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 feladatsor 

a  MÓRA  TOLLÁVAL  helyesírási versenyre    /5. osztály 
 

 

I. Levélféle Hozzád… Bevezető levelemben tíz helyesírási hibát vétettem. Lássuk, megtalálod-e őket! 

Karikázd be a hibát, és a javításodat írd a feladat alatti vonalra! 
 

 

 Kedves  versenyző. 
 

 Most  a  Diósgyőri  Szent  Ferenc  Római  Katolikus  Általános  iskola  és Óvoda  

helyesírási  versenyén  éppen  egy  feladatsor  megoldásába  fogtál.  Tudásod 

összeméred  a város  különböző  Általános  Iskoláiból  érkezett  hasonló  koru 

gyerekkel.  

 Biztosan  izgulsz.  Hogy  mérsékeljem  idegességedet,  igyekeztem  érdekes  

témát  találni.  Az ideji  feladatok  a  tengerimalac  alakja köré  épűlnek. 

Jó  munkát  kívánok  Neked! 

Viki néni 

Miskolc,  2023    Február  8.      

…………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………. 
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II. A tízéves Ernő családjával nemrég költözött haza Németországból. Ernő tengerimalacokat gondoz. A 

barátjának, Marcinak - aki szintén szeretne egy malackát - ismertetőt írt kedvenceiről. Sajnos a magyar 

helyesírás Ernőnek nehezen megy.  Javítsd Ernőke mondatait! Írd le helyesen a szöveget! 
 

A Tengerimalac.  

Délamerikábol származzik. Testömegge 900-1500 gram. Hoszusaga kb 30 cm. 

Álltalábban 4,6 évvig éll. Érrdekesége, hogy a melső lábajin 4 lábúja vann, de a 

háccsokón csakk 3.  

Társsas lénny, ezért fontoss, hogy párbban vaty csappatban tarcsuk. Napali álatt. Mivel 

füjevő, eggész napp szénnátt rákcsall. Éjjszakka semm zajjóngg.  
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

             /17 pont 



 
III. Ernő és Marci barátja a tengerimalac tartásáról beszélgetnek. Töltsd ki a párbeszédet a megfelelő 

szóalak beillesztésével, valamint tedd ki a hiányzó írásjeleket! 
 

- Mekkora legyen a ketrece …. 

- Akkorát ………………..  (választ), hogy ……………. (hagy) a malacnak 

elengendő  mozgástereret az ugrándozásra is…..  Minden malacnak 

……………….....  (biztosít) búvóhelyet ….  Fontos, hogy az állatka kedvére 

…………………… (játszhat) ….  Gyakran ……………….… (kienged) a 

ketrecéből is….   A ketrec berendezésével kapcsolatban először ne  ………..   

(sző) nagy álmokat…..  Ha azonban ötletes vagy, igazi kalandparkot 

varázsolhatsz a rácsok közé….. 

- Hogyan takarítsam a ketrecet….. 
/10  pont  
 

IV. Hogy mit válaszolt Marcinak Ernő? Megtudod, ha a következő betűsort mondattá alakítod.  

Írd le helyesen a mondatot vagy mondatokat!  
 

hetentelegalábbegyszerkikellcserélniazalmotésmosdátaketrecetecetesvízzel 
 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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V. Tedd betűrendbe az eledel,  zöldség,  élelem,  étek,  ívóvíz, vitamin, enzim  szavakat! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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VI.  Most a tengerimalac  természetéről olvashatsz. Írd le szótagolva  (minden lehetséges helyen 

elválasztva) a szöveg  kiemelt 6 szavát! 

A tengerimalacnak van egy érdekes viselkedési formája: képes szó szerint "ugrálni az örömtől". Ezt 

popcornozásnak hívják. A malacka egyszer csak elkezd boldogan csipogni, pattogni, ugrálni, közben képes 

akár 180 fokos fordulatot tenni a levegőben. Vagy elkezd nagyon gyorsan futkosni körbe-körbe, a ketrec 

egyik oldalától a másikig csapódik. Nem kell aggódni emiatt, ilyenkor csak nagyon örül.  

A malacka szívesen indul felfedezőútra egy-két szelet gyümölcsért vagy egyéb jutalomfalatért. 

Ha jó gazdi szeretnél lenni, vedd  ki  a malackádat minden nap egy kis futkározásra, de ügyelj arra, hogy ne 

legyen semmi a közelben, amit megrághat, különösen szobanövény vagy elektromos vezeték!  
 

......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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Köszönjük, hogy itt voltál!    



Móra Ferenc nyomán 

 

A kíváncsi hópelyhek 

 

 A nap éppen lement, mikor az erdő után a búzamezők 

felett is elkezdték táncukat a hópihék. Jó ám a vetésnek a 

puha hó. (!) Az tart meleget a búzaszemnek, hogy meg ne 

fagyjon a földben. 

A falu már rég elcsendesedett, mire a hófelhők odaértek 

föléje. Így szóltak egymáshoz a hópelyhek: 

 - Ezt a falut megtréfáljuk. (!) Reggel magára se ismer, 

olyan fehérre meszeljük még a háztetőket is. (!) 

 

Messze az ég alján nagy világosság látszott. Ott a város lámpái 

világítottak. A kíváncsi hópelyhek a várost is látni akarták.  

Így el is szálltak a város fölé, és az éjjel lehullottak a 

háztetőkre, az utcákra, a terekre. Várták a reggelt, hogy 

szétnézzenek a városban. 

Hajnalban azonban jöttek a hóhányó munkások, és 

megkínálták a havat seprűvel és lapáttal. Aztán rakásra rakták, 

úgy hordták ki a városból. Lekotorták a tetőkről is, és 

elsárosodva vitték a többi után. Mire delet harangoztak, 

locspocs lett a városi hóból.  

Így járták meg a kíváncsi hópelyhek. Az erdők, mezők hava 

pedig tavaszig megmaradt ragyogó fehéren. 


