
2. osztály 1. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (magyar nyelvtan) 2022/2023 

1. Melyik dominó illik a feladathoz? Pótold a j – t vagy az ly – t! Számold meg, melyik betűből 

mennyit pótoltál! 

Ha___nalka, bago___, ___enő, gereb___e, akadá___, ricsa__, u___ong, gu__a, cseké__, 

___egenye, uszá__ 

A:  B:                         C:                           D:                            E:  

 

2. Hány szólásnak, közmondásnak találod meg a jelentését? 

SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK JELENTÉS 

Nem babra megy a játék. Rosszul van felnyergelve a lova.  

Zöld ágra vergődik. Nem fontos dologról van szó. 

Bámul, mint borjú az új kapura. Szerencsésen átjut a bokrokon. 

Várja a sült galambot. A gazdának nagyon sovány a lova. 

Rossz lóra tesz. Kopog a szeme az éhségtől.  

Átesik a ló túloldalára. Nagyon messzire tud nézni. 
 

3. Találd ki a találós kérdések megfejtéseit! Melyik a kakukktojás?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

A: compó, harcsa       B: márna, fürge cselle        C: fürge cselle, compó      D: angolna, naphal          

E: balin, compó 

A Se oldala, se feneke, 

mégis megáll a víz benne.  

B Kócos hajat rendbe hozom. 

Az ollómmal belenyírok, 

s mindjárt fel is csavarintom.  

C Én viszem a híreket, 

újságot és levelet.  

D Sok szép színt kavarok. 

Ecsetemmel pingálok, 

s megfestem a világot.  

E Keverem-kavarom a betont. 

A téglákat sorra összerakom. 

Épül a ház magasra. 

Tömbház lesz, a lakóknak.  

A: 3 

B: 6 

C: 1 

D: 2 

E: 0 

Melyik is lehet az? 

Vajon melyik? 

Képzeld, tegnap fogtam egy 

varjúhalat! 
 

Én meg egy 

nagyobbacska 

petikehalat akasztottam 

meg gilisztával. 
 

Mi akadt a két horgász horgára?    



5. Toldalékkereső…! Az irányoknak megfelelően keresgélj!  

 

 

 

  

  

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hány hibát találsz Tivadar tollbamondásában? Segíts a tanító bácsinak!  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A T T Ő L R 

B A N A K R 

E T Ó L K Ó 

N M Ó L Á L 

E L A V Ő Ó 

K V E L E B 

Melyiknek nincs 

meg a párja? 

A: -val 

B: -nak 

C: -ban 

D: -ról 

E: -től 

A: 10 

B: 12 D: 8 

E: 11 

C: 13 



7. Egy írásórán a tanító néni Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön 

című könyvéből szeretett volna adni a tanulóknak másolást, de a 

számítógép eltűntette néhány magánhangzó ékezetét. Melyik az a 

magánhangzó, amelyről legtöbbször hiányzik az ékezet? 

„Hol volt, hol nem volt, volt a vilagon egyszer egy 

korte-muzsika, amelyik arrol volt nevezetes, hogy csak 

akkor szolt, ha jo gyerek fujta. Ezt pedig en onnan 

tudom, hogy az enyim volt ez a csodalatos korte-muzsika. Ahogy most az 

eletem hajlatarol visszanezek az elejere, egesz eddig a korte-muzsikaig latok 

vissza. Ami elotte volt, az elmosodik elottem, mint hajnali kep a hosszu 

fasorban. A szepen szolo muzsikat valami jatekarulo tot embertol kaptam, 

amiert telemerítettem a fakupajat friss vízzel a vasarkut vodrebol.”      

     A: ú         B: ö         C: é         D: á         E: ó 

 

8. Egy mondat szavait szótagokra bontottuk. Melyik mondat hasonlít leginkább tartalmilag a 

mondatra? 

ku - ; - u - ; Mor - ; dél - ; - tán ; - zsa ; Ta - ; - ra ; - tör ; - ma - ; - tök ;  

csü - ; - tyát ; - ta ; sé - ; - tál - ; - tat -   
A: Tamás szerda délelőtt horgászni indult.   B: Klári hétfő este Cirmos cicát simogatta.   C: Péter 

péntek délelőtt kerékpározni ment.   D: Diána szombat délután Csahos kutyát vezette pórázon.      

