
2. osztály 3. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (magyar nyelvtan) 2022/2023 

 

1. Nyírjunk egy kicsit! 

Ha helyesen helyezed el a betűhármasokat a hálóban, akkor egy értelmes közmondást kapsz. Melyik 

mondat tartalmaz legalább két szót a megfejtésből? 

        

        

        
   

     

      

 

 

A: A botnak is két vége van.   B: Hamar munka ritkán jó.    

C: Hamar vége lett mindennek.D: Minden kezdet nehéz.   E: Kezdetben minden nehéz.  

2. Marika néni, a 2. b osztály osztályfőnöke azt a feladatot adta az osztály öt legjobb helyesíró 

tanulójának, hogy hozzon mindenki egy olyan szöveget, amelyben a következő hibák 

fordulnak elő. Mindegyik tanuló csak egy hibafajtát választhat.  

1.: j – ly tévesztése vagy 

2.: hosszú, rövid magánhangzó tévesztése vagy 

3.: hosszú, rövid mássalhangzó tévesztése vagy 

4.: nagy kezdőbetű helyett kis kezdőbetű vagy 

5.: mondatvégi írásjelek tévesztése 

Tamás az 1.- t, Zoli a 4.- et, Bori a 2.- at, Ági az 5.- et, Laci a 3.- at választotta. Másnapra a gyerekek 

elkészítették a feladatot, de mindegyikőjük ugyanazt a szöveget választotta. Egyikőjük azonban 

lebetegedett, s nem tudta odaadni Marika néninek a hibás szövegét, a többiek azonban igen. A tanító 

néni egy szövegen vetítette ki az osztály többi tagjának a négy gyerek által hozott hibás szöveget, 

hogy írják le helyesen. Az osztály többi tagja a következőt látta a kivetítőn: 
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3. Egy ifjúsági horgászversenyen minden évben valamilyen nyelvtani játékkal sorsolják ki a 

helyeket a versenyzők között. 

A legutóbbi alkalommal a megnyitó után a következőket mondta a szövetség elnöke: 

- Minden kedves versenyzőt megkérnék, hogy családnevük utolsó betűje alapján álljanak 

ábécésorba! 

Erre a kérésre nagy tolakodás kezdődött a jelen lévő 18 versenyző között. Mindenki 

érdeklődött, hogy a többieket hogy hívják. Kis idő múlva ki is alakult a helyes sorrend. Ezek 

után az elnök a következővel folytatta mondókáját: 

A jószívű kislábas 

 

A kislábas hosszú éveken át szolgált a konyhában, sok 

finom falattal örvendeztette meg a családot. A sok 

szolgálat azonban tönkretette az egészségét. Kilyukadt az 

alja, s ha szerették is már, kacsingattak egy új kislábas felé. 

Aztán eljött a szomorú nap, a kislábas kikerült az ócska 

holmik közé, a kamra mélyere, aztán egy lomtalanításkor 

kidobták az udvar végi szemétdombra. A kislábas sokat 

álmodozott, visszaemlékezett azokra a szép napokra, 

amikor forrt benne a teavíz, főtt a tojás, a bableves, a tej, 

amikor nagymama illatos kávét főzött benne. de mindez 

elmúlt, vége, haszontalan lett, nem kell senkinek. A Nap is 

csak nevetett rajta, az eső meg verte, gyomok is nőttek 

körülötte. Így teltek a napok, hetek, mígnem egy napon 

valaki ráköszönt: 

– Szia, kislábas? 

– szervusz, szervusz! Ki vagy. – köszönt illendöen és 

kíváncsian nézett körül. 

– a zöld gyík vagyok. Megengednéd-e, hogy beköltözzek 

hozzád. Kérlek, legyél a lakásom, nálad akkor is meleg 

van, ha gyengén süt a nap. 

– Boldogan. – örvendezett a kislábas – gyere csak, 

gyíkocska! 

A gyík is boldog volt, mert nemcsak lakásra, hanem jó 

barátra is talált. Együtt töltötték el az egész nyarat, az őszt, 

és csak amikor elkezdett szállingózni a hó, akkor keresett 

magának melegebb, védettebb helyet a gyík. 

– Ne haragudj, hogy most elmegyek – mondta – itt a 

szabadban megfagyok. De szeretném tudni, 

visszalyöhetek-e hozzád? 

