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3.4. A j hang jelölése szótőben l előtt és után

a) Mi kerül az üres helyekre: j vagy ly? Egészítsd ki a szavakat!

fe  lemény al  zat se  lik fa  lagos ka  la

za  lik ha  lék ne  lon re  lik al  

b) Fejtsd meg a rejtvényt! Ha a meghatározások alapján helyesen válaszolsz, akkor a 
piros keretben föntről lefelé egy híres magyar festő családnevét olvashatod. A festő 
keresztneve: Károly.

Meghatározások: 
1. Magasabbra.
2. Roston való sütésre kitenyésztett 

csirke.
3. Burkoltan ott van.
4. Gázzal működő vízmelegítő.

5. Olasz (régiesen).
6. Kajla (tájnyelvben),
7. Alap(zat).
8. Új mozzanat, következmény.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

c) Sorolj föl néhány alkotást a megfejtésként kapott személytől!

 

d) Az előző feladatok alapján egészítsd ki a szabályt! Írj három példát!

A szótövekben a j hangot l előtt és l után    betűvel jelöljük.
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e) Karikázd be a helyesírási lottóban azt a hat szót, amelyet hibásan írtunk! Írd is le 
őket helyesen!

talján fellyebb hajlat nelylon sejlik
halylít fejlődik tellyes fájl felyleszt
bajlódás morajlik bojler allyasság fájlal

 

f) Pótold a hiányzó j hangot a megfelelő betűjével, majd illessz először előtagot, majd 
pedig utótagot a szóhoz!

  fá  l  ;   ne  lon  ;

  al    ;   ha  lás  

g) Foglald mondatba az összetett szavakat! Akár rövid történetet is alkothatsz a sza-
vaidból. Megoldásodat írd le a füzetedbe!

3.5. A j hang jelölése szabályba nem foglalható

a) Mi kerül az üres helyekre: j vagy ly? Egészítsd ki az idézetek hiányos szavait!

„Mi  en volt hangja se  me, sem tudom már” (Juhász Gyula: Milyen volt…)

„Száll  , száll   só  om szárnyán | Három hegyen túl” (Szövegíró: Koltay Ger-
gely: Kell még egy szó, mielőtt mennék; Demjén Ferenc: Honfoglalás)

„Dö  fös uri kocsis űl a hintó bakján” (Arany János: A szegény jobbágy)

„A távolságot, mint üveg | go  ót, megkapod” (József Attila: Altató)

„Nem érti kigyelmed, − repce-aratásra | Színig tele legyen a nyoszol  ó-láda”  
(Kaffka Margit: Rokka-mese)

„Deleléskor hosszu gémü kútnál | Széles vá  u kettős ága várja.” (Petőfi Sándor: 
Az alföld)
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b) Karikázd be a helyesírási lottóban azt a hat szót, amelyet hibásan írtunk! Írd is le 
őket helyesen!

bolyhos gojóbis kályha hüvejk mályva
süjjed polyva ölyv golyva sejpít
sulyok kesejű pujka dölyfös kölyök

 

 

c) Írd le, mit tapasztaltál az előbbi feladat szavainak leírásakor!

 

 

d) Sorolj föl még öt hasonlóképpen írandó szót!

 

4. A j hang jelölése a toldalékokban

a) Mi kerül az üres helyekre: j vagy ly? Egészítsd ki a szavakat!

áld  átok vár  anak foly  anak hagy  atok nő  ön

fáj  on ered  pihen  enek fő  ön váj  ad

sző  ed mond  ad fúj  on lő  ünk ken  ed

b) Karikázd be a helyesírási lottóban azt a hat szót, amelyet hibásan írtunk! Írd is le 
őket helyesen! Minden javítandó szó mellett zárójelben tüntesd föl a szófajt is!

motorja párnáját péklyüket rajtjától cserjélye
jércéje selejtlye rajonglyanak ideje jövőjük
dajkályától mártírlyuk nelye párája fejszéjével
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d) Írd a képek alá, hogy mit látsz rajtuk, aztán csoportosítsd őket helyesírási szem-
pontból! Különböző színű karikázással jelöld a csoportokat! Rendezésedet indokold 
meg! 


