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A főbb helyesírási szabályok 
 
A főbb helyesírási szabályok mentén, írj minden egyes lentebb felsorolt szópárral és 
szósorral egy mondatot, az alábbiak mentén: 
a) Négy alárendelő és négy mellérendelő mondat is legyen. 
b) Egy mondatba akár három példát is felvehetsz. Ebben az esetben légy kreatív, a 
mondat értelmes és nyelvileg helyes legyen! 
c) Legalább tíz esetben a meglévő példaszó helyére keress példát egy helyesírási 
könyvből, és azzal írj mondatot! 
d) A példaszavakat szabadon toldalékolhatod addig, ameddig megőrzi itteni 
írásmódját. 
 
megérti - nem érti meg  
 
Jólesik nekem, hogy megértesz. 
Egyetértünk, nem tudhatja meg sohasem. 
 
meg kell értenie - meg lehet érteni 
 
Meg kell értened, hogy milyen nehéz helytállnom. 
Meg lehet tudni, eleget tett-e az ígéretének? 
 
egyetért, ellentmond, észrevesz, helytáll, jólesik, kétségbeesik, jóllakik 
 
Ez az érved ellentmond a tényeknek, nem volt nehéz észrevennem.  
Ha nagyon kétségbeesik, a végén még bosszút áll. 
 
bosszút áll, éhen hal, együtt érez, eleget tesz, észbe kap, magára hagy, szót ért, 
távol tart, kétségbe ejt, részt vesz 
 
Két fiatalkorú is éhen halt Veszprém megyében.  
Szilvi együtt érez vele, és egyszer talán Feri is észbe kap.  
Akár hónapokra magára hagyta, és az unokákat is távol tartotta tőle.  
Miféle jótett az, ami ennyire kétségbe ejt.  
Az útitársam is részt vett a játékban. 
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kispárna 
 
Ez már egy hatéves kispárna. 
 
aranygyűrű - arany jegygyűrű 
 
A konyhai az egyetlen háromlábú faasztalunk. 
A huszonöt főnyi gyerek alatt recsegett a tölgyfa padló. 
 
tíz fő, hat év, négy láb 
 
Húsz fő négy év alatt: ez edzői munkám eddigi eredménye. 
Négy láb jó, két láb rossz! 
 
tízfőnyi, hatéves, négylábú 
 
Százfős csoport érkezett az Eötvös József Gimnázium és Szakiskolából. 
 
tizenöt főnyi, hat hónapos, száztíz tagú 
 
A száztíz tagú zenekar egy hónapos turné után tért haza. 
 
gépkocsivezető - autóbusz-vezető 
 
A fáradt gépkocsivezető megnézte az időjárás-jelentést. 
 
kerékpárjavítás - kerékpár-javítási 
 
A munkaerő-nyilvántartásunk mára elavult. 
 
Batthyány Lajos 
 
Dessewffy Aurél semmiképp sem szerepelhetett volna A KŐSZÍVŰ EMBER FIAIBAN. 
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Margit híd 
 
A Szabadság híd a főváros harmadik közúti hídja. 
 
Velencei-tó 
 
Az Élet és Irodalom egyik riportja a Velencei-tó beépítéséről szól. 
 
karácsony, december, szombat 
 
Idén a karácsony, vagyis december 25. szombatra esik. 
 
Madách – Madáchcsal, Boccaccio – Boccacciót, Molière-rel, Shakespeare-hez 
 
Kisfaludyt össze sem lehet hasonlítani Madáchcsal. 
Számos műve ellenére Boccacciót szinte kizárólag mint a DEKAMERON szerzőjét 
ismerik. 
Molière-rel egyetértett a király is. 
Amikor őt Shakespeare-hez hasonlítják, csak legyint rá. 
 
petőfis, móriczi (életmű) 
 
Ez a költő legkevésbé petőfis verse.  
Az Arany János-i életmű igazi koronája az Őszikék-korszak.  
A mikszáthi életmű alapos ismerője tartott előadást a Pest megyei településen. 
 
dél-afrikai 
 
A volt dél-afrikai elnök a világ egyik legismertebb politikusa. 
 
János-hegyi 
 
Azt szeretném kérni Osztályfőnök úrtól, hogy a János-hegyi kirándulást tegyük 
át tavaszra. 
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Tisztelt Igazgató Asszony! 
 
Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 
 
Ági néni 
 
Ági néni nemsokára levált engem, akkor végre találkozhatok Veled. 
 
Tóth lány 
 
A Simon fiú beházasodott a Kenéz családba. 
 
Nyék törzs 
 
A Keszi törzs nevét őrzi például Dunakeszi. 
 
Árpád-ház 
 
A Habsburg-ház első női uralkodója Mária Terézia volt. 
 
Tudor-dinasztia  
 
A Tudor-dinasztia uralkodása átívelte a XVI. századot. 
 
Ady-vers 
 
Az Ady-vers korábban íródott. 
 
Kossuth-díj 
 

Idén is kiosztották a Kossuth-díjakat. 
 


