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

1.  Zoli elkészítette 5 magyarországi város betűkártyáit.  Az iskolába menet azonban 

összekeveredtek. Segíts neki összerakni őket! Melyik város van legközelebb a Körösökhöz? 

A: CS, K, K, E, T, E, É, M   B: G, E, SZ, T, R, O, M, E   C: J, A, A, B   D: D, S, A, R, K, A            

E: E, J, Ú, B, R, Ó, F, A, E, U, TY, L, TY   

2. Olvasd el a következő történetet! 

Lázár Ervin 

Széllelbélelt 

Mérgelődött, morgolódott az Északi Szél. 

- Te szelek szégyene! - korholta a Déli Szelet. - Te pipogya puhány! Nem is érdemled meg, hogy 

szélnek nevezzenek! Vacak szellőcske vagy csak, lenge fuvallat! Még hogy kényeztetni a világot, 

fákat cicomázni, füveket ébresztgetni, erdőt ringatni, ki hallott ilyet!? Vedd tudomásul, hogy egy 

igazi szél süvölt, örvénylik, zúzmarát hoz, dérrel és jéggel ver, fákat csavar ki, özönvizet áraszt, 

tetőket tép le, kazlakkal labdázik, zúg-búg, vicsorog, megfagyaszt! 

- De hiszen - védekezett ijedten a Déli Szél -, nem láttál te még olyat, amikor vörös sivataghomokkal 

árasztom el Európát? Amikor kiszárítom a folyókat, a földeket, amikor egyetlen forró fuvintásommal 

elfonnyasztom a leveleket? 

- Lári-fári, tavaszt hozol és meleget - legyintett az Északi Szél. - Tulajdonképpen nekem kellene 

fújnom valamennyiőtök helyett - morgolódott. 

Ebből látszik, hogy a Keleti meg a Nyugati Szelet sem tartotta valami sokra, de legjobban mégiscsak 

a Déli Szél volt a bögyében. Ezért aztán - mert ugyanaz a szél mégsem fújhat négyfelől, sőt kétfelől 

sem - így szólt: 

- Majd én megmutatom neked! Mától fogva én fújok délről, te meg északról. Majd meglátod, hogy a 

Déli Szél is lehet igazi férfi. Faggyal, zúzmarával, hóval és jégveréssel! 

Mit tehetett a Déli Szél, fogta magát, elhúzódott északra, nagy, hóval borított fenyvesek mélyén 

didergett, jégmezőkön fagyoskodott, és közben langyos tengeröblök, meg virágzó gyümölcsfák után 

vágyakozott. 

Az Északi Szél meg nagy dérrel-dúrral hozzákezdett. Nekirontott a világnak a trópusok tájékáról, 

fújt, süvöltött, rikoltozott. De döbbenten látta, hogy boldogan nyújtózkodnak alatta a földek, a fák 

örömtáncot járnak, riszálják a derekukat a bokrok. 

- Dermedjetek meg! - rikoltotta. 

Na, de rikoltozhatott, ahogy akart. Életet hozott, meleget; áldották még a lába nyomát is. Magába 

roskadt az Északi Szél, ajaj, gondolta, úgy látszik, délről fújni nem olyan egyszerű, mint hittem. S 

ezen annyira elmélázott, hogy csendesebb, simogatóbb, selymesebb lett, mint az elődje. 

Az meg - a Déli Szél -, amikor eljött az ideje, dermedten kikászálódott a jéghegyek közül, és 

szelíden végigsuhant a tájon. 

- Ne féljetek, én a Déli Szél vagyok - fuvolázta kedvesen. 

De ettől a fuvolázástól fagyottan peregtek le a fák levelei, az erdei állatok fázósan egymáshoz 

bújtak, a fűszálak - megannyi ezüst tű - deresen csillogtak. 

- Nem értitek, hogy én vagyok a Déli Szél, hé! - rikoltott mérgesen az Északról jött Déli, de 

mondhatott, amit akart. 

