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Bevezetés 

 

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és 

magyarul beszélek, gondolkodom, írok, életem legnagyobb 

eseménye, melyhez nincs fogható”  

(Kosztolányi Dezső) 

 

   A fenti sorokat vallja Kosztolányi Dezső, aki a XX. század jeles költője, anyanyelvünk 

tisztelője, szerelmese. Az ő szavaival szeretném mindanyiunkban tudatosítani, hogy 

felelőséggel tartozunk nyelvünk iránt. Mindanyiunk felelőségéről van szó, akik magyarul 

beszélünk. 

   Munkám fő célja a helyesírás fontosságának a hangsúlyozása. Szeretném, hogy az 

összeállított feladatlapok segítségül szolgálnának a diákok számára, akiktől elvárjuk, hogy 

ismerjék és otthonosan mozogjanak a helyesírás területén. 

   A magyar nyelv helyesírásának ismerete a négy alapelv elsajátításán alapszik. Ez a négy 

helyesírási alapelv a kiejtés elve, a hagyomány elve, a szóelmezés elve és az egyszerűsítés 

elve.  

   Az összeállított feladatok nem egy adott korosztálynak készültek, hanem az alapiskolai 

tanulmányok során bármelyik korosztálynál alkalmazható a magyar nyelv órán. Hisz tudjuk, 

hogy ismétlés a tudás anyja és azt is tudjuk, hogy a helyesírás elsajátításához számtalan 

gyakorlatra van szükség, míg a sok gyakorlás révbe ér.  

   A feladatok összeállításánál próbáltam alkalmazni helyenként a játékosságot, ügyeltem az 

érthetőségre és a feladatok egyszerűségére.  
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1 A főnevek helyesírása 

 

 

 

 

 

1. Pótold szükség esetén a köznevet vagy a tulajdonnevet! 

 

…………………………………. Dunaszerdahely 

város ……………………………………… 

…………………………………. Zsuzsanna 

ország ……………………………………… 

…………………………………. Csöpike 

zeneszerző ……………………………………… 

…………………………………. Kincskereső kisködmön 

napilap ……………………………………… 

…………………………………. Nemzeti Színház 

 

2. Keresd a főnevet! 

 

a, Melyik kakas nem kukorékol?  ……………………………………… 

b, Melyik kör legelészik? ……………………………………… 

A főnév élőlényeket, élettelen tárgyakat vagy gondolati, elvont fogalmakat nevez meg.  

Az ige mellett a leggyakrabban használt szófaj. A főnév sokféle toldalékot kaphat. 

Kérdései: ki? mi? kik? mik?  
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c, Melyik szem tud repülni? ……………………………………… 

d, Melyik kos fekszik az ágyban? ……………………………………… 

e, Melyik karó véd meg a hidegtől? ……………………………………… 

f, Melyik tó készül fából? …………………………………… 

g, Melyik tű nem szűr? …………………………………… 

 

3. Keresd meg a helyét! 

A pontok helyére egy önmagában is értelmes szót kell beírni, s így kapsz egy újabb szót! 

/Válogass a megadott szavakból, egy szót többször is fel lehet használni./ 

L……………NYA             PI……………..ODIK  KÁN……………..NÍTÓ 

IRG…………..Z                 BORZ……………..S  KOP………………..SZEG 

/ orsó, torta, alma, akta, maszk/  

 

4. Képezz főnevet az alábbi igékből! 

főz -   ……………………………………. cseng - …………………………… 

küld -  ……………………………………. tart -  ……………………………… 

gondol - ………………………………….. olt - ………………………………… 

lát - ………………………………………. fárad -  …………………………..… 

esik - …………………………………….. tanul - ………………………………. 

olvas - ……………………………………. fest - ………………………………... 

táncol - …………………………………… ordít - ………….…………………… 

kér - ……………………………………… ül - …………………………………. 
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2 Földrajzi nevek helyesírása 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.  Folytasd a sort a minta alapján! 

Amerika   amerikai  Afrika        afrikai 

 

……………………… budapesti  Franciaország       …..…………………… 

Hódmezővásárhely  ……………………. Hegyalja        ………………………. 

……………………..  balatonalmádi  ……………………….. fokvárosi 

Elefántcsontpart  …………………… Törökkanizsa  ……………………. 

……………………..  csehipusztai  ………………….. debreceni 

Angyalföldi   ………………….. Mosonmagyaróvár …………………… 

Fehéroroszország  ………………….. ………………….. finnországi 

……………………….. görögországi  …………………. németalföldi 

Palócföld   ………………….. Bodrogköz  ……………………. 

Dunakanyar   ………………….. …………………. kisalföldi 

………………………….. mátyusföldi  Szlovákia  ……………………. 

 

Ha a földrajzi név több szóból áll, háromféle írásmód lehetséges: 

a, minden szavát egybeírjuk – pl.:  Magyarország, Rimaszombat, Csallóköz 

b, a szavakat kötőjelezzük – pl.: Dél – Amerika, Csendes-óceán, Kárpát-medence 

c, a szavakat különírjuk – pl.: Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, Lévai járás 

 

Egybeírt földrajzi 

nevek 
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Rimaszombat   ………………….. …………………. érsekújvári 

Cserkeszőlő    ………………….. Angyalsziget  ……………………. 

…………………………. petőfitelepi  Gazdagrét  …………………..... 

2. Hogyan írjam? 

/ Az i-re végződő földrajzi nevek -  i képzős alakjában csak egy i-t írunk, míg az y-ra végződők 

esetében egymás mellé írjuk az y-t és az i-t./ 

például: Helsinki – helsinkii 

Tamási   ………………………. Canterbury              …………………… 

Mohi   ……………………… Almádi                       ……………………. 

Balatonszabadi ……………………… Halászi  …………………… 

Sidney   ……………………… Fudzsi   …………………… 

3. Kösd össze! 

/ kösd össze a földrajzi nevek elő-és utótagját, majd írd be a táblázatba a helyes földrajzi 

nevet/ 

 

finn   major     

török   alföld 

békés   alja 

kis   föld 

hegy   csaba 

palóc   kanizsa  

csehi   puszta 

békás   tanya 

balaton   megyer 

réti   almádi 

dénes   ország 

Földrajzi név 
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4. Összekeveredtünk! 

