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Magánhangzóink: ü – ű  

 
1. Nyelvünkben csak két szó kezdődik ű hanggal (betűvel). Mindkét 
szó egytagú. Melyek ezek? Írd be ezeket az alábbi sajtóhírbe!  
 
2007. április 6-án, magyar idő szerint este fél nyolckor a kazahsztáni 
Bajkonurból fellőtt rakéta ismét magyar embert vitt az _______-be. 
Charles Simonyi, a 450. űrhajós ezúttal magyar gyermekrajzokat és 
magyar zászlót is magával vitt a Nemzetközi _____állomásra. Simonyi 

Károlyt nemcsak kalandvágya _____ az embert próbáló útra, ha-

nem a tudósokra jellemző kíváncsiság is: többek között azt szeretné 
megtudni, hogyan hat a súlytalanság a vérre. 
 
2. Alkoss két-két mondatot rövid ü-vel kezdődő egy- és kéttagú sza-
vakkal! 
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
 
3. Mely szavakra gondoltam?  Annyit elárulok, hogy ű hanggal (be-
tűvel) végződnek. 

varróeszköz: ______________________________ 

ebből lesz a széna: ______________________________ 

nem nehéz:  ______________________________ 

nagyon szép: ______________________________ 

legtöbb orvosság íze: ______________________________ 
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4. Írd a megfelelő sorba a következő szavakat!  

gyűszű, hegedű, kökényszemű, gyűrű, szűr, sűrűfésű, fűt, keserű 

egy szótagos ______________________________ 

két szótagos ______________________________ 

három szótagos ______________________________ 

négy szótagos ______________________________ 

 
5. Alakítsd a tulajdonságot jelentő szavakat cselekvést, történést je-
lentő szavakká (igékké) –ül toldalék segítségével! 
 

szürke  

kék  

zöld  

sötét  

hideg  

szép  

enyhe  

részeg  

sebes  

szelíd  
 
6. Kösd össze a szólást a magyarázattal! 
 

Gyűrűt vált. Életrevaló, fürge. 
Tűzről pattant. Idegesen vár. 
Gyűszűnyi. Rossz, égetnivaló személy. 
Ki a keserűt nem kóstolta, nem 
tudja, milyen az édes. 

Nagyon kevés. 

Tűzre való. Eljegyzi, jegyben jár. 
Tűkön ül. Aki nem szenvedett, nem értékeli 

a boldogságot. 
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7. Most az adott szót kapcsold a jelentésével! 
 

güzü juhfajta 

ürü fogadalom 

eskü táncos, zenés előadás 

revü rágcsáló (állat) 
      
8. Jegyezd meg! 
  

bűn, de büntet, büntetlen 

bűz és bűzlik, bűzös (másként: büdös) 

dűl, de düledezik 

csüccs (ülj le!) és csücsül 

csüng, csügg („mint gyümölcs a fán…”) 

csűr (főnévként gabonának helye) 

csűr-csavar (igeként, ikerszó) 

fésű, de fésülködik, fésül 

fű, de füvetlen, füvet, füvön, füves, füvek 

füst és füstöl, füstölög (mérgelődik) 

fűz és fűzetlen (igeként, illetve fűz folyóparti szép fa neveként) 

füzet (főnév: iskolai eszköz) és  

fűzet (ige: beköttet) 

hűl (a hidegben), de hüledezik (valamin csodálkozik) 

sül és sületlen (ha nem sütik meg eléggé) 

sün (erdők, mezők és kertek kedves állataként) 

süt a sütőben (és a Nap az égen)  

sűrű és sűrűsödik 

szűk és szűken, szűkös 
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szül és születik (anya és fia, leánya) 

szülők (akiknek fia, lánya van) és szülök (én világra hozok) 

szün és szünet, szüntet, szünidő, szüntelen, szünös-szüntelen de  

szűnik, szűnni nem akaró  

szűr (igeként szűrőn átereszt, főnévként ruhadarab) 

tetű, de tetves (nem tetűs) 

tű és tűt, tűben 

tűnik, de tünet (betegségé), tündér, tünedezik, tündököl, tünemény 

tűr, de türelmes, türelmetlen, türelem 

tűz (főnévként = égési folyamat), de tüzes, tüzel (harctéren) 

tűz (igeként = tűvel erősít, beszúr) és tűzdel 

 

és végül, amit minden iskolásnak tudnia kell: 

betűz = betűnként olvas szöveget, illetve: magyar zászlót illeszt az 
egri vár bástyájára 

 

Ajánlás. Oldd meg az u és ú hanghoz, az -ul, -ül szóvégződéshez, illetve a 
rajzokhoz kapcsolódó gyakorlatokat is!   
 
 
 

     
 
 