- Beszélj csak, bolond, beszélj - gondolták magukban a mezők, és összehúzódzkodtak. 

Megdühödött a szél, fölzengett, recsegtette, ropogtatta a világot, vitte a nádfödeleket. Úgy 

dühöngött, ahogy elődje soha. Reszketett a világ. 



Szégyellte magát a Déli Szél, hogy északról fújván milyen vadember lett. Az Északi még jobban 

szégyenkezett, hogy délire válván, micsoda pipogya puhány lett. Nem is mernek azóta egymás színe 

elé kerülni. S azóta úgy van - bár ezt senki sem akarja elhinni nekem -, hogy a Déli Szél fúj északról, 

az Északi meg délről. 

 

A következő szavak között hánynak találod meg a rokon értelmű párját vagy párjait a szövegben? 

 

nyápic, fázott, bátortalan, tüzes, rázzák, páhol 

A: egynek   B: háromnak   C: mindnek   D: egynek sem   E: ötnek  

3. Pótold a szólásokból, közmondásokból hiányzó szavakat! Mely állítások igazak a pótolt szavakra? 

Az ismétlődő állatokat ne vedd figyelembe! E szerint jelöld az egyetlen megoldást! 

Okos enged, … szenved. Ritka, mint a fehér ….. Jobb ma egy …, mint holnap egy …. …nem 

lesz szalonna. Türelem … terem. Kiugrasztani a … a bokorból. Átesett a … túlsó oldalára. A 

hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta …. Nem zörög a …, ha a szél nem fújja. Örül, 

mint … a farkának. 

A: 3-nak testét toll borítja, 2 növény, 5-nek testét szőr borítja    B: 2-nek testét toll borítja, 2 növény, 

5-nek testét szőr borítja    C: 3-nak testét toll borítja, 2 növény, 6-nak testét szőr borítja    D: 3-nak 

testét toll borítja, 2 növény, 4-nek testét szőr borítja    E: 1-nek testét toll borítja, 2 növény, 5-nek 

testét szőr borítja     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           A: 13   B: 8   C: 9  D: 10   E: 11 

 



5. Süssünk egy kicsit…! A horgász ünnepi étele… Hány hamis állítást fogalmaztunk meg a recept 

végén? 

hozzávalók: 

 1 db süllő 

 liszt 

 pirospaprika  

 só 

 5 szem gomba 

 1 szelet füstölt szalonna 

 fél fej fejvöröshagyma 

 15 dkg vaj 

 fehérbors   

elkészítés: 

 

 A süllőt megtisztítjuk, gondosan megmossuk, mindkét oldalát beirdaljuk, majd a hasüreggel együtt 

besózzuk. Apró szálkája ugyan nincs, de így jobban magába veszi a sót és a zsiradékot. 

Amíg a hal besózva áll néhány percig, elkészítjük a tölteléket. A gombát, a hagymát és a szalonnát 

apró kockákra vágjuk, és vajon kissé megdinszteljük. Sózzuk, és őrölt fehérborssal ízesítjük. 

Ha elkészült a töltelék, megtöltjük vele a süllő hasüregét. A halat paprikás lisztben megforgatjuk, 

majd kivajazott tepsibe helyezzük (a hasára fektetve), és forró vajjal leöntjük. 

Előmelegített sütőben, közepes tűznél enyhén piros színűre sütjük. 

 

állítások: 

A süllőt besózva egy napig kell hagyni. A halat zsírban kell kisütni. A tölteléket a hal 

hasüregébe kell tenni. Egy hal elkészítéséhez egy fej hagyma kell. A tölteléket sóval és fekete 

borssal ízesítjük. A sütéshez elég 150 g vaj. Magas hőfokon kell piros színűre sütni. 

A: 4   B: 6   C: 7   D: 5   E: 0  

6. Kutyák mindenhol…! Fejezd be helyesen a közmondásokat! Hánynak nem találod a jelentését? 

Ebcsont… A bánatunkat azzal orvosoljuk, ami okozza. 