E: Ági kedd délután Bodri kutyáját fürdette. 

 

9. Melyik sorban tévesztettem?  

A sír pityereg könnyezik bőg rí 

B kocog fut nyargal csörtet inal 

C rötyög kuncog vihog nevet heherészik 

D kövér testes pufók hájas duci 

E okos eszes értelmes elmés oktondi 

F bátor vakmerő merész hősies oroszlánszívű 

       A: D                 B: E                   C: F                     D: A                   E: B 

10. Egy találós kérdést olvashatsz. A megfejtés melyik betűjét lehet kicserélni úgy, hogy a szó 

jelentése ne változzon meg? 

Port, piszkot tolok  

Jobbra és balra 

Aztán feltolom 

A kislapátra.                 

 

                                  A: elsőt   B: harmadikat   C: másodikat   D: utolsót  E: negyediket 

Fej nélkül nem megy… 

még a peca sem… 

MEKKORA 

KÉRDÉS! 



 11. „A lónak négy lába van, mégis megbotlik.” 

A tanító néni az egyik csoportfoglalkozás végén mindegyik csoportnak odaadta az 

értékelését, de furfangos rejtvény és egy közmondás formájában.  

Tivadarék öt főből álló csapata a következőt kapta:  

 

MEGFEJTÉS: 

                     

Melyik értékelést kapta Tivadarék csapata? 

A: Máskor jobban iparkodjatok!   B: Sajnos, a tiétek volt a legrosszabb.   C: Lehetett volna jobb is.   

D: Nagyon ügyesek voltatok.   E: Nagyon rosszul sikerült. 

12. Róbert készített magának öt darab kockát papírból, amelyek egyik oldalára a KOCKA szó egy-

egy betűjét írta, majd eldobta őket. A kockák így álltak meg a parkettán: 

 

  

       A            K               K              O              C  

 

- Zoli! – kiáltott testvérének, aki a szobában éppen újságot olvasott. 

- Igen. Mondjad! – lépett ki a szobából a testvére. - Már megint milyen turpisságon 

töröd a fejed? – kérdezte.  

- Te legkevesebb hány lépéssel tudnád kirakni a KOCKA szót, ha egyszerre csak két 

szomszédos kockát cserélhetsz ki? – kérdezte Róbert.  

- Hattal – válaszolt Zoli. 

- Én nyolccal – vágott rá Robi.  

És te mennyivel? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö CS J P Ö  X J GY U GY N  Z P NY Ü CS Ü P N 

Ti ezt értitek? 

Mert én nem… 



3. osztály 1. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (magyar nyelvtan) 2022/2023 

1. Tagold az egybeírt szöveget szavakra, a szavakat mondatokra! Hány felszólító mondat van az 

így kapott szövegben? 

 

azerdőközepénállottegyhatalmastölgyfaővoltazerdőlegtiszteletreméltóbblakójasokattudottam

adarakéletérőlegyiknapazokosbagolykiszámítottamikorleszatölgyfaszületésnapjaösszehívtaah

angosmadársereget,hogyszépajándékotkészítsenekazöregtölgyfánakhozzonholnapmindenkie

gykiscsecsebecsétmondtaabagolyteistégyvalamitazajándékhozszóltaverébabagolynak 
 
A: 1   B: 4   C: 2   D: 3   E: 0 

 

2. Egy horgászversenyen a szervezők úgy osztották ki a stégeket, hogy a versenyző csapat nevét 

ábécésorba helyezték. ( Az 1. helyen álló kapta az 1. számú stéget…és így tovább. )  

 

  

 

 

Miről kaphatta a nevét a 17 – es stéget kapó csapat? 

A: arcszőrzetről    B: horgászkellékről    C: halról     D: ragadozó szárazföldi állatról    E: fémről 

 

3. Válassz ki a lufikra írt szavakból egy – egy szótagot a megadott sorrendben! Ha megfelelő 

sorban egymás mellé állítod őket, egy közmondást kapsz. Mi ennek a közmondásnak a jelentése? ( 

Az 1. lufit már felhasználtuk. ) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

közmondás: A ____________  ____________  ___________.   