– Alig várom, hogy tavasz legyen! 

Ha a szemétdombon, erdöszélen látsz egy kidobott 

kislábast, gondolly arra, hogy lám, neki is van még 

feladata. 

 

 

Ki hiányzott aznap betegség 

miatt az öt legjobb helyesíró 

közül? 

A: Laci    B: Ági    C: Bori        

D: Zoli     E: Tamás 



- Megkérnék minden kedves versenyzőt, hogy most minden második helyen álló versenyző 

foglalja el a páratlan számmal jelzett stégeket, a többiek meg sorban a párosokat! 

Hányas számú stégen horgászott Halász Dávid nevű versenyző? 

A többi versenyző: Jónás Tamás, Magyar Barnabás, Német Károly, Tiborc Károly, Hollósi Géza, 

Almásy Elemér, László László, Urbanek Nándor, Nádasd Mátyás, Németh András, Pető Hugó, Pelle 

Bálint, Reimann Sándor, Lukács Tamás, Schopp Éva, Székely András, Csorba Géza 

 

 

 

 

 

 

4. Nagyon sok olyan ÉLŐLÉNY van, amelynek nevében valamilyen vízi állat neve is szerepel. 

A következő közül néhány nem létezik. Hány ilyet találsz? 

vidrakeserűfű, piócafog, süllőhínár, halpenész, kárászkenyér, nadálytő, szúnyogláb 

A: 0   B: 4   C: 2   D: 6   E: 1 

5. Robi testvére megtalálta a szekrényben az ollót és a Robi által gyűjtött és 

kinyomtatott szólásokat, közmondásokat tartalmazó lapot. Sajnos, szét is vágta, 

és a darabokat az asztalon hagyta. Rakd össze a darabokból a szétvágott lapot, 

majd válaszolj a kérdésre! Hány állatot tartalmazót találsz a Robi által gyűjtött szólásokban, 

közmondásokban? A: 4   B: 5   C: 3   D: 8   E: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: 15   B: 16   C: 17   D: 18   E:14 

 



6. Maradjunk a darabolásnál! Hány élőlényt tudsz kirakni a következő szótagokból, és ezek 

közül hány lesz növény? 

 

na ke u pa lye 

re har de se gély 

har pa to ölyv dály 

ju da kály re szály 

lyű gáj lya se  

 

A: 8 élőlényt és 2 növény lesz köztük B: 8 élőlényt és 3 növény lesz köztük                      C: 7 

élőlényt és 2 növény lesz köztük    D: 9 élőlényt és 2 növény lesz köztük                         E: 10 

élőlényt és 5 növény lesz köztük     

 

 

7. Tojás-betű-betű-tojás 

Tapsi, a húsvéti nyuszi a festett tojások mindegyikére írt egy betűt, s mindegyik barátjához 

begurított 5 darabot. A tojások mellé mellékelt egy cetlit, amelyen a következő állt:  

RAKD KI AZ ÖSSZES 3 BETŰBŐL ÁLLÓ SZÓT! 

A barátai a következő tojásokat kapták: 

 

 Kázmér                                            Panni                              Tódor 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pamacs                                                                                                     Ugri  
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Melyik barátja nem tud 

egyetlen 3 betűből álló szót 

sem kirakni? 

A: Kázmér   B: Panni            

C: Tódor      D: Pamacs          

E: Ugri 



8. Hány mondatot tudsz alkotni a következő szavak mindegyikének felhasználásával eltérő 

szórenddel, úgy hogy vesszőt nem használsz? Keresd meg mindet! 

 

 

 

 

 

 

9. Mindegyik szóból hiányzik egy szó, amelynek meghatározását a szó után találod. Keresd meg 

mindet, majd rakd őket betűrendbe! Melyik kép illik a 8. helyen állón szóra? 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Írd be a meghatározások után a megfelelő szót, majd a nyilak segítségével olvasd ki a 

megfejtést! Melyik megállapítás illik rá? A kétjegyű betűk 2 cellába kerüljenek! 

