
1. Bemelegítés 

asdf jklé asdf jklé asdf jklé asdf jklé asdf jklé asdf jklé asdf 
jklé asdf jklé asdf jklé asdf jklé asdf jklé asdf jklé asdf jklé 
asdf jklé 

élkj fdsa élkj fdsa élkj fdsa élkj fdsa élkj fdsa élkj fdsa élkj 
fdsa élkj fdsa élkj fdsa élkj fdsa élkj fdsa élkj fdsa élkj fdsa 
élkj fdsa élkj fdsa élkj fdsa  

 

2. Másolási gyakorlat 

Másolja az alábbi sorokat sortartással 5 percig! Ha végigírná az öt sort, váltson kettőt és 
kezdje azonnal elölről! 

 

kés késs késés késsél ad add adj adja adjad adass adassék 58 
a kajak a kajaké a kajakkal a salak a salakja a salakkal kés 119 
és adalék félfa dél a dala faj alja lék adalékkal sakk falka 180 
a kas alja a kék a dajka ajka falas a fajdkakas fél alja él 240 
kakas kakassal a fajdkakassal fél félés fék sas sasfélék kas 300 
 
 
 
Számolja ki a leütésszámot, és írja a szöveg alá! Ha végigírta az öt sort, jusson eszébe + 2 leütést 
hozzáadni a sorváltásokért! (Az utolsó sor utáni váltásért + az üres sorért.) Ezután üssön / (Shift+6 együttes 
lenyomásával, illetve a numerikus billentyűzeten található billentyűvel) jelet és miután ellenőrizte munkáját, 
és jelölte a hibákat, írja oda a hibaszámot! 
Keresse ki a értékelő táblázatból, milyen minősítést érdemel! Azokból a sorokból, amelyekben hibázott, írjon 
három-három javítósort 
 
 

3. Szógyakorlatok az i betűvel 
 
késik fajai klikk késik késik fajai klikk késik késik fajai klikk 
késik dalia fiaid ajkai dalia dalia fiaid ajkai dalia dalia fiaid 
ajkai dalia fajai klikk fajai klikk fajai klikk fiaid ajkai fiaid 
ajkai fiaid ajkai késik fajai késik fajai késik fajai dalia fiaid 
dalia fiaid dalia fiaid klikk késik klikk késik klikk késik ajkai 
dalia ajkai dalia ajkai dalia 

Az m betű  

jmj jmj jmj jmj jmj jmj jmj jmj jmj jmj jmj jmj jmj jmj jmj 

Az m betű kapcsolása 

amj smj dmj fmj jmj kmj lmj émj amj smj dmj fmj jmj kmj lmj émj amj 
smj dmj fmj jmj kmj lmj émj amj smj dmj fmj jmj kmj lmj émj amj smj 
dmj fmj jmj kmj lmj émj amj smj dmj fmj jmj kmj lmj émj 

 

 



Szógyakorlatok az m betűvel 

majd majd mafla mafla majd majd mafla mafla majd majd mafla majd 
majd mafla mafla majd majd mafla mafla majd majd mafla majd majd 
mafla mafla majd majd mafla mafla majd majd mafla 

adjam fiamé adjam fiamé adjam fiamé adjam fiamé adjam fiamé 
adjam fiamé adjam fiamé adjam fiamé adjam fiamé adjam fiamé 
adjam fiamé adjam fiamé adjam fiamé adjam fiamé adjam fiamé 

majma ajkaim majma ajkaim majma ajkaim majma ajkaim majma 
majma ajkaim majma ajkaim majma ajkaim majma ajkaim majma 
majma ajkaim majma ajkaim majma ajkaim majma ajkaim majma 

damil maja damil maja damil maja damil maja damil maja damil 
damil maja damil maja damil maja damil maja damil maja damil 
damil maja damil maja damil maja damil maja damil maja damil 

mai alma mimika fiamé kémia dallam diadém maffia alkalma mi mai 
alma mimika fiamé kémia dallam diadém maffia alkalma mi mai alma 
mimika fiamé kémia dallam diadém maffia alkalma mi 

Az r betű  

 

frf frf frf frf frf frf frf frf frf frf frf frf frf frf frf 

Az r betű kapcsolása 

arf srf drf frf jrf krf lrf érf arf srf drf frf jrf krf lrf érf 
arf srf drf frf jrf krf lrf érf arf srf drf frf jrf krf lrf érf 
arf srf drf frf jrf krf lrf érf arf srf drf frf jrf krf lrf érf 
arf srf drf frf jrf krf lrf érf arf srf drf frf jrf krf lrf érf 
arf srf 

Szógyakorlatok az r betűvel 

férfi férfi firka firka férfi férfi firka firka férfi férfi 
férfi férfi firka firka férfi férfi firka firka férfi férfi 
férfi férfi firka firka férfi férfi firka firka férfi férfi 

fér fér kérdi fér fér kérdi fér fér kérdi fér fér kérdi fér fér 
fér kérdi fér fér kérdi fér fér kérdi fér fér kérdi fér fér fér 
kérdi fér fér kérdi fér fér kérdi fér fér kérdi fér 

farkas karfa farkas karfa farkas karfa farkas karfa 
farkas farkas karfa farkas karfa farkas karfa farkas 
karfa farkas farkas karfa farkas karfa farkas karfa 
farkas karfa farkas 

afrikai férfiak frakkjai afrikai férfiak frakkjai 
afrikaiak afrikai férfiak frakkjai afrikai férfiak frakkjai 
afrikaiak afrikai férfiak frakkjai afrikai férfiak frakkjai 
afrikaiak 

 
karfa karma kard akar akarja karral falikarral a kardjaiddal karfa 
karma kard akar akarja karral falikarral a kardjaiddal karfa karma 
kard akar akarja karral falikarral a kardjaiddal 

kas 
kas 
kas 