1. 

5. 

3. 

4. 

2. 

7. 

6. 

8. 

ALOM tüzes 

verekedés 

élelem 

kóró 

torzsát 

vette 

verembe 



jelentése:  

A: A legkisebb győzedelmeskedik.   B: Ahogy bánsz másokkal, azok is úgy bánnak veled.            

C: Mindenki a saját dolgával foglalkozzon!     D: Ha kitartó vagy, akkor eléred célod.                   

E: Ne bántsd az állatokat!     

4. Legfeljebb hány értelmes szót tudsz kirakni a KÉP szóból úgy, hogy vagy az egyik vagy a 

másik mássalhangzóját cseréled csak ki? 

 

 

KÉP 
 

5. Toldalékold a szavakat a kérdésének megfelelően! Mely három toldalékot nem használtál? 

 

 

 

  

A: - t, - val, - ben        B: - be, - ön, - re       C: - ból, - vel, - k        D: - ből, - ra, - en             

E: - vá, - en, - val 

szó kérdés toldalékos szó 

fészek Miben?  

lakás Mibe?  

edény Hová?  

iszap Min?  

léggömb Miből?  

hal Mitől?  

tojás Mivel?  

küszöb Mire?  

csizma Mit?  

A: 15  

B: 20 

C: 14 

D: 19 

E: 18 

 

Micsoda KAP-ÁS! 

A fene egye meg! Kicsi ez a 

told-a-LÉK…! 



6. Rakd ki a két szólást az összekeveredett szótagokból! Melyik szópár köthető hozzájuk? 

első:     ke     meg     vát     et     a     re      ja     te     nye 

második:     csi     ga     meg     még     a     kó     van      fo  

A: pöttöm – tagbaszakadt      B: idős – harapós       C: agg – ifjonc        D: öreg – eszes                             

E: kövér – fogatlan  

7. Milyen típusú élőlény fordul elő lekevesebbszer a mondatok kiegészítése során? 

... hint a ... közé.  Aki két … kerget, egyet sem kap el. Sokat akar a …, de nem bírja a farka. A 

százpengős … is megbotlik. Akik … fekszenek, … ébrednek. A … horoggal, az ostobát szavakkal 

fogják. Alamuszi … nagyot ugrik. Dobbal nem lehet … fogni. Egy kútba zárt … nem értheti a 

tengert. Teher alatt nő a … . A szomszéd ... mindig zöldebb. Nem zörög a ... , ha nem fújja a szél. 

Hajlik, mint a ... .           A: kétéltű     B: növény     C: hal    D: madár    E: hüllő 

8.  Ha a találós kérdések megfejtéseinek kezdőbetűit sorba rendezed, akkor mely megadott szó elé 

téve kapsz értelmes összetett szót? Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajt a 

vacsorája, ravasz macska les reája. / Mikor leszáll, azt sem tudod, merre van a pisze orrod. / 

Szépnek tart felnőtt és gyerek, pedig csúf hernyóból kelek. A:_____barack   B:____répa   

C:___szilva   D:____petrezselyem   E:___káposzta 

9. Egy délutáni foglalkozáson a tanító néni a táblára felírta egy mondat szavait. A foglalkozásra 

azonban csak hat gyerek jött el a nyolc helyett. Legkevesebb hány gyerek írhatta le ugyanazzal a 

szósorral az értelmes mondatját? A tanító néni a következő szavakat adta tanulónként: 

 

          a  a  kerítésre  fekete 

             macska  tegnap  

                      felugrott 

 

 

10. Hány helyesírási hibát vétettünk a következő részletben? 

„Mindezekböl nyílvánvaló, hogy bogáncs nem volt azonos a bogáncs 

nevezetű növényel, amej szép virágával a legelök dísze, s virágja a méek, 

darazsak, külömféle dongók és lepkék közismert találkozohelye. bizonyos 

falytáját néhol szamártővisnek is mongyák, ámbár – álítólag a szamár is 

csak akkor nyul hozzá, ha fáj a hasa, mert még a levele is szúr, mint a 

veszedelem. Ez a bogáncs tehát szép, de nem hasznos, és egyáltalán nem 

tugya, hogy ő gyom.  