Amelyik kutya sokat ugat… A tisztességtelenül szerzett vagyont általában 

elrabolják. 

Kutyaharapást…  Elmúlik a tél anélkül, hogy nagy hideg lenne. 

Nem eszi meg a kutya… Sokat járatja a száját feleslegesen. 

Kutyából nem lesz… A kutyákat nem szokták megenni. 

Ebül jött jószág… Minden szóbeszédnek van valami alapja. 

A kutya ugat… A jót jóval kell viszonozni. 

Kis kutya, nagy kutya… Hamar meggyógyul a kis sérülés. 

A: 5   B: 7   C: 6   D: 3   E: 4 

 

https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/sullo/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/liszt/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/pirospaprika/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/so/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/gomba/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/fustolt_szalonna/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/voroshagyma/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/vaj/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/feherbors/


7. Peti egy nagy kartonlapra felírt egy mondatot, amelynek szavait más-más színű vagy árnyalatú 

filccel írt. A kartonlapból kivágta a szavak betűit, s felragasztotta egy másikra. Melyik mondat 

hasonlít tartalmilag Peti mondatára? 

M g i p s i e é r e o 

l g t k v t a D v ny a 

t a a á t a n s m b a 

m a cs n á e r i á n e 

A: Lali leviszi sétálni minden nap a kiskutyáját.   B: Tamás tegnap rántott húst ebédelt az iskolában.   

C: Minden nap kimegyek a játszótérre a barátaimmal.   D: Anya kedden kivitt engem és testvéremet 

az adventi árusításra.   E: Mama minden héten hoz nekem és Ildikónak egy nagy ajándékcsomagot.  

8. sZóPeCa 

Hány értelmes két szótagból álló szót tudsz kifogni? ( Az egyik szótagot az elsőből, majd a másikat a 

második oszlopból válaszd! …vagy fordítva ) 

 

 

BAM  FI 

ZET HÁSZ 

TÁR NYA 

GYA KAN 

DÚR LIK 

MA DUL 

JU VASZ 

MÚ BO 

RA MA 

HIM MUSZ 

ZÚ ÁL 

MA FOG 

CSÚ LU 

NYA NUSZ 

RUL BUSZ 

A: 13   B: 10   C: 14   D: 12   E: 8 

 

 

 



9. Olvasd el a következő történetet!  

MI VAN A TALICSKÁN? 

Nagyon öreg ember már nagyapó. Haja, bajusza, szemöldöke fehér, mint a hó, hanem a képe piros, a 

mozdulata fürge, a járása sebes. Ha kérdezik tőle, hogy ugyan mennyi idős már, akkor azt mondja rá: 

- Két hetes. 

Mikor aztán ezen nevetnek, akkor nagyapó is elmosolyodik. 

- Ejnye, ejnye, hogy énnekem nem akarnak hinni. Pedig én sosem hazudtam életemben. 

Arra fölteszi a pápaszemet, s fölírja krétával az asztalra ezt a számot: 77. 

- Hát igaz-e, hogy ez két hetes, gyerekek? 

Amire a Pista gyerek azt mondja, hogy mégis hetvenhétnek kell ezt olvasni. Ő úgy tanulta az 

iskolában. 

- De már látom, hogy csakugyan tudós lesz belőled - kötődik tovább nagyapó -, hanem azt mégse 

tudnád megmondani, hogy hívják Dorozsmán a talicskát. Nem hívják azt, öcskös, sehogy se, hanem 

tolják. 

Hát ilyen tréfás ember nagyapó, mikor ráér. Csakhogy nemigen ér rá. Világéletében mindig 

sokdolgú ember volt, most is az. Még nem száradt föl a harmat, mikor már ő tolja a talicskát kifelé a 

szőlőúton. Hej, nem lehetne azt elmondani, hányszor fordul meg egy esztendő alatt a szőlőben az az 

öreg talicska! 