 

kot…rtó (édesapám vagy 

édesanyám apja)  

mad…oll (nem használ, hanem…) 

jege…or (tavasszal ezt tesszük a 

fákkal, bokrokkal) 

ki…araz (fiú birka)  

tú…ocsi (pakol)  

szi…vány (régi építmény a 

hegytetőn) 

ví…adat (csuk)  

ké…olás (rossz tojás)  

ru…arab (hadsereg)  

hús…ony (lakoma) 

Jelenthet rovart, de ilyenje van a szemnek is. X      

Az állatok szőrzete, de a sportban eléggé szégyenletes dolog. X      

Lehet lekváros vagy szilvás, de az nem jó ha a torkunkban van.       

Jelenthet halfajt, diáknyelven lábbelit is.       

A 

B 

C 

D 

E 

Tamás, kerékpározni, akar, nem 

A: 3-atB: 4-et 

C: 1-et   D: 2-t 

E: 5-öt 



A: Gyapjúból készült kabát, de mákos édesség is lehet.   B: Bőrből készült nadrág, de tésztás 

leves is lehet.   C: Posztóból készült ing, de húsos palacsinta is lehet.   D: Kenderből készült 

lábbeli, de jeges édesség is lehet.   E: Textil felsőruha, de puding is lehet. 

 

11. Furfangos Elemér a következő mondatokat vetette papírra: 

A sójom kis testű ragadozó madár. Régen a ruhák dísze 

volt a sújtás. Egész élyszaka erősen fújt a szél. A karvaj a 

sasok családlyába tartozó, galamb nagyságú ragadozó 

madár. A kristályvázában gerbera díszeleg. Kifojt a tely a 

nelylonzacskóból. A bolytár kiment az állatokhoz. Egy 

lejány kiballagott a kútra vízért.  

Hány helyen keverte össze a j – t az ly – vel vagy fordítva? 

A: 8B: 7C: 9   D: 10   E: 6 

 

12.  Állatok mindenben. Melyik állatnak nincs „párja”? 

pl: fakutya = téli sporthoz használt eszköz 

macskakő a könyv, füzet gyűrt, 

hajtott sarka 

drótszamár utak készítésére használt 

kő 

békanyúzó elhagyatott épület hernyótalp kerékpár 

macskanyelv sütemény malaclopó életlen kés 

gumipók fényvisszaverő eszköz bagolyvár horgony 

vasmacska babapiskóta alakú édesség szamárfül madzag 

darázsfészek lánctalp macskaszem piszok 

kakasülő régiségek vagy használt 

tárgyak vására 

bolhapiac legmagasabban lévő 

ülőhely 

telefonkagyló hosszú, bő kabát porcica a telefon mikrofonja 

 

A: B:  C: D:  E:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. osztály 3. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (magyar nyelvtan) 2022/2023 

 

1. A 3. osztályos Laci azt a feladatot kapta, hogy írjon néhány sort legjobb barátjáról. A 

követező sorokat vetette papírra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Megüti – e a füled? A következő mondatokban oda nem illő szavakat is találsz. Keresd meg 

mindet! Hány „ütötte meg a füled”? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Fogalmazás közben néhány szóba hiba 

csúszott. 

Hányba? 

A: 9   B: 7   C: 10   D: 11   E: 5 

Szerdán reggel Peti kiált a buszmegállóba. 

A cipész megsarkallt egy cipőt a műhelyében. 

Tanév elején az összes füzetet és tankönyvet 

befeddjük. Ennek az eseménynek nincs 

különösebb jelentése. Ebben a helyiségben áll 

a legnagyobb bútora a háznak. A megfázása 

végett mulasztott egy hetet a munkahelyén. 

Nándi nagyon füllel az órán, hogy mindent le 

tudjon írni. 

A: 2   B: 4   C: 6D: 5   E: 7 



 

3. Így, vagy úgy, vagy így-úgy… 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. Toldalékcsúzli! 

 

   

 

         

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2  

muszály muszáj  

sokall sokkal  

hely hej  

millenium millennium  

ígéret ígérett  

fortély fortéj  

beugrót beugrott  

A szósorok végére tegyél 1-est, 

ha csak az első, 2-est, ha csak a 

második, vagy 3-ast, ha mindkét 

módon is leírható a szó! Mennyi 

lesz a számok összege? 

3 

A: 14   B: 20  C: 

15 D: 18   E: 21 

-TÓL -NAK 

-JA 

-BAN 

-BE 

-TŐL 

-HOZ -NÉL 

-HÖZ 

-RŐL -RE 

SZÉK 

ASZTAL 

KÉZ 

TAMÁS 

LÓ 

TERÍTŐ PAPÍR 

INGRID 

SZÁMOL 

OLLÓ 

OLVAS 

ALMA 

A csúzlival a kosárban lévő toldalékokkal kell eltalálni a trambulinon 

ugrándozó szavakat.  