Igaz ugyan, hogy bogáncs sem tudja, hogy ő kutya, mégpedig Pumi a javából. Tehát nem Puli, 

hanem Pumi, aki ugyancsak a pásztorkutyák felekezetébe tartozik, de belűl nyurgáb csontozatot, 

kívül pedig rövidebb szört visel. Más külömbség nincs köztük, csak hasonlóság, ami a hüséget, 

okoságot, kitartást és bátorságot ileti.  



ezekből a nevezetes tulajdonságokból ezen az éjszakán persze nem látszot még semmi, de még 

világosságban sem látszott volna más, mint egy kis, enyhén szőrös valami, amiböl lehet, hogy 

kutya lessz, de az is lehet, hogy csak házinyul.” 

 Fekete István: Bogáncs ( nem éppen pontosan írt részlet )                    

 A: 28          B: 29          C: 30           D: 31             E: 32 

11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gomo__a, csigo__a, aki___é, hó__ag, feké__, ga____, tá___og, go___va, fi___ú, há__og, sipo__, 

ha___hullás, fe___tetű, fe__fá__ás, zöre___, döre___, zsiva___, mora___, kaca___, dö___f, 

ö___v, fér___, für__, sü___ed, var___ú, papagá___, te___a, ___érce, kara___, para___, mora___, 

tolva___, ri___ogat, zsiva___, tava___, ú__, karva___, biva___, padma___, guzsa___, 

kami___on, karé____, taré____, gomo___og, éme____eg, hömpö____ög, sí___el 

bazsa____og, ere___ű, vá____ú, bo____tár, fo____t, pi___óca, 

to___ás, u___                  A: 7   B: 8   C: 9   D: 6   E: 10 

 

12. Vegyél ki minden szóból egy betűt úgy, hogy a maradék is értelmes legyen! Melyik szó 

szinonimáját tudod kirakni a kivett betűkből?  

 

 

 

 

kísérlet 

 

perec 

 

 

 

székhely 

 

 

 

 

 

ügyelet 

 

 

hajtó 

feleség  

 

 

párta 

 

 

 

 

 

mérleg 

 

 

keret 

bunda 

 

A: képtelenség   B: legnagyobb   C: galamblelkű   D: keszkenő   E: halászháló  

 

                                                

 

Drága Radírpók! Te csak úgy, hallás 

után törölgetted ki Gombóc Artúr 

füzetében lévő szavakból az ott lévő 

vagy nem lévő j-t, ly-t vagy ezek 

hosszú alakját. 

 

Bocsánat, de lecsúszott a 

sapka a szememre, és 

nem láttam semmit, csak 

a fülemre hagyatkoztam! 

Néhány helyen feleslegesen 

dolgoztál. Meg tudnád mondani, 

hogy hány helyen? 

Segítesz nekem? 

Akkor vágjunk a 

szavak közé...! 



4. osztály 1. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (magyar nyelvtan) 2022/2023 

1. Csupán egy betűnyi változás! Minden újabb sorban cserélj ki egy betűt úgy, hogy eltérő 

jelentésű szót kapjál az őt megelőzőhöz képest! Segítenek a meghatározások. 

 

 

 

sorszám meghatározás 1. betű 

helye 

2. betű 

helye 

3. betű 

helye 

4. betű 

helye 

5. betű 

helye 

1. p-vel a közepén: 

MOST ADJÁK 

NEKI 

     

2. r-rel ugyanott: 

AZ EGYIK 

VÉGTAGJA 

     

3. t-vel másutt: 

LAPOCKA 

ALATTI 

ZSÍROS HÚS 

     

4. á-val ismét 

másutt: 

KINYITJA 

     

Mi lesz a megfejtések ábécésorrendje? 