/ Összekeveredtek egyes földrajzi nevek összetételi tagjai. Írd le helyesen a földrajzi nevet, 

majd annak  -i képzős származékát!/ 

     Földrajzi név   -i képzős származék 

mező, hely, hód, vásár ….…………………….. …………………………… 

elefánt, part, csont  ………………………… ……………………………… 

György, Balaton, szent ………………………… ……………………………… 

új, Duna, város  ……………………….. ……………………………… 

alsó, telep, Béla  ………………………. ……………………………… 

Péter, sajó, szent  ………………………. ……………………………… 

falu, új, Csenger  ………………………. ………………………………. 

 

 

 

 

 

5.  Írd le helyesen! 

A,  

a, MAGYARKÖZTÁRSASÁG    …………………………………………………... 

b, NÉMETSZÖVETSÉGIKÖZTÁRSASÁG  …………………………………………………. 

c, EGYESÜLTKIRÁLYSÁG  …………………………………………………… 

d, OMÁNISZULTÁNSÁG   ………………………………………………...…. 

e, AMERIKAIEGYESÜLTÁLLAMOK …………………………………………………… 

f, RÓMAIBIRODALOM   …………………………………………………… 

g, SANMARINOKÖZTÁRSASÁG   ……………………………………………………  

 

Különírt földrajzi 

nevek 
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B,  A következő államneveknél szükséges a kötőjel használat is.  

dél+Afrika+köztársaság                    Dél – afrikai Köztársaság 

 

zöld + foki + köztársaság                     ………………………………………………….. 

német + Róma + birodalom                   …………………………………………………. 

közép + afrikai + köztársaság                …………………………………………………. 

kínai + nép+köztársaság                        ………………………………………………….. 

amerikai +  egyesült + államok              …………………………………………………. 

dán + királyság                 ………………………………………………………………… 

luxemburgi + nagy + hercegség               ………………………………………………… 

olasz + köztársaság                       ………………………………………………………… 

cseh + köztársaság                        ………………………………………………………… 

holland + királyság                ……………………………………………………….. 

 

6. Végezd el a műveletet!  

 

Zala + megye   …………………………………………………………………... 

Budai + járás   …………………………………………………………………... 

Baranya + megye  …………………………………………………………………... 

Veszprémi + városkörnyék  …………………………………………………………... 

Szörényi + bánság  …………………………………………………………………... 

Vác + környéke  …………………………………………………………………... 

Heves + megye  …………………………………………………………………... 

Szahara + sivatag  …………………………………………………………………... 

Győr + Moson + Sopron + megye  …………………………………………………… 

Kent + grófság  …………………………………………………………………... 
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7. Jól írtam?! 

/ A helyesen írt alakot fesd ki színessel! / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Egészítsd ki a táblázatot! 

/ Az utca, út, tér, köz, híd, lépcső szót különírjuk az előtte álló névtől. Az -i képzős forma 

nem változtatja meg./ 

Alapforma Földrajzi név -i képzős forma 

váciutca   

gutenbergkörút   

szabóilonkalépcső   

táborhegyiút   

erzsébethíd   

ferenckörút   

deáktér   

tasvezérutca   

petőfiutca   

Erzsébet híd 

Erzsébet-híd 

Lánchíd Margit-híd 

Margit híd Lánc-híd 

Tisza-híd 

Tiszahíd 

Szabadság híd 
Duna - hidak 

Duna hidak Szabadság-híd 
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margithíd   

piactér   

 

 

 

 

 

1. Írd le helyesen a megadott földrajzi neveket! 

csepelsziget: …………………………… balatonfelvidék: ………………………………. 

hurontó: ……………………………   svábhegy: ……………………………………... 

alsóausztria: …………………………… dunapart: ……………………………………… 

arabtenger: …………………………… középafrika: …………………………………... 

aranypatak: …………………………… sólyomsziget: …………………………….…… 

földközitenger: ………………………….. aranyhomok: ………………..…………………. 

alacsonytátra: …………………………… kabhegy: ……………………………………….. 

alduna: ………………………………….. holttisza: ……………………………………….. 

délkína: ………………………………….. nyugatdunántúl: ………………………………... 

jánosdülő: ………………………………. adriaitenger: ……………………………………. 

 

2. Pótold a földrajzi név hiányzó utótagját! 

Kanári- ………………………………… Napos-………………………………………... 

Északi- ………………………………… Bajkál-……………………………………….. 

Líbiai- ……………………………….. Lengyel-……………………………………. 

Dunántúli- …………………………… Skandináv-…………………………………. 

Skót-…………………………………. Rohonci-…………………………………… 

Arab-…………………………….  Csalogány-……………………………….... 

Kötőjellel írt 

földrajzi nevek 
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3. Kösd össze a megfelelő előtagot és az utótagot, majd a írd le helyesen a vonalra a 

földrajzi nevet! 

 

Velencei   félsziget  1. ………………………………… 

Margit    fennsík   2. ………………………………… 

Aral    hegy   3. ……………………………….... 

Perzsa    öböl   4. ………………………………… 

Csendes   tó   5. ………………………………… 

Fekete    hegy   6. ………………………………… 

Gellért    sarkvidék  7. ………………………………… 

Zempléni   középhegység  8. ………………………………… 

Bahama   tenger   9. ………………………………… 

Északi    óceán   10. ………………………………… 

Bükk    szigetek  11. ………………………………… 

Dunántúli   tó   12. ………………………………… 

Sváb    sziget   13. ………………………………… 

Balkán    hegység  14. ………………………………… 

 

4. Csatold a következő földrajzi közszókhoz a fekete színnevet és folytasd a sort a 

példa alapján! 

erdő     Fekete – erdő    fekete – erdői 

 

tenger                               ………………………….                    ………………………… 

Nílus         …………………………          ………………………… 

Afrika                               …………………………                    …………………………. 

Körös                               …………………………                    ………………………….. 
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5. Töltsd ki a táblázatot a minta alapján! 

 

Földrajzi név Előtag Utótag -i képzős alak 

Zempléni-hegység köznév köznév  zempléni-hegységi 

Finn-öböl    

Új-Zéland    

Gyöngyös-patak    

Gyilkos-tó    

Fidzsi – szigetek    

Ferenc-hegy    

Sion-hegy    

Csepel-sziget    

János-hegy    

Tisza-híd    

Széchenyi-hegy    

Nádor-csatorna    

Huron-tó    

Sárga-folyó    

Somogyi-dombság    

Líbiai-sivatag    

Alsó-Ausztria    

Rabszolga-part    

Atlanti-óceán    

Kis-kőszikla    
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6. Pótold a hiányzó kezdőbetűt! 