Mindig olyan szót kell kiválasztani, amelyhez a toldalékot kapcsolva 

nincs szükség kötőhangzóra, és a toldalékolás során nem következik be 

sem magánhangzó, sem mássalhangzó hosszúságának megváltozása. 

Hány toldalék marad a kosárban? A: 0   B: 3   C: 4   D: 5   E: 2 



 

5. Mindegyik szólásból vagy közmondásból hiányzik egy szó. A pótolt szavakat rakd 

betűrendbe! Melyik megállapítás igaz a 9. helyen állóra? 

 

 

 

6. A természetismeret szakkörösök mindegyikének Európában található helyek közül kell 10-et 

bemutatni. A tanárnő elrejtette mindet a betűhálóban. Egy azonban nem Európában van. Hol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Ázsiában   B: Afrikában   C: Ausztráliában   D: Amerikában   E: Antarktiszon 

 

Tudja, hol szorít a … 

Nyugtával dicsérd a … 

Nem káptalan a …  

Nem mind barátod, aki rád … 

Fogához veri a … 

A szó gyakran jobban vág, mint a ...  

Vén, mint az … 

Hálni jár belé a … 

A legolcsóbb áru mindig a … 

Süket, mint az … 

A kerék is jobban forog, ha … 

Kiköti az ebet a … 

M R T Z U U Z T R E 

M A L P O K K L É Á 

N B D N N B N L N V 

J K Á R P Á T O K R 

T Z N U I I O N K N 

A S I S S D D D R I 

D S A A S S D O É L 

S Z I C Í L I N T R 

X K A I R Ó V N A E 

V C X A M Ó R Y Í B 

A: 3 mássalhangzót és 2 

magánhangzót tartalmaz. 

B: 3 mássalhangzót és 3 

magánhangzót tartalmaz. 

C: 5 mássalhangzót és 3 

magánhangzót tartalmaz. 

D: 3 mássalhangzót és 4 

magánhangzót tartalmaz. 

E: 6 mássalhangzót és 4 

magánhangzót tartalmaz. 

 



 

7. Számos halfajunk nevében szerepel valamilyen tulajdonság pl.: szivárványos pisztráng 

Keresd meg az összes ilyen halfajt! Hányat találtál? 

 

 

8. Öt tanuló: Péter, Pál, Paula, Panna és Pongrác egy – egy általuk választott igét ragozott el 

szóban az óra elején. Ki hibázott a ragozás során? 

 

 

 A: Pál B: Panna C: Pongrác D: Paula E: Péter 

én teszek megyek leszek iszom eszem 

te teszel mész leszel iszod eszed 

ő tesz megy lett issza eszi 

mi teszünk megyünk leszünk  isszuk esszük 

ti tesztek mentek lesztek isszátok eszitek 

ők tesznek mennek lesznek isszák eszik 

 

 

 

 

 

 

 

vaskos ingola 

tarka széles 

tok pisztráng 

durbincs balin 

sebes tüskés 

amur fogasponty 

sima csabak 

csuka angolna 

keszeg gép 

pikó süllő 

harcsa tok 

csík ponty 

A: 5   B: 6   C: 4   D: 8   E: 7 



9. Szótagvadászat! A megadott szótagokból rakd ki az összes értelmes szót! Egy szótagot 

legfeljebb kétszer használhatsz! Hányat találtál? 

TA BOT KE PE 

KER RA CE DÍR 

CA RÉK RU LICS 

KA ZA PÁR TÉSZ 

 

 

 

10. A minap a tanító néni hozott öt tollbamondás szöveget az osztályának. Megkérdezte a 

gyerekektől: Mi alapján válasszam ki a mai tollbamondást? A gyerekek úgy döntöttek, hogy 

az legyen, amelyikben a legtöbb ige szerepel. Melyiket választotta a nevelő? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: 7-et   B: 8-at   C: 5-öt   D: 4-et   E: 6-ot 

A: Hunor és Magyar az egyik napon vadászatra indult. Már órák óta lovagoltak a dús füvekkel 

borított pusztán, de nem találtak egyetlen nemes vadat sem. Hatalmas területet bejártak, 

ismeretlen tájakra is elvetődtek. Hirtelen egy csodálatos gímszarvas bukkant elő az erdőből. A 

két testvér nyomban üldözőbe vette a fejedelmi állatot. Sokáig kergették, de nem tudták 

elejteni. Újra és újra nyomát vesztették. Végül örökre eltűnt a szemük elől.  