A: 1., 2., ( 3. = 4. )   B:  1., 2., 4., 3.   C: 1., 2., 3., 4.   D: 2., 1., 3., 4.    E: 2., 1., ( 4. = 3. )   

2. Keresd meg a párját! Hánynak nem találsz párt? 

 

  

 

 

 

 

 

  

3. Melyik ige lóg ki a sorból helyesírását tekintve? ( Nem azért, mert rosszul van írva. ) 

süllyedjen, forduljon, hagyjátok, köszönjetek, pihenjetek, üzenjetek, tanítsanak, üljél, feküdjél, 

fonjad, köszönje, álmodj, lassítja, mossátok, szedjetek, emeljétek, álljatok, álmodjatok, fogyjon, 

szántsunk  

A: üzenjetek    B: Nincs ilyen ige.    C: álmodj     D: mossátok    E: köszönje 

 

Rengeteget keres. 

Elgördül a szája. 

Szájára vesz. 

Farkaséhes. 

Holló a hollónak nem 

vájja ki a szemét. 

Nincs jó híre. 

Beadja a derekát. 

Ami a szívén, az a száján. 

Tétlenül ácsorog. 

Bajba keveri magát. 

Szemet huny fölötte. 

Ismerik, mint a rossz pénzt. 

Nem teszi szóvá a hibát. 

Tátja a száját. 

Kényszerűségből beletörődik valamibe. 

Dől hozzá a lé. 

Májusi eső aranyat ér. 

Amit érez, azt el is mondja. 

Nagyon éhes. 

Sírással küzd. 

Pletykál valamiről. 

Nincsen rózsa tövis nélkül. 

 

Hogy is van ez? 

Kapjuk ki a betűket! 

 

 



4. Hány hibásan írt igét találsz a kézzel írt szövegben?  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Olyan szavakat látsz, melyekben egy-egy magánhangzó hosszúságát megváltoztatva egy új szót 

kapsz. Hány esetben történik szófajváltozás a magánhangzó változtatásakor? 

tüzet, írat, huzat, futok, tőr, őrül, kel 

A: 3     B: 5   C: 4   D: 6   E: mindegyikben 

 

 

A: 5 – öt   B: 4 – et   C: 7 – et 

D: 2 – t   E: egyet sem 



6. Vedd le a horgászbotokról a meghatározásoknak megfelelő szavak betűit, és tedd a bűvös 

négyzetbe úgy, hogy az azonos számmal jelzett sorokban mindkét irányban azonos szó álljon! A 

horgászbotokon maradt betűkből melyik szó szinonimáját tudod kirakni?           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kétjegyű betűk két négyzetbe kerüljenek! 

A: okos   B: kicsi   C: nagy   D: rossz   E: buta 

7. Párosítsd össze az összeillő szavakat! Melyik szó az, amelyik a párjával más kapcsolatban van, 

mint a többi?  

rizikós, lusta, kezes, szűkszavú, kíváncsi, közönyös, akaratos, serény, cserfes, veszélyes     

 A: rizikós    B: lusta    C: kezes    D: szűkszavú     E: kíváncsi 

 

8. Az alábbi szólásokból, közmondásokból hiányzik egy – egy szó. Pótold! Melyik állítás igaz a 

pótolt szavakra? 

 

Ajtóstul ront be a. Kákán is keres. Védi a becsületét. Akkora a , mint a Bécsi kapu. A nagy is 

könnyű, ha sokan. Amelyik ugat, az nem harap. Okos egérnek több van. Lehazudná 

a csillagokat az. Úgy áll a , mint a szénaboglya. Aki másnak ás, maga esik bele. Sötétben minden 

tehén. Tanulj , ökör lesz belőled!  

 1. 2. 3. 4. 5. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

1. beolajozná 

4. híres 

2. Edd! 

5. kedvese 

3. férge 

K 

E 

N 

N 

É 

E 

GY 

E D 

NY 

Ü 

V 

E 

N 

E 

V 

E 

S 

É 

E 
D 

S 

E 

H 

T 

A 

L 

S 

A 

M 

A 

Bár kifognám a 

helyes megoldást! 



A: 12 főnevet és egy igét kellett pótolni.   B: 11 főnevet és 2 igét kellett pótolni.   C: 1 melléknet, 1 

igét és 11 főnevet kellett pótolni.   D: 10 főnevet és 3 igét kellett pótolni.   E: 1 melléknevet, 10 

főnevet és 2 igét kellett pótolni. 