/A zárójelben látott betűk segítségül szolgálnak számodra, már csak helyesen kell 

kiválasztanod, hogy kis vagy nagy kezdőbetűt pótolj be./ 

 

……reg-……una   /ö,d/   …….ómai-……art   /r,p/ 

……eander-……ölgy  /n,v/   …….ap-…….egy   /n,h/ 

…….iagara-…….ízesés /n,v/   …….écsi-…….edence  /b,m/ 

…….is-…….alaton  /k,b/   …….alkán-…….egység  /b,h/ 

…….sztriai-…….élsziget /i,f/   …….árpát-…….edence  /k,m/ 

…….agy-…….ritannia /n,b/   …….árvány-…….enger  /m,t/ 

…….udai - …….egység /b,h/   …….perenciás-…….enger  /ó,t/ 

…….ákos-…….atak  /r,p/   …….ppennini-…….élsziget  /a,p/ 

 

7. Háromelemű földrajzi neveket vannak felsorolva, végezd el a műveletet! 

 

     földrajzi név  -i képzős alakja 

arany + patak + völgy   Arany-patak-völgy  arany-patak-völgyi 

 

két + bükkfa + nyereg  ……………………………… …………………………… 

dél + kínai + tenger  ……………………………… …………………………… 

észak + borsodi + karszt ……………………………..  …………………………… 

holt + tisza + berek  …………………………….  …………………………… 

sebes + körös + dűlő  …………………………….  …………………………… 

jános + dűlő +oldalas  …………………………….  …………………………… 

misa + réti + patak  …………………………….  …………………………… 

győr + sopron + ebenfurt …………………………….  …………………………… 

volga + don + csatorna …………………………….  …………………………… 
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8. Alkoss földrajzi neveket az összekevert tagokból!  

/Használd a helyesírási kézikönyvet!/ 

 

csatorna, Duna, Majna, Rajna   …………………………………………… 

Cseh, dombság, Morva    …………………………………………… 

csatorna, Fás, Duna     …………………………………………… 

Tisza, berek, Holt     …………………………………………… 

szigetek, Csendes, óceáni    …………………………………………… 

Alcsi, Tisza, Holt     …………………………………………… 

Wales, Új, Dél     …………………………………………… 

Szunda, kis, szigetek     …………………………………………… 

 

9. Egészítsd ki a táblázatot a tanultak alapján! 

 

Földrajzi név Helyes írásmód -i képzős forma 

szaharasivatag   

mátrahegység   

gyöngyösváros   

olaszalpok   

táborhegyiút   

gutenbergkörút   

feketetenger   

baranyamegye   

dunamente   

kiskútfeletti   

magyarköztársaság   
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10. Egészítsd ki a szöveget! 

/ Pótold a szöveg kis és nagy kezdőbetűit! / 

a,  

……frika az …..tlanti- és az ……ndiai-……ceán között fekszik. ……zsia felől a ……uezi-

……atorna és a ……örös- …..enger határolja. …..urópától a ……öldközi-……enger és a 

……ibraltári-…..oros választja el. A tengerszoros keskeny vízi összeköttetés két tenger 

között. Tagolatlan partvonalán találjuk a ……omáli- ……élszigetet, az ……deni-……blöt, 

……adagaszkár ……igetét. …….frika alacsonyabb tájai a ……ahara, …..udán, a ……ongó-

……edence. Az utóbbi tál alakú mélyedés ……frika közepén, az ……enlítő mentén. A 

……ongó és mellékfolyói töltötték fel hordalékukkal. 

 

b,  

……úliusban a ……alaton partján nyaraltam. A …..iófoki üdülőben az ország minden 

részéből érkeztek gyerekek. Szobatársaim közül ……irág ……ebrecenből, …..ózsa pedig 

……egedről érkezett. Legjobb barátnőm ……bolya lett, ő ……szódi. Így bizony csak ritkán 

találkozhatunk, mert én …..unántúli vagyok, ……aposváron élek. Mivel mindkettőnknek van 

számítógépe, megegyeztünk, hogy e-mailen keresztül tartjuk a kapcsolatot. 

c, 

    ……imaszombat közelében két várrom van, egyik ……ülek felé, másik a kies ……ortva 

……ölgyben. ……jnácskő az, ……árgede ez. Mind a két vár eredetét nehéz kutatni. A 

történelem alig mond róluk valamit, mert szerepük úgyszólván korábbi, mint maga a 

történelem. 

    A kisfiú ……etőfi nyurga, vézna fiú. Arca fakóbarna: akár a ……unoké, haja koromfekete, 

szeme éjsötét, mindezt anyjától örökölte. De a kis ……rúz ……ária szeme álmodozó, 

messzetekintő volt – a fiú pedig állandóan mintha lázban égne. Csillogását az apja szemétől 

kapta. 
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d,  

Mi……ugat-……lovákiában, a ……itrai kerületben élünk. Az ……rsekújvári járáshoz 

tartozunk, holott falunk a …..évai járás székhelyéhez sokkal közelebb van, mint 

……rsekújvárhoz. Gyakran utazunk ……omáromba a ……ókai ……ínház előadásaira. 

Ilyenkor felkeressük a ……una ……enti ……úzeumot, megcsodáljuk a 

…….lapka……örgyről elnevezett, ódon épületekkel körülvett hatalmas teret. Felkeressük 

…..ókai ……ór és ……ent ……stván király szobrát is. Tudjuk, hogy itt született Lehár 

……erenc és V. ……ászló …..irály is, aki kivégeztette a nagy törökverő ……unyadi 

……ános fiát, ……unyadi ……ászlót. A ……unyadiak uralmát még e gyalázatos tettel sem 

tudta megtörni. Az ifjabb ……unyadi ……rágai fogságából hazatérve ……agyarország 

királya lett. 

 

e, 

A …..elvidéki magyarság egyetlen napilapja az …..j ……ó. Hetente vásárolható a ……abad 

……jság, a ……asárnap és a katolikus hetilap, a ……emény. Az alsó tagozatos kisdiákok a 

…..ücsök lapot rendelik, a felsősök a …….ábortűzt. A mezőgazdászok, méhészek és 

állattenyésztők lapja a havonta megjelenő ……ó ……azda. Gazdag tartalommal jelenik meg 

az ……j ……ő, amely családi magazin. A pedagógusok a ……atedra folyóiratot járatják, 

vagy a ……edagógusfórumot fizetik elő. Mindkettő havonta megjelenő lapunk. Irodalmi 

folyóirataink az ……rodalmi ……emle, a ……alligram és az ……pus. 