Azon szokta kihordani a szőlőbe a szerszámokat, a csöbröket, az eleséget, azon szokta hazahordani a 

nyári piros almát, a nagy szemű szilvát, a korán érő szagos szőlőt. 

Vízzel főz, borral ránt a szegény ember, s talicskával kocsikázik, akinek lóra nem telik. 

Ehol most is csikorog már a talicska a homokon, pedig még csak most ébredt föl a napocska is. 

Csakhogy most nincs a talicskán se a nyitókapa, se a csíkos tarisznya. Csak egy nagy kosár van rajta, 

az is le van takarva vékony fehér lepedővel. 

- Ugyan, mi van a talicskán, nagyapó? - kérdezi a veréb, ahogy ott ugrál az út mentén a fűzfabokrok 

közt. 

- Kis madár - feleli nagyapó -, csakhogy nincs olyan fülemüle a világon, amelyik olyan szépen tudna 

énekelni, mint ez! 

- De siet, nagyapó - mondják az emberek, akik szintén kifelé igyekeznek -, mindenkit beér, akit 

meglát. 

- De még el is hagyok mindenkit. 

- Pedig talicskát is tol, nagyapó. 

- Inkább a talicska húz engem. 

- Mit visz a talicskán, nagyapó? 

- Kincset viszek, jó emberek, kincset. Nem is láttatok még ilyet. 

- Mi van a talicskán, nagyapó? - csörög a szarka is, ahogy billegeti a farkát a mezsgyeszélen. 

- Vendég, te csacska madár, olyan vendég, amilyen még sose járt a szőlőben. Gyere ki, nézd meg, ha 

szépet akarsz látni. 

- Mi van a talicskán, nagyapó? - zümmög a méhecske a nagyapó feje körül. 

- Piros rózsabimbó, fehér liliomszál. 

A méhecskének se kellett több. Odarepült döngicsélve a kosár fölé: már csak megnézi azt a piros 

rózsabimbót, fehér liliomszálat. 

- Hess, hess, méhecske - kiáltott nagyapó -, ez a virág nem a te számodra termett. 

Ahogy beértek a nagy fásközbe, nagyapó letette a talicskát addig, míg rágyújtott a pipájára. Úgy 

füstölt a pipa, hogy a méhecske arra se mert többet repülni. 

- No, most már úgy megyünk, mint a gőzös - mondta nagyapó -, sebesen és füstölve. 



Csak egy szempillanatig tartott a pipáragyújtás, de azalatt a szellő föllebbentette egy kicsit a lepedő 

szélét, s a piros szárnyú pille bekukucskált alá. Nem mondta, hogy mit látott a kosárban, de valami 

nagyon szépet láthatott, mert táncolni kezdett örömében. Nem is maradt el a kosár mellől többet, míg 

ki nem értek a szőlőbe. 

De mire kiértek, akkorára kint volt ám a veréb is. Ott csipogott a lugaskarón: 

- Lássuk hát azt a szépen szóló madarat! 

A méhecske is ott döngicsélt a fodormenták közt: 

- Hát hol az a piros rózsabimbó, fehér liliomszál?  

De még a szarka is ott csörgött az eperfa hegyiben: 

- Gyere ki a kosárból, te híres vendég! 

A lepedő elkezdett mozogni, s megszólalt alóla valaki: 

- Vegyél ki, nagyapó! 

A veréb odaröppent a kosár szélére. 

- Még ilyen szép csicsergést csakugyan nem hallottam. 

Nagyapó lekapta a kosárról a lepedőt, hát egy kislány volt alatta, fehér, mint a liliom, piros, mint a 

rózsa. 

- Jaj, de csudaszép virágszál! - zümmögött a méhike. 