B: Az üde tavaszi lombok alatt dalol a bájos fülemüle. Jókedvű füttyétől naphosszat zeng az 

erdő. A legszebben éneklő madár, a dal királyának is nevezik. Tojásrakás előtt trilláját még 

éjszaka is hallani. Főképp olyan helyeken fészkel, ahol biztonságos rejtekhely kínálkozik 

számára. Kedveli a patakok, tavak menti ligeteket. Régi otthonát évről évre felkutatja. A 

pelyhes fiókák legtöbbször ott nevelkednek, ahol szüleik bölcsőjét is ringatta a pajkos szél. 

C: Magyarország fővárosa Budapest. A Duna két partján fekszik. A barátnőm Győrben lakik a 

Rába partján. Gyakran jár a szüleivel evezni a Dunára és a Rábára. Ha a fővárosba jön, 

elviszem a Gellérthegyre, mert onnan nagyon szép a kilátás. Anna szülei Pécsre utaznak. Ők a 

Mecsek legnagyobb pontjára a Zengőre szeretnének feljutni. Bátyám a nyarat a vízparton tölti. 

D: Ma érkezik a barátnőm Miskolcról. Egy macit fogok neki venni ajándékba. Másnap reggeli 

után elsétálunk a Dunához. Megnézzük a Lánchidat is. Hajóval kirándulunk Visegrádra. Erdei 

ösvényen sétálunk fel a várig. Remélem, hogy az új cipőm kényelmes lesz. Ági szeretné 

megnézni a Hősök terét és a Szépművészeti Múzeumot. Innen elsétálunk az Operaházhoz. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

11. Két horgász beszélget: 

- Képzeld, tegnap fogtam egy cifrakárászt! 

- Remélem, visszadobtad! 

- Nem. 

- Mivel fogtad? 

- Gilisztával. 

- Én egy nagyobbacska téliharcsát akasztottam meg tegnap 

éjszaka halszelettel . 

- Kivetted? 

- Igen. 

- Mi akadt a két horgász horgára?                                            

 

A: kárász, harcsa B: márna, süllő  C: menyhal, naphalD: angolna, naphal      E: balin, sügér 

 

12. Az ellentétek vonzzák egymást. Hány szónak nincs párja? 

 

A: 11   B: 12    C: 13    D: 14    E: 10 

őszinte széles 

folyékony zord 

lány derűs 

alacsony lomha 

beszél imbolyog 

lusta hórihorgas 

tiszta drága 

szép fekete 

enyhe hazug 

közel sok 

keskeny koszos 

áll szögletes 

külső fiú 

beképzelt szilárd 

lomha belső 

olcsó hűt 

fürge szomorú 

hallgat nagymama 

melegít finom 

E: Helységeinkben több helyen várromok, egykor híres erősségek maradványai várják a 

kirándulókat. Esztergomban a Szent István, Visegrádon a Mátyás korában épült királyi palota 

megmaradt részei, Nagyvázsonyban a törökverő Kinizsi Pál vára található. Drégely várát 

Szondi György serege, Eger várát Dobó István vitézei védték. Gyönyörű kilátás nyílik 

Visegrád, Csesznek, Salgó és Füzér várának romjairól a környező hegyvidéki tájra. 

Hegyeinkben egészséges levegő, szebbnél szebb természeti tájak gazdag változatossága várja a 

kirándulókat. Túrák alkalmával óvjátok az erdők, a rétek, a patakok tisztaságát, az ott élő 

növényeket és állatokat!  



4. osztály 3. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (magyar nyelvtan) 2022/2023 

1.  Hány szót sikerült helyesen legépelnie Aladárnak? A szóismétléseket többször számold! 

„A hölgy erre – végigmérte tutajosunkat, és aszt monta: 

 – Szép kis kutya… Megsimogatthatom?… És mi a neve? 

 – Bikfic. Nyugottan megsimogathatya.  