 

f,  

A …..aram az …..lacsony-……átrában ered, s ……sztergommal szemben ömlik a 

……unába. Az ……poly hasonló félkörrel éri el Szobnál a ……unát. Jelentősebb 

mellékfolyója a Kürtös, a ……orpona és a ……elmec. A …..isza alig öt kilométernyi 

hosszban érinti ……lovákiát, viszont a ……elet-……lovákiai hegyek vizei mind belé 

ömlenek. A fontosabb mellékfolyók: …..ajó, ......ernád, ……odrog. A ……ajó számos 

mellékfolyója közül a Murány, a másik a ……ima. 
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3 Hol a hiba?  

1. Keresd meg a hibát, majd másold le helyesen a szöveget! 

a,  

A rókavárban nyolc rókaköjök szuszog. Az apa- és anyaróka, Kag és Iny gyönyörködve nézi 

őket. Ott van közöttük vuk is, ő a legéletrevalób, az öregapja vére csordogál ereiben. A 

köjkök lassan növekednek, de szörnyű dolog történik velük: a villámló fegyverrel járó vadász 

rátalál a Rókavárra. Ez az egész család pusztulását jelenti, mert csufi és fickó, a két vadászeb 

megöli a szülőket, a kicsinyeket pedig kiássák a vadászok a rókajukból. Csupán vuk menekül 

meg, akit a magányos rokon, karak nevel fel. Sok kaland és veszedelem árán a rókanemzetség 

büszkesége válik vukból. Fekete istván e könyvét balogh Péter rajzai díszítik. 

         (Dörnyei, 2004, s. 77) 

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

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

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

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

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

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

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

 

b,  

A naptári év nyolcadik hónapja, amelyet az egyház kisasszony havának nevez, a forró nyár 

időszaka. Ekkor a tejút fényesen ragyog felettünk. Egy Székely monda szerint a Hadak útján 

csaba királyfi gyűjtötte össze seregeit, hogy megsegítse a Magyarokat. Ugyanebben a 

hónapban boldogasszony másnapján, Augusztus 16-án avatták vezérré álmost, és fogadtak 

neki engedelmességet a vezérek, vérszerződéssel pecsételve meg a fogadalmat. 
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(Török, 2011, s. 61) 

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

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

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

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

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

c, 

Szinte hihetetlen, milyen sok neves személy élt egy adott korban. Bathyány Lajos 

kormányában ott találjuk Szécsényi Istvánt, akit Kosut Lajos ,,a legnagyobb magyar” jelzővel 

illetett. Ugyanennek a kormánynak volt tagja Ötvös József is, aki költőként és regényíróként 

is remekműveket hagyott az utókorra. S ebben a korban élt kiváló drámaírónk Madács Imre, 

valamint a börtönbüntetést szenvedett pap költőnk, Cucor Gergely is. A forradalmi napokban 

szabadították ki a Budai börtönből Táncics Mihájt, a jobbágyfelszabadítás apostolát. A 

Szabadságharc idején hunyt el Vörösmarti Miháj tanítványa, Perczel Mór, valamint a magyar-

román megbékélésért fáradozó vasvári pál. E dicső kort nem érhette meg a nyelvújítás 

vezéralakja, Kazincy Ferenc, s himnuszunk szerzője, Kölcsei Ferenc sem.  

(Pénzes, 2010, s. 54) 

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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d,  

A Duna két partján elterülő szép fővárosunkban nagy értékű műemlékekkel, történelmi 

helyekkel, természeti kincsekkel, évezredes hagyományokkal találkozunk. budapest a 

kárpátmedence közepén, a duna összeszűkülő szakaszánál épült. Legrégebbi része Aquincum. 

Pestet a XII. században említi először írott forrás. Pest, buda, óbuda egyesítésének gondolatát 

széchenyi István vetette fel, de csak 1872-ben történt meg. 

(Török, 2011, s. 60) 

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

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

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

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

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

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

e,  

Székesfehérvárig az utazó számára semmi sincs, azon gyorsan túl kell esni. A sárrét már 

érdekes, aztán a séd, amibe beletüsszentette magát a monda szerint a fösvény molnár, amikor 

még garabonciások járták a vidéket. Ha az ember mindenképpen látni akarja a Balaton vizét, 

örvényesre menjen, majd csónakon keszthelyre. Az Őrséget se felejtheti el, kanizsát és a 

drávát sem, s a Rinyán túl ott van Babócsa és a basa-kert. Biciklivel Pécs is közel, a Mohácsi 

sík temetőjében a sok kopjafa vár és Lajos Király megrettent tekintete. Baja után a duna tisza 

köze jön, aztán az alföld tengersík vidéke és a tisza. Észak felé eger és a bükk. Útközben 

tündérkék muzsikálnak. Ez a hazánk.  

(Török, 2011, s. 63) 

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

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

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

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

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

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

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

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

f,  

Nyugat-dunántúl Ausztriával szomszédos megyéjének, Vas-megyének Szombathej a 

székheje. Az I. század derekán a rómaiak építették a földközi tengert és a balti tengert 

összekötő út mentén. Akkor Saváriának nevezték. Az állomástól nem messze, a kisfaludy 

sándor utcában találjuk a Savária múzeumot. A gyöngyös hídon áthaladva már a történelmi 

belváros terei, utcái következnek. A Berzsenyi Dániel főiskola előtti téren Berzsenyi Dániel 

szobra áll, előtte balra a vas megye Önkormányzatának épültét találhatjuk. A kéttornyos 

homlokzatú Székesegyháztól a Romkertbe jutunk, mely az ókori város központja volt. Az 

ásatások során itt tárták fel a már említett kétezer éves borostyán út maradványait. Kövein 

állva érzi igazán az ember e város történelmi levegőjét. 