Akkorára odaérkeztek az emberek is, akiket nagyapó elhagyott az úton. Benéztek ők is: mi volt a 

talicskán, s mosolyogva mondták egymásnak: 

- Hiszen ez Panka, a nagyapó unokája. Legnagyobb kincse nagyapónak a kerek világon. 

Móra Ferenc 

A következő szavak közül hánynak találod meg az ellentétét a szövegben? 

fekete, csúnyán, elrepült, híres, lassú, felette, buta, húzzák, kiértek, kinéztek, kikukucskált, hideget, 

hegyében  

A: mindnek   B: kettőnek   C: háromnak   D: ötnek   E: nyolcnak 

 

10.  A 2. és a 9. feladat történeteiben szereplő néhány szó körbeírását olvashatod ebben a feladatban. 

Hánynak? 

nádból készült tetőket    

a határvonal mentén  

vizet tartó pitliket  

tojást adó baromfi  

nyikorgó hangot ad  

fűszálakra ráfagyó vízzel  

a látást javító eszközt  

autó tárolására szolgáló épület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: 8 – nak   B: 3 – nek   

C: 2 – nek   D: 6 – nak   

E: 4 – nek  



11.  Melyik mesterséghez mely szó köthető? Keresd meg a párokat! Egynek azonban nem találsz. Az 

melyik mesterséghez kapcsolható ez a szó? 

A: csikós   B: kovács   C: halász   D: kékfestő    

 E: vincellér 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Egy betűnyi eltérés. ( pl.: eszes – hím birka : okos – kos ) 

Keresd meg a következő meghatározásoknak megfelelő szópárokat! 

puha – fekvő alkalmatosság  

ősz hajjal rendelkező – gyereke van  

könnyeket hullajtó – betűket papírra vető  

pattantyús – kufár  

krajcároskodó – út az erdőben  

mohamedán vallású – fogoly 

A kapott szavakat rakd ábécé sorrendbe!  Ki vagy mi áll az utolsó előtti helyen? 

                     A                                         B                                    C               

 

 

 

           D                                                   E 

 

  

 

 

szavak jelentések 

 pákász  kerék 

 kádár  szőnyeg 

 gerencsér karikás 

 takács  kenyér 

 molnár  nádkunyhó 

 bádogos  liszt 

 pék  hordó 

 révész  jegygyűrű 

 ötvös korsó 

bognár  komp 

kőműves ereszcsatorna   



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

1. Vannak olyan szópárok, amelyek nagyon hasonlítanak egymásra, ezeket ikerszóknak vagy 

álikerszóknak nevezzük. Keresd meg mindnek a párját! A kiegészítéseket tedd ábécé sorrendbe! 

Melyik kép kapcsolódik a 10. szóhoz?  

RETYE ÁZIK 

LÓT SETE 

SÜRÖG RONTOM 

DÍNOM TENG 

MENDE ÁKOM 

LÁRI IZEG 

DÚL RIPSZ 

DIRMEG CSIHI 

GIRBE TARKA 

HÉBE  

              A                                      B                           C                        D                            E 

 

 

 

 

2. Olvasd el a történetet! 

A suszter manói 

Volt egyszer egy suszter, értette a mesterségét, szorgalmasan dolgozott. Hogy, hogy nem, a végén 

mégis úgy tönkrement hogy nem maradt egyebe, mint egyetlen pár cipőre való bőre. Abból este 

kiszabta a cipőt, hogy malyd másnap elkészíti; tiszta volt a lelkiismerete, nem sokat emésztette 

magát a jövendőn, gondolta, majd lesz valahogy, tisztességes ember csak nem pusztul éhen; 

lefeküdt, és békességgel elaludt. 

Másnap jó korán fölkelt, és neki akart ülni a munkájának; hát ott áll: készen az asztalán a pár cipő. A 

suszter ámult-bámult, nem tudta, mit szóljon a dologhoz. Kezébe vette a cipőt, alaposan végignézte, 

minden varrást, minden szögelést apróra megszemlélt; nem volt azon semmi hiba, nincs a: a 

mestermunka, amejik különb lehetett volna. 