 

9. Mindegyik mondatból hiányzik egy szó. Egészítsd ki a megadott szavak közül! Két szó azonban 

kimarad. Melyik ez a kettő? 

hiányos mondatok szavak 

A verseny végén Zoli homlokán ________________csorgott le. 

 

izzadság, lévén, 

izzadtság, sujtás, 

fedd, helyiség, 

sújtás, fed, helység, 

révén  

 

A: lévén, helység       

B: izzadtság, révén    

C: izzadság, sujtás      

D: fed, sújtás             

E: izzadtság, lévén 

 

Ez a _______________ szépen ki lett festve. 

 

Hó _________ mindent. 

 

A zubbonyt szép ______________ díszítette. 

 

Ne _________ olyan hangosan azt a gyereket! 

 

Szarvas szép alföldi _____________. 

 

A kisfiú a tisztáson _____________ jól látta, hogy merre szaladnak az 

őzek .  

 

A fejét ért nagy erejű ___________ miatt vesztette el az eszméletét.  

 

 

10. Kinek van a legtöbb halacskája? Négy osztálytárs mindegyik akváriumában vannak hiányos 

tulajdonnevek. Háromféle hallal lehet őket kiegészíteni. ( Egy halat egy akváriumban többször is 

használhatsz )  
                                  

  

  

 

           

             unyadi átyás                                        átyás emplom                               rínyi iklós                                         épszabadság 

                     agykunság                        arib enger                                                            egyalja                           szakkelet urópa 

        él nglia                                                          mnia ávé                                      let s udomány                                   eptunusz 

      Huba akváriuma        Aladár akváriuma    Töhötöm akváriuma     Elemér akváriuma 

                                 A csuka sem a küszt sem a kárászt nem eszi meg.   

A: Huba   B: Töhötöm   C: Elemér   D: Aladár   E: Mindegyiknek ugyanannyi  hala van. 

 

 

 

 



11. A következő szócsoportok mindegyikében van egy kakukktojás? Melyek ezek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: izmos, megírná, cserje   B: gyáva, lejátszana, kopolya   C: vékony, összerakná, tutaj   D: gyáva, 

lejátszani, lakályos   E: jóképű, felfújnád, befolyásol 

12. Karcsit megkérte az edzője, hogy a focicsapat mindegyik tagját a 

tartalékokkal együtt írja le neki ábécésorrendben. El is küldte még aznap 

este. 

Ábrahám Norbert, Fezenczy Ottó, Gurzán Róbert, Jakab Márton, Jancsák 

János, Kiss Ábel, Láng Károly, Papp Zoltán, Pap Zoltán, Pál Béla, 

Ságvári Antal, Ságváry András, Sárosdi Péter, Virágfalvi Tamás 

-Nem is rossz - gondolta az edző, amikor elolvasta a levelet. Egy szabályt 

azonban nem tudott… 

Melyik szabályra gondolt az edző?  

A: Betűrendbe soroláskor ugyanazon magánhangzó hosszú és rövid alakja között nem teszünk 

különbséget. ( pl.: vak – vám )    

B: Betűrendbe soroláskor nem teszünk különbséget a nagy és a kis kezdőbetűk között. ( pl.: szák – 

Szánó )   

C: A régiesen írt családnevekben lévő kétjegyű betűkapcsolatokat elemeire bontva soroljuk 

betűrendbe. ( pl.: cukor – Czuczor )    

D: Az azonos kiejtésű betűk között betűrendbe soroláskor nem teszünk különbséget. ( pl.: Kisfalvy 

= Kisfalvi )    

E: Betűrendbe soroláskor mindig a rövidebb alak kerül előre. ( pl.: Maraiann – Marianna )  

 

magas, gyáva, kopasz, vékony, sportos, 

szőke, kövér, izmos, jóképű, alacsony 

megszámolnám, megírná, kimosnád, leírnám, 

kitennéd, átszámolná, lejátszani, felfújnád, 

összerakná 

nyavalyatörés, fennhéjázó, elmélyít, befolyásol,  

alágyújt, viszály, tutaj, korhely, lakályos, 

kopolya, cserje 