(Török, 2011, s. 60) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g, 

 A városliget Budapest legnagyobb parkja. Az egy négyzetkilométernyi területen a Városligeti 

tó körül számos híres intézmény található. A hősök terén a szépművészeti múzeum és a 

műcsarnok áll egymással szemben. A sekély vizű mesterséges tavacska partján egy kupolás 

építmény emelkedik, a Műjégpálya épülete. A tó közepén, a kis festői szigeten a Szécsényi 

István nevét viselő vára. Itt, Széchényi szigeten találjuk a természettudományi múzeum 

növénytárát is. Említésre méltó még a Széchenyi gyógy-és strandfürdő, mely 1913- ban 

készült el. A gundel étteremtől nincs távol a Fővárosi nagycirkusz sem. A gyerekek azonban a 

közeli vidám parkban tartózkodnak a legszívesebben. A pavilonjában nyaranta a körszínház 

működik. A Városliget, Magyarország fővárosának egyik leglátogatottabb része, ahol 

hasznosan és kulturáltan tölthetik el az emberek a szabad idejüket.  

                                                                                         (Dörnyei, 2004, s. 77) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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4 Megoldókulcs 

 

A főnevek helyesírása 

1. Pótold szükség esetén a köznevet vagy a tulajdonnevet! 

 

város Dunaszerdahely 

város Hódmezővásárhely 

lány Zsuzsanna 

ország Fehéroroszország 

kutya Csöpike 

zeneszerző Erkel Ferenc 

regény Kincskereső kisködmön 

napilap Új Szó 

színház Nemzeti Színház 

 

2. Keresd a főnevet! 

 

a, Melyik kakas nem kukorékol?  szélkakas 

b, Melyik kör legelészik? ökör 

c, Melyik szem tud repülni? ökörszem 

d, Melyik kos fekszik az ágyban? vánkos 

e, Melyik karó véd meg a hidegtől? takaró 

f, Melyik tó készül fából? ajtó 

g, Melyik tű nem szűr? betű 
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3. Keresd meg a helyét! 

A pontok helyére egy önmagában is értelmes szót kell beírni, s így kapsz egy újabb szót! 

/Válogass a megadott szavakból, egy szót többször is fel lehet használni./ 

LAKTANYA             PIMASZKODIK  KÁNTORTANÍTÓ 

IRGALMAZ                 BORZALMAS  KOPORSÓSZEG 

/ orsó, torta, alma, akta, maszk/ 

4. Képezz főnevet az alábbi igékből! 

főz  -    főzés, főzet cseng  - csengés, csengettyű 

küld -   küldemény, küldés tart -  tartás, tartály 

gondol -  gondolkodás, gondolat olt - oltás, oltvány 

lát  - látás, látvány fárad - fáradság 

esik -  esés, esemény tanul - tanulás, tanulság 

olvas - olvasás fest – festés, festő 

táncol – tánc, táncolás ordít -ordítás 

kér – kérés ül-ülés 

 

Földrajzi nevek helyesírása 

 

1.  Folytasd a sort a minta alapján! 

Amerika   amerikai  Afrika        afrikai 

 

Budapest   budapesti  Franciaország       franciaországi 
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Hódmezővásárhely  hódmezővásárhelyi Hegyalja        hegyaljai 

Balatonalmádi  balatonalmádi  Fokváros        fokvárosi 

Elefántcsontpart  elefántcsontparti Törökkanizsa         törökkanizsai 

Csehipuszta   csehipusztai  Debrecen         debreceni 

Angyalföldi   Angyalföld  Mosonmagyaróvár mosonmagyaróvári 

Fehéroroszország  fehéroroszországi Finnország       finnországi 

Görögország   görögországi  Németalföld  németalföldi 

Palócföld   palócföldi  Bodrogköz  bodrogközi 

Dunakanyar   dunakanyari  Kisalföld  kisalföldi 

Mátyusföld   mátyusföldi  Szlovákia  szlovákiai 

Rimaszombat   rimaszombati  Érsekújvár  érsekújvári 

Cserkeszőlő    cserkeszőlői  Angyalsziget  angyalszigeti 

Petőfitelepi   petőfitelepi  Gazdagrét  gazdagréti 

 

2. Hogyan írjam? 

Tamási   tamási    Canterbury              canterburyi 

Mohi   mohi    Almádi                      almádi 

Balatonszabadi balatonszabadi  Halászi  halászi 

Sidney   sidneyi   Fudzsi   fudzsi 

 

3. Kösd össze! 

Finnország, Törökkanizsa, Békéscsaba, Kisalföld, Hegyalja, Palócföld, Csehipuszta, 

Békásmegyer, Balatonalmádi, Rétitanya, Dénesmajor 

4. Összekeveredtünk! 

     Földrajzi név   -i képzős származék 

mező, hely, hód, vásár Hódmezővásárhely  hódmezővásárhelyi 
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elefánt, part, csont  Elefántcsontpart  elefántcsontparti 

György, Balaton, szent Balatonszentgyörgy  balatonszentgyörgyi 

új, Duna, város  Dunaújváros   dunaújvárosi 

alsó, telep, Béla  Alsóbélatelep   alsóbélatelepi 

Péter, sajó, szent  Sajószentpéter  sajószentpéteri 

falu, új, Csenger  Csengerújfalu  csengerújfalui  

 

5.  Írd le helyesen! 

A,  

a, MAGYARKÖZTÁRSASÁG   Magyar Köztársaság 

b, NÉMETSZÖVETSÉGIKÖZTÁRSASÁG  Német Szövetségi Köztársaság 

c, EGYESÜLTKIRÁLYSÁG  Egyesült Királyság 

d, OMÁNISZULTÁNSÁG   Ománi Szultánság 

e, AMERIKAIEGYESÜLTÁLLAMOK Amerikai Egyesült Államok 

f, RÓMAIBIRODALOM   Római Birodalom 

g, SANMARINOKÖZTÁRSASÁG   San Marino Köztársaság 

 

B,  A következő államneveknél szükséges a kötőjel használat is. 

dél+Afrika+köztársaság                    Dél – afrikai Köztársaság 

 

zöld + foki + köztársaság                     Zöld-foki Köztársaság 

német + Róma + birodalom                   Német-római Birodalom 

közép + afrikai + köztársaság               Közép-afrikai Köztársaság 

kínai + nép+köztársaság                        Kínai Népköztársaság 

amerikai +  egyesült + államok              Amerikai Egyesült Államok 

dán + királyság                 Dán Királyság 
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luxemburgi + nagy + hercegség               Luxemburgi Nagyhercegség 

olasz + köztársaság                       Olasz Köztársaság 

cseh + köztársaság                        Cseh Köztársaság 

holland + királyság                Holland Királyság 

 

6. Végezd el a műveletet! 

Zala + megye   Zala megye 

Budai + járás   Budai járás 

Baranya + megye  Baranya megye 

Veszprémi + városkörnyék  Veszprém városkörnyék 

Szörényi + bánság  Szörényi bánság 

Vác + környéke  Vác környéke 

Heves + megye  Heves megye 

Szahara + sivatag  Szahara sivatag 

Győr + Moson + Sopron + megye  Győr-Moson-Sopron megye 

Kent + grófság  Kent grófság 

 

7. Jól írtam?! 

/ A helyesen írt alakot fesd ki színessel! / 

 

 

 

 

 

 

 

Erzsébet híd Lánchíd Margit híd 

Tisza-híd Szabadság híd Duna - hidak 
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8. Egészítsd ki a táblázatot! 

