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ELŐSZÓ

Az Anyanyelvi Kompetenciafejlesztő Munkafüzetek 11. tagjaként jelenik meg az 
Egybeírás és különírás munkafüzet – Feladatok az egyszerű és összetett szavak he-
lyesírásához című kiadvány. 

ez a füzet A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának A különírás és az egybe-
írás című fejezeteiben megfogalmazott szabálypontok tartalmi elmélyítéséhez és gya-
korlásához kíván segítséget nyújtani. A 2015-ben megjelent új szabályzat munkafü-
zetünkben szereplő területein csak kisebb változtatásokat hajtott végre. Ilyen például 
a kettőnél több szóból keletkezett többszörös összetételek írására vonatkozó szótag-
számlálási szabály. eddig minden képző beszámított a szótagok számába. Az új sza-
bályzat az -i képzőt kivette a beszámítandók köréből. További módosítás az, hogy az 
idegen szavakat és előtagokat csak akkor tekintjük külön összetételi tagoknak, ha 
önállóan is használatosak. Az új szabályzat bizonyos esetekben bevezette a két kötő-
jel használatát is. Csillaggal jelöltük meg azokat a fejezetcímeket, feladatokat, ame-
lyek az új szabályzatban a korábbihoz képest valamilyen változást tartalmaznak.

A feladatokban többnyire olyan szavak, szószerkezetek, összetételek helyesírását 
gyakoroltatjuk, amelyek nem szerepelnek illusztrációként a szabálypontokban, 
ugyanis azt valljuk, hogy egy gyakorlófüzet elsődleges célja a helyesírási szabályok 
alkalmazása, az analógiák fölismerése, fölismertetése, kevésbé a szabályzati példák 
puszta fölidézése. A tudatos nyelvhasználat, az anyanyelvi kompetencia szintjét dön-
tően meghatározza a helyesírási szabályok megfelelő, a kommunikációs célhoz iga-
zodó alkalmazása. szókincsfejlesztési szándék is indokolja a kevésbé közkeletű, de a 
középiskolai tananyagban többször is előforduló példák fölvételét. 

A munkafüzet fejezetei a szabályzat tagolását követik, a fejezetcímek megegyez-
nek a helyesírási szabályzat fejezetcímeivel. utánuk zárójelben közöljük a helyesírá-
si szabályzat megfelelő pontjait. A feladatok előtt a szabálypontok valamelyike alap-
ján tájékoztatási szándékkal összefoglaltunk egy-egy lényeges tudnivalót.

ez a munkafüzet főként a középiskolás korosztály számára készült, de a helyesírás 
kérdései iránt érdeklődők szélesebb köre – fiatalabbak és idősebbek − számára is 
hasznos lehet a feladatok megoldása.

veresegyház–Maribor, 2017. október 25.
A szerző
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