Hát így kezdödött, mert minden így kezdődik. Két kérdésel s egy kis símogatással.  

A hölgy egyébként tízenhárom éves volt, és – amint később kiderűlt – Sári volt a neve. Palóc Sári. 

sári tehát megsimogata bikficet, s mivel egészen közel halyolt hozzá, Bikfic képen nyalta Sárit. Bikfic 

ezt kitűntetésnek szánta, a kislány pedig ilyedten kabkodott zsepkendő után.  

– Othon felelytettem…  

Gyula ekkor megáldotta Piri mamát, aki gondoskodott, hogy a fijú zsebében – ahogy illik – egy 

tartalék zsepkendő legyen. 

 – Tessék.  

A zsebkendő gyüretlen volt és lehelettiszta.” 

( Fekete István: Tüskevár - részlet - )  

A: 75    B:  77   C:  80    D:  79   E:   78    

 

2. Egy szó több dolgot is jelölhet. Keresd meg a meghatározásoknak megfelelő szót, majd rakd 

ábécésorrendbe! Melyik áll középen? 

 

 

 

MIT JELENTHET? SZÓ 

SZERSZÁM vagy TERÜLETMÉRTÉK  

ELKÖSZÖNÉS vagy TEMPLOM 

VÉDŐSZENTJÉNEK 

ÜNNEPE 

 

KIS TESTŰ RAGADOZÓ 

ÁLLAT 

vagy A FIA FELESÉGÉT  

ZÖLDSÉG vagy BŐRÖDÖN A KOSZ  

EBBŐL IS ÉPÜLHET FAL vagy BEÉPÍTETT EMBER  

HATALMAS ERDŐSÉG vagy NAGYON SOK  

RAGADOZÓ HAL vagy TORNAÓRÁN 

HASZNÁLATOS LÁBBELI 

 

LÉGMOZGÁST vagy TORTA RÉSZÉT  

LÉTIGE RAGOZOTT 

ALAKJA 

vagy RÖPKÖDŐ ROVAROK  

A: állatot vagy embert jelölő szó   B: élettelen tárgyat vagy élőlényt jelölő szó   C: növényt vagy 

embert jelölő szó   D: növényt és élettelen tárgyat jelölő szó   E: embert vagy élettelen tárgyat jelölő 

szó  

 

 

 

 

 



3. A következő betűhálóban régi halászati eszközöket olvashatsz. Keresd meg mindet! A megmaradt 

betűkből melyik régi szakma használati tárgya rakható ki? 

 

gy t á p i sz 

v a r s a ű 

v i l l e g 

 o k cs 

é m s 

 

A: cipész    B: szűcs   C: bognár  D: kádár   E: fazekas 

 

4. Melyik táblázat tartalmazza a legkevesebb hibát? 

 

A disznóölés a paraszti néphagyomány egyik fontos 

alkalma, mely a család egész éves élelmét biztosítja 

húsból és zsírból. A felhizlalt malacot általában a téli 

hónapokban vágják le. A szőrét perzseléssel távolítják el, 

majd a megtisztított húsdarabokat sózással, füstöléssel 

tartósítják. Fogyasztásig a kamrában, padláson tárolják a 

szalonnát, kolbászt, hurkát, gömböcöt. A disznóölést 

követő vacsora a disznótor, ahol a mulatozó vendégsereg 

a levágott disznóból készített friss húsételeket fogyasztja. 

 

 

 

  

 

 

 

 

A 

A szövegben előforduló szófajok 

száma 

ige főnév számnév melléknév 

6 27 2 0 

C 

A szövegben előforduló szófajok 

száma 

ige főnév számnév melléknév 

7 25 3 1 

D 

A szövegben előforduló szófajok 

száma 

ige főnév számnév melléknév 

6 27 1 5 

B 

A szövegben előforduló szófajok 

száma 

ige főnév számnév melléknév 

5 28 4 4 



  

E 

A szövegben előforduló szófajok 

száma 

ige főnév számnév melléknév 

9 24 5 4 

 

5. Szabály: ácsorog – erődítmény: vár.  Hol nem válik be ez a szabály? 

A: jóravaló – testrész   B: bozontos fej – nagy edények   C: bírósági ügyem – széle valaminek   

D: eszik – épületelem   E: őszülő – nagyzolt 

6. Keress szinonimapárokat! Hány lett? 

okuláré kalapács 

nagyvonalú cerka 

vonalzó füzet 

hórihorgas langaléta 

törpe ágy 

eszes monokli 

plajbász hősies 

fukar gyáva 

bátor elmés 

pohár sámli 

távcső gáláns 

szék ostoba 

A: 6   B: 8   C: 5   D: 7   E: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Szózápor!  