 

Alapforma Földrajzi név -i képzős forma 

váciutca Váci utca Váci utcai 

gutenbergkörút Gutenberg körút Gutenberg körúti 

szabóilonkalépcső Szabó Ilonka lépcső Szabó Ilonka lépcsői 

táborhegyiút Táborhegyi út Táborhegyi úti 

erzsébethíd Erzsébet híd Erzsébet hídi 

ferenckörút Ferenc körút Ferenc körúti 

deáktér Deák tér Deák téri 

tasvezérutca Tas vezér utca Tas vezér utcai 

petőfiutca Petőfi utca Petőfi utcai 

margithíd Margit híd Margit hídi 

piactér Piac tér Piac téri 

 

 

 

1. Írd le helyesen a megadott földrajzi neveket! 

csepelsziget: Csepel-sziget   balatonfelvidék: Balaton-felvidék 

hurontó: Huron-tó   svábhegy: Sváb-hegy 

alsóausztria: Alsó-Ausztria   dunapart: Duna-part 

arabtenger: Arab-tenger   középafrika: Közép-Afrika 

aranypatak: Arany-patak   sólyomsziget:  Sólyom-sziget 

földközitenger: Földközi-tenger  aranyhomok: Arany-homok 

alacsonytátra: Alacsony-Tátra  kabhegy: Kab-hegy 

alduna: Al-Duna    holttisza: Holt-Tisza 

Kötőjellel írt 

földrajzi nevek 
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délkína: Dél-Kína    nyugatdunántúl: Nyugat-Dunátúl 

jánosdülő: János-dülő   adriaitenger: Adriai-tenger 

 

2. Pótold a földrajzi név hiányzó utótagját! 

Kanári- szigetek    Napos-part 

Északi- sarkvidék    Bajkál-tó/hegység 

Líbiai-sivatag     Lengyel-alföld 

Dunántúli- dombság    Skandináv-félsziget 

Skót-felföld     Rohonci-patak 

Arab-öböl     Csalogány-völgy 

 

3. Kösd össze a megfelelő előtagot és az utótagot, majd a írd le helyesen a vonalra a 

földrajzi nevet! 

 

Velencei   félsziget  1. Velencei-tó 

Margit    fennsík   2. Margit-sziget 

Aral    hegy   3. Aral-tó 

Perzsa    öböl   4. Perzsa-öböl 

Csendes   tó   5. Csendes-óceán 

Fekete    hegy   6. Fekete-tenger 

Gellért    sarkvidék  7. Gellért-hegy 

Zempléni   középhegység  8. Zempléni-hegység 

Bahama   tenger   9. Bahama-szigetek 

Északi    óceán   10. Északi-sarkvidék 

Bükk    szigetek  11. Bükk-fennsík 

Dunántúli   tó   12. Dunántúli-középhegység 

Sváb    sziget   13. Sváb-hegy 
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Balkán    hegység  14. Balkáni-félsziget 

 

 

4. Csatold a következő földrajzi közszókhoz a fekete színnevet és folytasd a sort a 

példa alapján! 

erdő     Fekete – erdő    fekete – erdői 

 

tenger                              Fekete-tenger                   fekete-tengeri 

Nílus          Fekete-Nílus            fekete-nílusi 

Afrika                              Fekete-Afrika    fekete-afrikai 

Körös                               Fekete-Körös                      fekete-körösi 

 

5. Töltsd ki a táblázatot a minta alapján! 

 

Földrajzi név Előtag Utótag -i képzős alak 

Zempléni-hegység közszó köznév  zempléni-hegységi 

Finn-öböl közszó köznév finn-öbölbeli 

Új-Zéland közszó tulajdonnév új-zélandi 

Gyöngyös-patak tulajdonnév köznév Gyöngyös-pataki 

Gyilkos-tó közszó köznév gyilkos-tói/tavi 

Fidzsi – szigetek közszó köznév fidzsi-szigeteki 

Ferenc-hegy tulajdonnév köznév Ferenc-hegyi 

Sion-hegy tulajdonnév köznév Sion-hegyi 

Csepel-sziget tulajdonnév köznév Csepel-szigeti 

János-hegy tulajdonnév köznév János-hegyi 

Tisza-híd tulajdonnév köznév Tisza-hídi 
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Széchenyi-hegy tulajdonnév köznév Széchenyi-hegyi 

Nádor-csatorna tulajdonnév köznév Nádor-csatornai 

Huron-tó tulajdonnév köznév Huron-tói 

Sárga-folyó köznév köznév sárga-folyói 

Somogyi-dombság köznév köznév somogyi-dombsági 

Líbiai-sivatag tulajdonnév köznév Líbiai-sivatagi 

Alsó-Ausztria köznév tulajdonnév alsó-ausztriai 

Rabszolga-part köznév köznév rabszolga-parti 

Atlanti-óceán köznév köznév atlanti-óceáni 

Kis-kőszikla köznév köznév kis-kősziklai 

 

6. Pótold a hiányzó kezdőbetűt! 

Öreg-Duna   /ö,d/   Római-part   /r,p/ 

Neander-völgy /n,v/   Nap-hegy   /n,h/ 

Niagara-vízesés /n,v/   Bécsi-medence  /b,m/ 

Kis-Balaton  /k,b/   Balkán-hegység  /b,h/ 

Isztriai-félsziget /i,f/   Kárpát-medence  /k,m 

Nagy-Britannia /n,b/   Márvány-tenger  /m,t/ 

Budai - hegység /b,h/   Óperenciás-tenger  /ó,t/ 

Rákos-patak  /r,p/   Appennini-félsziget  /a,p/ 

 

