
Ha már sokat gyakoroltad az orosz hangok és szavak kiejtését, folytathatjuk a tanulást. Most nosz-

talgiázhatsz egy kicsit, feltéve persze, ha szerettél első osztályba járni. A hangulat kedvéért feltét-

lenül vegyél egy első osztályos írásfüzetet, és lássunk hozzá a betűk írásához! Használd azt a se-

gédanyagot, amit a lenti linken találsz: ennek a segítségével könnyedén el tudod sajátítani a cirill 

betűk írását.   

http://www.gakish.com/russkij-yazyk/propisi-russkij-alfavit.htm 

A teljes orosz ábécé írásmódját le tudod utánozni, és az egyes betűket le is mentheted. Éppen 

olyan, mint az első osztályos írásfüzetünk, amiben a tanító néni előírta az új betűket. 

Mindehhez csupán két megjegyzésem van: 

Számomra hihetetlen, de az oroszok gyönyörűen, egyöntetűen, dőlt betűkkel képesek ezt az ábé-

cét produkálni. Azt javaslom, ne tölts el túl sok időt a betűk pontos írásmódjával. Mindenkinek 

van egy sajátos írásképe, az úgysem olyan, mint az alsó tagozatos füzetében volt. Elegendő az ol-

vashatóságra törekedni. 

Gyakorold az írást! 

Ha már elkezdted gyakorolni az orosz írást, ha ismerkedsz a betűkkel, jól jöhet egy kis gyakorlás. 

Elő a füzettel, hiszen az is motivál, ha gyarapodik a teleírt oldalak száma! 

A feladat nem lesz nehéz, hiszen rengeteg szót már ismersz, csak nem tudtál róla. Az orosz nyel-

vet is elárasztották ugyanis az idegen (főleg angol) szavak. 

менеджер, директор, чипсы, кола stb. 

Furcsa esetek is adódnak ebből. Az ímél és az online szót pl. általában ők is latin betűkkel, az ere-

deti angol írásmóddal írják. 

Feladat: 

Egészítsd ki az alábbi szavakat a hiányzó betűkkel! Természetesen kézírással! 

Ба.а.он, Б.да.ешт, а.то.ус, са.овар, Мос.ва, ком.ь.тер, Ве.грия, во.ка, матр.шка, супер.арк.т, 

Az írás 

http://www.gakish.com/russkij-yazyk/propisi-russkij-alfavit.htm


а.ропор., по.та, русски., теле.он, имей., д.инсы, пас.орт, И.ан, Мари., .уфет, Ле.а 

Megoldás: 

Балатон, Будапешт, автобус, самовар, Москва, компьютер, Венгрия, водка, матрёшка, 

супермаркет, аэропорт, почта, русский, телефон, имейл, джинсы, паспорт, Иван, Мария, 

буфет, Лена 

Ha tovább szeretnél gyakorolni, az orosz interneten számtalan oldalt találsz, amelyik írott szöveg-

gé konvertálja a nyomatott szöveget. Innen már csak le kell másolni a gyöngybetűkkel írott sza-

vakat. 

Ezt ajánlom:  

handwritter.ru 

A betűtípusok közül a legalsót válaszd ki! 

Выберите шрифт - legördülő menü - Шрифт+KZ 

https://handwritter.ru/