Hány ige potyogna 

ki a felhőből? Az ismétlődéseket 

is vedd figyelembe! (Számold  

többször! )  

 

 

Bókkon Gábor 

 A megbántott kövér felhő  

Megy a Felhő fönn az égen, 

fütyörészve, szép kövéren. 

Bizony nagyon lóg a hasa, 

lassan ér hát ezért haza. 

Egy tó fölött megáll mégis 

– Van még idő estebédig –, 

tükörképét nézi hosszan, 

föl is kiált jó hangosan: 

„Nem is vitás, ki a legszebb: 

enyém ez a pompás termet. 

Aki látott egyszer engem, 

nem lehet, hogy mást szeressen!" 

Örömében hasa remeg – 

indul tovább, elégedett. 

Fütyörészve, szép kövéren 

megy a Felhő fönn az égen. 

Arra visz a Szélvész útja, 

ordít, süvít zúgva-búgva: 

„De kövér vagy! S hű, de rusnya, 

felhők közt a világcsúfja!" 

Közeledve, távolodva 

komisz Szélvész ezt harsogja. – 

Áll a Felhő megszeppenve, 

borús lesz az arca, kedve. 

Szipog – pedig nem akarja, 

könnyes már a szeme sarka. 

Bánatában sír a Felhő 

– ezért dől most ránk az eső. 

 

 

 

 

A: 21   B: 22   C: 24   D: 26   E: 20 



 

8.  A következő szavak közül néhánynál kilóg a lóláb. Hány ilyen szót találsz, és melyik állítás 

igaz rájuk? 

pajtás sajt aljzat kifejez papagáj ijedten karéj vajon kehej 

tolvaj rája tutajos nyájas szipojog moraj deregje varjú hájas 

fajta fejteget zörej selejtes ajtó héja cserje fahéj elméje 

 dagáj pajta szeráj lakáj sajka zajlik szárazjég böjt muszáj 

sekéj rejteget vajúdik zsivajog paréj terjeszt oldja kéjjel sújzó 

 

A: 5 ilyen szó van. 2 melléknév, 1 ige és 2 főnév   B: 6 ilyen szó van. 4 főnév, 1 melléknév és 1 ige 

C: B: 6 ilyen szó van. 3 főnév, 1 melléknév és 2 ige   D: B: 7 ilyen szó van. 4 főnév, 2 melléknév és 

1 ige   E: B: 8 ilyen szó van. 4 főnév, 2 melléknév és 2 ige    

 

9. UGYAN AZ, MÉGSEM UGYAN AZ…! A következő versekben néhány szó helyett, azok 

szinonimáit írtuk. Keresd meg mindet! Hányat találtál? 

 

 

Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend 

A szobában lakik itt bent? 

Lám, csak jó az isten, jót ád, 

Hogy fölvitte a kend dolgát! 

Itt rohangál föl és alá, 

Még a ládára is fölszáll, 

Eszébe jut, kotkodácsol, 

S nem verik ki a szobából. 

Dehogy verik, dehogy verik! 

Mint a galambot etetik, 

Válogat a kendermagban, 

A kiskirály sem él jobban. 

Ezért aztán, tyúkanyó, hát 

Jól megbecsűlje kend magát, 

Igyekezzék, ne legyen ám 

Tojás szűkében az anyám. - 

Morzsa kutyánk, hegyezd füled, 

Hadd beszélek mostan veled, 

Régi szolga vagy a háznál, 

Mindig emberűl szolgáltál, 

Petőfi Sándor 

Anyám tyúkja 
 
  

 

Petőfi Sándor 

A hegyek közt 
 

  
 

Ott alant, alant, a mélyben, 

A kék messzeség ködében, 

Ott a város... csak ugy rémlik, 

Mint a múlt, amelyet félig 

Átadott immár a lélek 

A felejtés éjjelének. 

Kinn vagyok a természetben, 

Fönn magasra nőtt hegyekben; 

Magas e hely, itt pihen meg 

Koronként a vándor felhő, 

S ha itt volnék éjszakánként, 

Csillagokkal beszélgetnék. 