7. Háromelemű földrajzi neveket vannak felsorolva, végezd el a műveletet! 

 

     földrajzi név  -i képzős alakja 

arany + patak + völgy   Arany-patak-völgy  arany-patak-völgyi 
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két + bükkfa + nyereg   Két-büffka-nyereg  két-bükkfa-nyeregi 

dél + kínai + tenger   Dél-kínai-tenger  dél-kínai-tengeri 

észak + borsodi + karszt  Észak-borsodi-karszt  észak-borsodi-karszti 

holt + tisza + berek   Holt-Tisza-berek  holt-Tisza-bereki 

sebes + körös + dűlő   Sebes-Körös-dűlő  sebes-Körös-dűlői 

jános + dűlő +oldalas   János-dűlő-oldalas  János-dűlő-oldalasi 

misa + réti + patak   Misa-régi-patal  Misa-réti-pataki 

győr + sopron + ebenfurt  Győr-Sopron-Ebenfurt győr-sopron-ebenfurti 

volga + don + csatorna  Volga-Don-csatorna  Volga-Don-csatornai 

 

8. Alkoss földrajzi neveket az összekevert tagokból! 

/Használd a helyesírási kézikönyvet!/ 

 

csatorna, Duna, Majna, Rajna   Volag-Don-csatora 

Cseh, dombság, Morva    Cseh-Morva-dombság 

csatorna, Fás, Duna     Fás-Duna-csatorna 

Tisza, berek, Holt     Holt-Tisza-berek 

szigetek, Csendes, óceáni    Csendes-óceáni-szigetek 

Alcsi, Tisza, Holt     Alcsi-Holt-Tisza 

Wales, Új, Dél     Új-Dél-Wales 

Szunda, kis, szigetek     Kis-Szunda-szigetek 

 

9. Egészítsd ki a táblázatot a tanultak alapján! 

 

Földrajzi név Helyes írásmód -i képzős forma 

szaharasivatag Szahara sivatag Szahara sivatagi 
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mátrahegység Mátra hegység Mátra hegységi 

gyöngyösváros Gyöngyös város Gyöngyös városi 

olaszalpok olasz Alpok olasz Alpokbeli 

táborhegyiút Táborhegyi út Táborhegyi úti 

gutenbergkörút Gutenberg körút Gutenberg körúti 

feketetenger Fekete-tenger fekete-tengeri 

baranyamegye Baranya megye Baranya megyei 

dunamente Duna mente Duna menti 

kiskútfeletti Kis-kút feletti Kis-kút-feletti 

magyarköztársaság Magyar Köztársaság magyar köztársasági 

 

10. Egészítsd ki a szöveget! 

/ Pótold a szöveg kis és nagy kezdőbetűit! / 

a,  

Afrika az Atlanti- és az Indiai-óceán között fekszik. Ázsia felől a Szuezi-csatorna és a Vörös- 

tenger határolja. Európától a Földközi-tenger és a Gibraltári-szoros választja el. A 

tengerszoros keskeny vízi összeköttetés két tenger között. Tagolatlan partvonalán találjuk a 

Szomáli-félszigetet, az Ádeni-öblöt, Madagaszkár szigetét. Afrika alacsonyabb tájai a 

Szahara, Szudán, a Kongó-medence. Az utóbbi tál alakú mélyedés Afrika közepén, az 

Egyenlítő mentén. A Kongó és mellékfolyói töltötték fel hordalékukkal. 

 

b,  

Júliusban a Balaton partján nyaraltam. A siófoki üdülőben az ország minden részéből 

érkeztek gyerekek. Szobatársaim közül Virág Debrecenből, Rózsa pedig Szegedről érkezett. 

Legjobb barátnőm Ibolya lett, ő aszódi. Így bizony csak ritkán találkozhatunk, mert én 
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dunántúli vagyok, Kaposváron élek. Mivel mindkettőnknek van számítógépe, megegyeztünk, 

hogy e-mailen keresztül tartjuk a kapcsolatot. 

c, 

    Rimaszombat közelében két várrom van, egyik Fülek felé, másik a kies Gortva völgyben. 

Ajnácskő az, Várgede ez. Mind a két vár eredetét nehéz kutatni. A történelem alig mond róluk 

valamit, mert szerepük úgyszólván korábbi, mint maga a történelem. 

    A kisfiú Petőfi nyurga, vézna fiú. Arca fakóbarna: akár a kunoké, haja koromfekete, szeme 

éjsötét, mindezt anyjától örökölte. De a kis Hrúz Mária szeme álmodozó, messzetekintő volt 

– a fiú pedig állandóan mintha lázban égne. Csillogását az apja szemétől kapta. 

d,  

Mi Nyugat-Szlovákiában, a Nyitrai kerületben élünk. Az Érsekújvári járáshoz tartozunk, 

holott falunk a Lévai járás székhelyéhez sokkal közelebb van, mint Érsekújvárhoz. Gyakran 

utazunk Komáromba a Jókai Színház előadásaira. Ilyenkor felkeressük a Duna Menti 

Múzeumot, megcsodáljuk a Klapka Györgyről elnevezett, ódon épületekkel körülvett 

hatalmas teret. Felkeressük Jókai Mór és Szent István király szobrát is. Tudjuk, hogy itt 

született Lehár Ferenc és V. László király is, aki kivégeztette a nagy törökverő Hunyadi 

János fiát, Hunyadi Lászlót. A Hunyadiak uralmát még e gyalázatos tettel sem tudta 

megtörni. Az ifjabb Hunyadi prágai fogságából hazatérve Magyarország királya lett. 

e,  

A felvidéki magyarság egyetlen napilapja az Új Szó. Hetente vásárolható a Szabad Újság, a 

Vasárnap és a katolikus hetilap, a Remény. Az alsó tagozatos kisdiákok a Tücsök lapot 

rendelik, a felsősök a Tábortűzt. A mezőgazdászok, méhészek és állattenyésztők lapja a 

havonta megjelenő Jó Gazda. Gazdag tartalommal jelenik meg az Új Nő, amely családi 

magazin. A pedagógusok a Katedra folyóiratot járatják, vagy a Pedagógusfórumot fizetik elő. 

