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1. Légy szíves, pótold a szövegben a hiányzó betűket! 

 

Szegény tigris még nem is volt o__an nagy, egészen fiatal á__at lehete__, szinte 

még kö__ök. A szumátrai tigris gyönyör_ állat. Narancssárga bundá_át vékony 

fekete csíkok díszítik (ennek a tigrisfa_nak a legvékonya__ak a fekete csík_ai), 

a pofá_át és a homlokát hófehér szőr borí__a, és két fehér folt ékesíti a fülét is. 

Ő a legkise__ növés_ tigris. Nagyon izmos, mégis kö___ed a mozgása. Nem is 

sétál, van valami fenséges a mozdulataiban, szinte vonul. Ezért volt most 

különösen szomor_ látvány így, csa__ában. Az orangután nagyon megsa_nálta, 

szinte egy pillanat ala__ elhatározta, hogy segíteni fog ra_ta.  

 

2. Légy szíves, válaszd ki a helyes írásmódot az alább felsoroltak 

közül! Karikázd be a helyesen írt főnév számát! 

  

 

 

 

 

 

 

  

1. Índiai-óceán 
2. Indiaióceán 
3. Indiai-oceán 
4. Indiai-óceán 
 

5. Szumátra 
6. Szúmátra 
7. Súmátra 
8. Sumatra 

9. Arany-sziget 
10. Arany Sziget 
11. Aranysziget 
12. Arany sziget 

1. Huonfélsziget 
2. Huon Félsziget 
3. Huon-félsziget 
4. Húon-félsziget 

5. Indonézia  
6. Indónézia 
7. Indonesia 
8. Indonezia 

9. Európai únió 
10. Európai Unió 
11. Európai Únió 
12. Európai-Únió 
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3. Lórika sokszor megnyújtja a hangokat a beszédében. Ezt 

írásban is igyekeztem érzékeltetni, túl sok betűt használtam. Légy 

szíves, javítsd ki a papagáj mondatait! 

 

Őőőőő egy araaaanymacskaaa… 

________________________________________________ 

Madaarakaaat esziiiik, fááraaa máásziiiik! 

________________________________________________ 

Lóórika megszöktetteeee Siiiiimont! 

________________________________________________ 

Lóóórrrikaaa neeeeeem aluuudt! Bóóóbiskoolt! 

________________________________________________ 

Tamaaa megéérkezeeett! Tamaaa terrieeerr! 

________________________________________________ 

Tamaaa piciiiiinykeee! Tamaaaa eltéééveeedt! 

________________________________________________ 

Tamaaa reeeszketeeeett! Tamaaa reeszketeeett! 

________________________________________________ 

Miaaaa cicaaa beeteeeeg leeett. 

________________________________________________ 

Mia cicaaaa meggyóóógyuuult! Úúúj barááá-tuuunk megérkezeeeett! 

________________________________________________ 
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4. Légy szíves, karikázd be a helyes alakot! 

 

fijatal, kölyök, legvékonyabbak, bundályát, pofáját, boríttya, 

legkissebb, könnyed, megsalynálta, faggata, láccani, kitalálják, 

segíccsenek, mingyájan, halatt, mondhattya, orangutánnal, majom, 

zsungelben, 

 

5. Légy szíves, írd le az előző feladat hibásan írt szavait 

helyesen! 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

6. Légy szíves, jelöld a szavak határait! 

 

Nangamessziérdekesvárosvolt,sajátoshangulatávalegészenmagávalragadtaa 

turistákat.Szentkirályidoktorszerettevolna,hakisfiaismegismeri.Petiszámáraa 

legcsodálatosabbélménytavárospiacajelentette:színpompáskavalkádjával,fű-

szerillattalalevegőben,megannyilátnivalójávalszinterabulejtetteőt.Ezenanapon 

azonbanolyasmitörtént,amikésőbbörökremegváltoztattaakisfiúéletét.Egyszer 

csakazegyikárusnálmeglátottegyhatalmaskalitkábanüldögélő,gyönyörűszép 

madarat.  
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Légy szíves, pótold a hiányzó írásjeleket az alábbi szövegben! 

 

Amint közelebb értek Petit teljesen lenyűgözte ez a csodás madárka Még 

soha nem látott ilyen érdekes kis állatot Hófehér tollait mintha sárga fes-

tékkel csinosították volna a szárnyán színes kis bóbitájánál csak a pofiján lévő 

kis narancsszínű foltok voltak szebbek ezektől olyan volt mintha mindig elpi-

rulna Különlegesen szép papagáj volt a kakadufélék családjába tartozott A 

fajtáját kis sárgabóbitás kakadunak más néven aranyosarcú kakadunak ne-

vezték el az orcáján látható narancsszínű foltok miatt 

 

7. Egybe vagy külön? Légy szíves, karikázd be azokat a 

kifejezéseket, amelyeket egybe kell írni! 

 

szumátrai tigris, tigris üvöltés, forgatni kezdte, vergődő tigris,  

szín pompás, rend kívüli, trópusi őserdő, narancs sárga, rabul ejtette, haza 

érünk, narancs színű, csípte meg 

 

 


