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• Egészítsd ki a szinonimasort a megfelelő betűvel! (minden 
pont egy betűjegy) 

 

sok t..ér..k .eng..eg t..ger..i t..én..len r..e..i    

piszok .a..at ..sz s..mé. m..sok s.ut..k    

bánat ..ser.sé. f..d..om ..al..ás .r.m b..á..t    

hazugság .m..ás f.l..ntés m..z..g ..mu l..ít.s    

járkál ha..d ..s.ál l..örö. .a..at b..lás..k    

fest m..ol ..n s..nez p.n..l pa…agol    

kevés .i..iny ele..é..ő ..mi .ar..yi .ir..yó    

nevet k.n..g ..cag v.h.g ..hö. .e..rés.ik    

értelmes e..es o..s l..ge.z. e..és ..eslá.á.ú    

tétova i..atag b..legő vit..o.. ..tes biz..y.a..n    

 

 

• Helyesírási feladvány. Hogyan kell írni? Pótold a hiányzó 
betűt/írásjelet! 

 

A __ellérthegyi városrészben igencsak sok látnivalóval 
találkozhatnak a t__risták.  

 

K__ndulópontnak választhatják a __óricz Zsigmond __örtéri 
busz__ és villamosjáratokat. Ha a  

 

61__es villamosról a Tas __ezér utcai megállónál leszá__nak, 
a Szent Imre__emplomot, mellette  

 



pedig a Szent Imre __imnáziumot talá__ák. Szemben velük a 
__eneketlen-tó szökőkútjában  

 

gyönyörködhetnek. E tónak nem kevés a fe__tartási költsége, 
de a__oz, hogy fo__on a víz,  

 

tisztí__atni kell a gépházat. 1996__ áprilisában 
könnyűbúvárok gyakorolták mesterségük  

 

csí__át-bí__át e helyütt. Ki__ebb utcákon felfelé haladva – a 
Balogh lejtőn, a Himfy lépcsőn  

 

például – feljutni a csúcsra, a Citadellához. Innen 
á__ekinthető szinte az összes fővárosi  

 

Duna__híd, a Margit-híd, a Lán__íd stb. Rálátni a 
Duna__arti pecázókra, a Duna__entén  

 

sétálókra, a bóják között úszó tartá__hajókra, és a Dunán túl 
látható Pest mega__i kult__rálisan  

 

értékes épülete is. De ha__juk a túloldalt__ Hi__étek el, nem 
kell különlegességekért az  

 

A__e__ini-félszigetig utazni! Élnek növényritkaságok a 
közeli __as-hegyi kertekben, s számtalan  

 



sza__kót, harká__t, sirá__t és baglyot láthatunk, ha nem 
áta__juk figyelni őket. Ne csak a művi  

 

környezetre, hanem a gyönyör__séges élő természetre is 
legyen gondotok_ 

 

• Keresd meg a hibás vagy helytelen szót/szerkezetet, és írj 
helyettük megfelelőt! 

 

• Nem minden koronavírussal fertőzöttet küldünk kórházban, 
csak a lázas vagy egyéb súlyos állapotú betegeket.  (közmédia 
híreiből) 

 

• A mai nap folyamán elkezdődik az online oktatás. 
(médianyelvből) 

 

 

• A szigorú szabályokon egyenlőre nem lehet még lazítani. 
(média híradásából) 

 

• Az osztálytársak és az órát tartó pedagógusok 
lélekjelenlétének betudhatóan a gyermek azonnal segítséget 
kapott, mely során meggyőződtünk arról, hogy nincs 
közvetlen életveszélyben. (internetes cikkből) 

 

 

• Ha valaki nem akar vagy nem tud most részt venni az 
érettségin, az ősszel is megteheti. (közmédia híreiből) 