Lenn a völgyben, lenn a mélyben, 

A kék messzeség ködében, 

A város távol zajában 

Hagytam gondod, hazám s házam! 

Ott lenn hagytam minden gondot, 

Mely szívem fölött borongott, 

Melynek sötét árnyékában 

Mint rideg kőszikla álltam. 

Ne bántsatok, ne bántsatok, 

Ha egy rövid napot csenek 

A magam mulatságának, 

Hisz eleget élek másnak!... 

Minden lenn maradt, ami bánt, 

Nem hoztam föl magammal mást, 

Petőfi Sándor 

Szerelemnek rózsafája... 

Szerelemnek rózsafája... 

Árnyékában heverek, 

Hulldogálnak homlokomra 

Illatozó levelek. 

Szerelemnek fülmiléje 

Csattog a fejem fölött, 

Képzetemben minden 

hangja 

Egy-egy isten-álmat költ. 

Szerelemnek poharában 

Számat fürösztgetem, 

Nem oly édes másból a 

méz, 

Mint ebből a gyötrelem. 

Szerelem fejér felhői 

Errefelé lengedeznek, 

Mintha engem látogatni 

Jőne egy angyalsereg. 

Szerelemnek holdfénye 

Rám aranypalástot vet, 

Eltakarja, felejteti 

Vélem szegénységemet. 



Ezután is jó légy, Morzsa, 

Kedvet ne kapj a tyúkhusra, 

Élj a tyúkkal barátságba'... 

Anyám egyetlen jószága. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csak ami boldogságot ad, 

Kedvesemet és lantomat. 

Kedvesem, ki egy személyben 

Asszony s gyermek, örömében 

Jön és megyen, lepkét űz, 

Virágot szed, koszorút fűz, 

Majd eltűnik, majd előjön; 

Ugy lebeg a hegytetőkön, 

Mint egy álom tüneménye, 

Mint e rengeteg tündére. 

Én merengve, oh természet, 

Örök szépségidre nézek, 

S szemeimnek bámultában 

Néma, de szent imádság van. 

Mint felém repeső szivek, 

Rezgenek a falevelek, 

S ábrándos suttogásukban 

Mennyi kedves, szép titok van! 

Fáktól vagyok körülvéve, 

S mint édes fia fejére 

Áldó keze az atyának, 

Ugy hajolnak rám az ágak. 

Istenem, de boldog vagyok! 

Majd, hogy sírva nem fakadok. 

 

 

 

A: 9   B: 13   C: 10   D: 15   E: 8 

 

10. Lékeljünk egy kicsit! A következő szavakból vegyünk ki egy mássalhangzót úgy, hogy a 

megmaradt szó is értelmes legyen! Hány szónál nem kell egy betűn sem változtatni, hogy helyes 

maradjon? 

 

dereglye, erkély, karvaly, fáklya, rajta, bojtár, sompolyog, máglya, folyvást, estély, helyzet, fajta 

 

A: 7B: 9   C: 6   D: 10   E: 8 

 

11. Most ne a sulykot, hanem a betűket vessük inkább el! Fejtsd meg a szókapcsolatok 

meghatározását! 

pl.: zokogó szerző = síró író  

Rakd ábécé sorba a kapott szavakat! Melyik szerkezet szava áll a 6. helyen? 

 

1. zsugori gyalogút 

 2. oktondi moszat 

 3. tápláló födém 

4. romlott fém 

 5. puha nyoszolya 

 

 

 

 

A: 1.B: 3.   C: 2.   D: 4.   E: 5. 



 

12.Hámozzunk, hámozzunk! Az alábbi szavakból vegyél ki egy-egy betűt úgy, hogy értelmes 

szavak maradjanak! A kiejtett betűk is egy értelmes szót adnak. Ha ebből is kiveszel egy betűt, 

újabb értelmes szót kapsz.  Mit jelent ez az utolsó szó? 

PLATINA  

PEREC  

SZÉKHELY 

ÜGYELET  

HAJTÓ  

FELESÉG 

PÁRTA 

MÉRLEG 

KERET  

BUNDA 

 

 

 

 

 

 

A: nem fényes 

B: nem ízes 

C: nem ehető 

D: nem iható 

E: nem hordható 