Hamarosan vevő is jött. Nagyon megtetszett neki a cipő. Fölpróbálta: éppen ráillett a lábára. 

- Mintha csak nekem készítették volna! - mondta örvendezve, és mert úgy találta, a suszter keveset 

kér érte, valamivel többet adott az áránál. pontosan annyit, hogy éppen két párra való bőr tellett ki 

belőle. A suszter este ezeket is szépen kiszabta. 

"A többi munkát majd megcsinálom holnap reggel - gondolta -, ráérek a dolgomtól." 

De mire másnap fölkelt, készen állt két pár cipő, neki a kisujját sem kellett megmozdítania. Vevő is 

akadt mind a kettőre, jól megfizettek értük, s a suszter, a pénzen most már négy párra való bőrt 

vásárolhatott. 



Harmadnap reggel azt a négy pár cipőt is készen találta. S így ment ez tovább napról napra, hétről 

hétre. Amit este kiszabott, az reggelre elkészült. A cipész hamarosan tisztes lyövedelemre tett szert, 

és megint jómódú ember lett belőle. 

Karácsony táján egy este szokása szerint ismét kiszabta a másnapi cipőkhöz a bőrt, aztán, mielőtt 

lefeküdtek, azt mondta a feleségének: 

- Hallod-e, lelkem, mi lenne ha ma éjszaka fönnmaradnánk, és meglesnénk, ki az, aki ijen 

szorgalmasan segít nekünk a műhejünkben? 

Az asszony ráállt a dologra, hiszen maga is sokat töprengett már rajta, csak hát nem mert 

előhozakodni vele az urának. Mécsest gyújtott, és föltette a szekrény tetejére, aztán elbújtak a 

sarokban. Onnét figyelték, hogy lesz, mi lesz. 

Mikor a toronyban élyfélt ütött az óra, egyszer csak valami kaparászást, topogást, izgést-mozgást 

hallottak; az alytó egyarasznyira kinyílt, és két kedves kis manó surrant a szobába. Se szó, se beszéd, 

odaültek a suszter asztalkájához, fogták a kiszabott bőröket, és munkához láttak. Olyan fürgén, olyan 

ügyesen dolgoztak, parányi kis ujjukkal ojan szaporán varrtak, tűztek, hogy a suszter azt sem tudta, 

hová legyen ámulatában. 

A manók addig egy szempillantásra sem hagyták abba a munkát, míg a cipők el nem készültek, és 

fényesre pucolva ott nem sorakoztak az asztalka mellett. Akkor egyet füttyentettek, s illa berek! - 

eltűntek. 

Másnap reggel azt mondta a suszterné asszony: 

- Meg kell hálálnunk ezeknek a manóknak, hogy lyómódba juttattak minket. Pucéron szaladgálnak 

az istenadták, még jó, hogy meg nem fagynak! Tudod, mit? Varrok nekik ingecskét, kabátkát, 

mellényt, nadrágot, kötök nekik harisnyát is, te meg csinálly mindegyiknek egy pár szép kis cipőt. 

Egész nap ezen dolgoztak; az asszony kezében szaporán járt a kötőtű, csattogott az olló, készültek a 

kis ruhák, az ember meg a székén kuporgott, és kalapált, szögelt, forgatta a kaptafát, míg a kis 

cipőket meg nem csinálta. Este aztán a kiszabott bőr hejett az ajándékokat rakták oda az asztalra; 

szépen elrendeztek mindent, elbújtak a sarokban, és kíváncsian lesték, mit szólnak majd a manók. 

Azok szokás szerint pontban éjfélkor meg is jelentek, és tüstént dologhoz akartak látni. Hanem 

ahogy az asztalra esett a pillantásuk, lecsapták a szerszámaikat és azt sem tudták, mihez kaplyanak, 

mit simogassanak, minek örvendezzenek. Egykettőre bebúlytak a kis ruhákba, felhúzták a kis cipőt, 

füttyentgettek, rikkantgattak, egyszerre csak cincogva nótázni kezdtek. 

