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FFEELLAADDAATTLLAAPP  ––  11..  HHÉÉTT::  HHAANNGGTTÖÖRRVVÉÉNNYYEEKK  ––  MMEEGGOOLLDDÁÁSSOOKK  

1. Írjunk le mindent, amit tudunk a szó minden hangjáról! 

g: mássalhangzó, zöngés, zárhang, szájpadláshang, egyjegyű, rövid 

ö: magánhangzó, rövid, magas, ajakkerekítéses, középső nyelvállású 

r: mássalhangzó, rövid, egyjegyű, zöngés, foghang, pergő hang 

k: mássalhangzó, rövid, egyjegyű, zöngétlen, szájpadláshang, zárhang 

o: magánhangzó, rövid, mély, ajakkerekítéses, középső nyelvállású 

r: mássalhangzó, rövid, egyjegyű, zöngés, foghang, pergő hang 

cs: mássalhangzó, rövid, kétjegyű, zöngétlen, foghang, zár-réshang 

o: magánhangzó, rövid, mély, ajakkerekítéses, középső nyelvállású 

ly: mássalhangzó, rövid, kétjegyű, zöngés, szájpadláshang, réshang 

á: magánhangzó, hosszú, mély, ajakréses, alsó nyelvállású 

i: magánhangzó, rövid, magas, ajakréses, felső nyelvállású 

m: mássalhangzó, egyjegyű, rövid, zöngés, ajakhang, orrhang 

b: mássalhangzó, egyjegyű, rövid, zöngés, ajakhang, zárhang 

a: magánhangzó, rövid, mély, ajakkerekítéses, alsó nyelvállású 

n: mássalhangzó, egyjegyű, rövid, zöngés, foghang, orrhang 
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2. Melyik hangra gondoltam?  

Magánhangzó, mély, rövid, alsó nyelvállású, ajakkerekítéses: a 

Mássalhangzó, zöngés, orrhang, ajakhang, egyjegyű, rövid: m 

Magánhangzó, magas, hosszú, felső nyelvállású, ajakréses: í 

Mássalhangzó, zöngés, foghang, egyjegyű, rövid: d, n, l, r 

 

3.  Csoportosítsd hangrendje alapján a szavakat! 
 

1-baleset, 2-pohár, 3-tojásfehérje, 4-egér, 5-rigónak, 6-Elemér, 7-asztal, 8-sokadalom, 9-hegyháton, 

10-ikertestvér, 11- autóval, 12- kerékpár, 13- harisnyanadrág, 15- Violával  
 

Mély hangrendű szavak: 2, 7, 8, 11 

Magas hangrendű szavak: 4, 6, 10 

Vegyes hangrendű szavak: 1, 3, 5, 9, 12, 13, 15 

 

Húzd alá azokat a szavakat, amelyekben érvényesül az illeszkedés törvénye! 
 

4. Határozd meg a tanult módon milyen mássalhangzótörvény érvényesül az alábbi szavakban! 
 

mosd meg! zöngésség szerinti részleges hasonulás, mássalhangzó kiesés 

Lajossal: írásban jelölt teljes hasonulás 

dobtál: zöngésség szerinti részleges hasonulás 

vízzé: írásban jelölt teljes hasonulás 

szálljanak: írásban jelöletlen teljes hasonulás 

különben: képzés helye szerinti részleges hasonulás 

szeretjük: összeolvadás 

többre: mássalhangzó rövidülés 

mindnyájan: mássalhangzó kiesés 

bokrosodjon: összeolvadás 

otthon: mássalhangzó rövidülés 

ebben: írásban jelölt teljes hasonulás 

tetszik: összeolvadás 

mondta: mássalhangzó kiesés 

anyja: írásban jelöletlen teljes hasonulás 

színpad: képzés helye szerinti teljes hasonulás 

szemmel: írásban jelölt teljes hasonulás 

jobbra: mássalhangzó rövidülés 

foghat: zöngésség szerinti részleges hasonulás 

segítség: összeolvadás 
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5. Olvasd el figyelmesen a szöveget, és húzd alá benne azokat a szavakat, melyben érvényesül 
mássalhangzó törvény! 

 

Hideg vagy meleg idő nemigen hatott Scrooge-ra. Meleg fel nem hevítette, tél meg nem borzongatta. 

Fúvó szél nem volt csípősebb, hulló hó nem könyörtelenebb, sem záporeső hajthatatlanabb, mint 

Scrooge. A rossz idő nem fogott ki rajta. A legnagyobb eső, hó, jég, dara csak egyetlenegy dologgal 

büszkélkedhetett, amiben különb volt nála. Ezek gyakran adtak "sokat a jóból" - Scrooge soha.  

Soha senki sem állította meg az utcán, hogy örvendező pillantással így szóljon hozzá: - Hogy van, 

kedves Scrooge? Mikor jön el hozzám? - Koldus nem kért tőle soha alamizsnát, gyerekek nem 

kérdezték meg, hogy hány az óra, és senki fia-lánya soha életében nem tudakolta Scrooge-tól, hogy 

merre van az út ide vagy oda. Még a vakok kutyái is mintha ismerték volna: mikor jönni látták, kapu 

alá vagy udvarba ráncigálták gazdájukat, aztán farkukat csóválták, mintha azt mondták volna: "vak 

gazdám, jobb, ha egyáltalán nincs szeme az embernek, mint hogyha ilyen gonosz szeme van!"  

De bánta is ezt Scrooge! Éppen ez kellett neki. Utat vágni magának az élet zsúfolt ösvényein, minden 

emberi rokon érzést figyelmeztetve, hogy kellő távolságban maradjon tőle - ez volt az, amit a 

hozzáértők úgy fejeztek ki: ez kell Scrooge-nak.  
 

6. Tedd betűrendbe számozással az alábbi személyneveket! 

 

4.   Bálint 

15. Tihamér 

13. Károly 

5.   Bendegúz  

14. Krisztina 

6.   Bettina 

1.   Aladár  

9.   Dénes 

3.   Attila 

10. Gábor 

7.   Boglárka 

8.   Boróka 

2.   András 

11. János 

16. Töhötöm 

12. Karolina 
 
7. Szótagolj! Válaszd el minden lehetséges helyen a szavakat! 

 

asszony:  asz-szony 

megoldja: meg-old-ja 

Eötvös: Eöt-vös 

András: And-rás 

veszéllyel: ve-szély-lyel 

bendzsó: ben-dzsó 

gleccser: glecs-cser 

csapágy: csap-ágy 

lándzsa: lán-dzsa 

Zichy Zi-chy 

 

 

 