Mindkettő havonta megjelenő lapunk. Irodalmi folyóirataink az Irodalmi Szemle, a Kalligram 

és az Opus. 

f, 

A Garam az Alacsony-Tátrában ered, s Esztergommal szemben ömlik a Dunába. Az Ipoly 

hasonló félkörrel éri el Szobnál a Dunát. Jelentősebb mellékfolyója a Kürtös, a Korpona és a 
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Selmec. A Tisza alig öt kilométernyi hosszban érinti Szlovákiát, viszont a kelet-szlovákiai 

hegyek vizei mind belé ömlenek. A fontosabb mellékfolyók: Sajó, Hernád, 0Bodrog. A Sajó 

számos mellékfolyója közül a Murány, a másik a Rima. 

Hol a hiba? 

1. Keresd meg a hibát, majd másold le helyesen a szöveget! 

a,  

A rókavárban nyolc rókakölyök szuszog. Az apa- és anyaróka, Kag és Iny gyönyörködve 

nézi őket. Ott van közöttük Vuk is, ő a legéletrevalóbb, az öregapja vére csordogál ereiben. 

A kölykök lassan növekednek, de szörnyű dolog történik velük: a villámló fegyverrel járó 

vadász rátalál a rókavárra. Ez az egész család pusztulását jelenti, mert Csufi és Fickó, a két 

vadászeb megöli a szülőket, a kicsinyeket pedig kiássák a vadászok a rókalyukból. Csupán 

Vuk menekül meg, akit a magányos rokon, Karak nevel fel. Sok kaland és veszedelem árán a 

rókanemzetség büszkesége válik Vukból. Fekete István e könyvét Balogh Péter rajzai 

díszítik. 

b,  

A naptári év nyolcadik hónapja, amelyet az egyház Kisasszony havának nevez, a forró nyár 

időszaka. Ekkor a Tejút fényesen ragyog felettünk. Egy székely monda szerint a Hadak útján 

Csaba királyfi gyűjtötte össze seregeit, hogy megsegítse a magyarokat. Ugyanebben a 

hónapban Boldogasszony másnapján, augusztus 16-án avatták vezérré Álmost, és fogadtak 

neki engedelmességet a vezérek, vérszerződéssel pecsételve meg a fogadalmat. 

c, 

Szinte hihetetlen, milyen sok neves személy élt egy adott korban. Batthyány Lajos 

kormányában ott találjuk Széchenyi Istvánt, akit Kossuth Lajos ,,a legnagyobb magyar” 

jelzővel illetett. Ugyanennek a kormánynak volt tagja Eötvös József is, aki költőként és 

regényíróként is remekműveket hagyott az utókorra. S ebben a korban élt kiváló drámaírónk 

Madách Imre, valamint a börtönbüntetést szenvedett pap költőnk, Czuczor Gergely is. A 

forradalmi napokban szabadították ki a budai börtönből Táncsics Mihályt, a 

jobbágyfelszabadítás apostolát. A szabadságharc idején hunyt el Vörösmarty Mihály 

tanítványa, Perczel Mór, valamint a magyar-román megbékélésért fáradozó Vasvári Pál. E 
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dicső kort nem érhette meg a nyelvújítás vezéralakja, Kazinczy Ferenc, s Himnuszunk 

szerzője, Kölcsey Ferenc sem. 

d, 

A Duna két partján elterülő szép fővárosunkban nagy értékű műemlékekkel, történelmi 

helyekkel, természeti kincsekkel, évezredes hagyományokkal találkozunk. Budapest a 

Kárpát - medence közepén, a Duna összeszűkülő szakaszánál épült. Legrégebbi része 

Aquincum. Pestet a XII. században említi először írott forrás. Pest, Buda, Óbuda 

egyesítésének gondolatát Széchenyi István vetette fel, de csak 1872-ben történt meg. 

e,  

Székesfehérvárig az utazó számára semmi sincs, azon gyorsan túl kell esni. A Sárrét már 

érdekes, aztán a Séd, amibe beletüsszentette magát a monda szerint a fösvény molnár, amikor 

még garabonciások járták a vidéket. Ha az ember mindenképpen látni akarja a Balaton vizét, 

Örvényesre menjen, majd csónakon Keszthelyre. Az Őrséget se felejtheti el, Kanizsát és a 

Drávát sem, s a Rinyán túl ott van Babócsa és a Basa-kert. Biciklivel Pécs is közel, a 

mohácsi sík temetőjében a sok kopjafa vár és Lajos király megrettent tekintete. Baja után a 

Duna - Tisza köze jön, aztán az Alföld tengersík vidéke és a Tisza. Észak felé Eger és a 

Bükk. Útközben tündérkék muzsikálnak. Ez a hazánk. 

f,  

Nyugat-Dunántúl Ausztriával szomszédos megyéjének, Vas megyének Szombathely a 

székhelye. Az I. század derekán a rómaiak építették a Földközi-tengert és a Balti-tengert 

összekötő út mentén. Akkor Saváriának nevezték. Az állomástól nem messze, a Kisfaludy 

Sándor utcában találjuk a Savária Múzeumot. A Gyöngyös-hídon áthaladva már a 

történelmi belváros terei, utcái következnek. A Berzsenyi Dániel Főiskola előtti téren 

Berzsenyi Dániel szobra áll, előtte balra a Vas Megye Önkormányzatának épültét 

találhatjuk. A kéttornyos homlokzatú Székesegyháztól a Romkertbe jutunk, mely az ókori 

város központja volt. Az ásatások során itt tárták fel a már említett kétezer éves Borostyán út 

maradványait. Kövein állva érzi igazán az ember e város történelmi levegőjét. 

g, 
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A Városliget Budapest legnagyobb parkja. Az egy négyzetkilométernyi területen a 

Városligeti-tó körül számos híres intézmény található. A Hősök terén a Szépművészeti 

Múzeum és a Műcsarnok áll egymással szemben. A sekély vizű mesterséges tavacska 

partján egy kupolás építmény emelkedik, a Műjégpálya épülete. A tó közepén, a kis festői 

szigeten a Széchenyi István nevét viselő vára. Itt, Széchenyi-szigeten találjuk a 

Természettudományi Múzeum Növénytárát is. Említésre méltó még a Széchenyi Gyógy-és 

Strandfürdő, mely 1913-ban készült el. A Gundel étteremtől nincs távol a Fővárosi 

Nagycirkusz sem. A gyerekek azonban a közeli Vidám Parkban tartózkodnak a 

legszívesebben. A pavilonjában nyaranta a Körszínház működik. A Városliget, 

Magyarország fővárosának egyik leglátogatottabb része, ahol hasznosan és kulturáltan 

tölthetik el az emberek a szabad idejüket. 
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