buda ………………………… Fekete-tenger …………………………

Dunántúl ………………………… Váci utca …………………………

város ………………………… folyam …………………………

Tokaj ………………………… Tisza-part …………………………

Pest megye ………………………… József körút …………………………



10. Nézzük át, hogy milyen fontos események is lesznek a nyáron. A betűvel írt 

számneveket írd le számokkal! /10 pont

11. Nyár végén jó volt nézegetni a kiránduláson készült képeket. Sok rossz kép is 

készült. A totóban is sok hibás szót találsz. Keresd meg a helyesen írtakat! Írd a 

tipposzlopba a jelét (1, 2, X)! /10 pont

1 2 X Tipp

Csendes-óceán Csendes óceán Csendes-Óceán 
kösség közsség község 

mond el mondd el mondel 
anyák napja Anyák Napja anyák-napja 
Bodri Kutya Bodri kutya bodri kutya 
kulccsomó kulcs-csomó kulcscsomó 

folyjon follyon fojjon 
Balaton-Színház Balaton Színház Balaton színház 
Kölcsey Ferenc Kölcsei Ferenc Kőlcsey Ferenc 

Petőfihíd Petőfi-híd Petőfi híd 

Sok szép élménnyel lettél gazdagabb!

Ügyesen dolgoztál! 

 június tizenkettedikén ballagás és 
tanévzáró

 július elsején lesz a születésnapom

 augusztus első hetében megyünk 
nyaralni

 augusztus nyolcadikától lesz a 
kézműves tábor

 augusztus tizenötödikétől husza-dikáig 
leszek a nagyinál

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

Elérhető pont: 134 pont

Elért pont:………………….

Helyezés:…………………..