Ugye, milyen csinos fiúk vagyunk? 

Többet bizony nem is suszterkodunk! 

- énekelték; körültáncolták az asztalt, szökdécseltek, ugrándoztak, végül aztán kiperdültek a 

szobából. 

Nem is jöttek vissza soha többet. 

A suszternak pedig élete végéig jól ment a sora mindig volt munkája, és minden sikerült neki, 

amihez csak hozzákezdett. 

Jacob és Wilhelm Grimm 

Hány szónak nem találod meg a rokon értelmű párját vagy az ellentétét a mesében? 

boldogan, többet, mondjon, oltott, ugrándoztak, lefeküdt, gondolkodott, estére, becstelen, szegény, 

nappal, óriás  

A: mindnek   B: kettőnek   C: egynek sem   D: háromnak   E: ötnek 

 

 

 

 

 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/kulfoldi/grimm/html/grimm17.htm


3. Olvassunk tovább! Keresd meg az eredeti történetet?  

     Hány helyen tévesztett toldalékot a szöveg másolója? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: 7 helyen   B: 8 helyen   C: 10 helyen   D: 9 helyen   E: 12 helyen       



4. Egy délután a 3. a osztály tanulói szótagláncot játszottak . A szabály az volt, hogy a HÁROM 

szótól el kellett jutni a TAROL szóig. Ki nyerte a játékot, ha a gyerekek a következőket mondták? 

Tamás: „Nekem hat lépésben sikerült megcsinálni.” 

Imre: „Három lépésben sikerült.” 

Éva: „Nekem négy kellett” 

Zoli: „Biztosan nem fogok győzni, mert nekem hét kellett.” 

Ágnes: „Nekem kettővel kevesebbre volt szükségem, mint neked, Zoli.” 

Ezután megérkezett a napközis nevelő, és segített a győztes megállapításában. 

A: Tamás     B: Ágnes    C: Imre     D: Éva     E: Zoli 

5. A tanító néni egy keddi napon azt mondta az osztályának, hogy azok fognak felelni szerdán a leírt 

szabályokból, akik Faragó Dávid és Kiss Endre között vannak a névsorban. Hányan feleltek szerdán, 

ha az osztályban a következő tanulók voltak, de Gubucz Helga és Érfalvi Ferenc hiányzott:  

Fábián László, Andrásfalvi Antal, Bíró Dávid, Faragó Dávid, Kiss Endre, Kovács Béla, Pap Ágnes, 

Lovasi Károly, Híres Géza, Gyuricza Anna, Kiss Andrea, Gubucz Helga, Gyurcsik Jácint, Papp 

Gerzson, Juhász Kincső, Érfalvi Ferenc, Lévai Lipót, Kis Sándor, Vígh Éva, Károly Géza, Jánosházy 

Huba, Zébényi Tamás 

A: 9      B: 8     C: 10      D: 5   E: Senki sem fog felelni. 

6. Kutyák mindenhol… Fejezd be a közmondásokat, majd keresd meg a jelentésüket! Hány 

jelentésnek nincs párja? Vigyázz, mert néhány közmondásnak sincs párja! 

    

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

A szóbeszédnek mindig van alapja. Kis sérülés hamar meggyógyul. Az ajándékot nem illik 

ócsárolni. Hiába hangoskodik egy hitvány, akkor sem figyel rá senki. Ami a bánatot okozza, azzal 

lehet azt elmulasztani. Amit többen használnak, az hamarabb tönkremegy. Nem múlik el a tél nagy 

hideg nélkül.  Mindenki tévedhet.  Aki élelmiszerrel dolgozik, az eszik is belőle. Aki céltudatos, az 

nem foglalkozik a többiek gáncsoskodásával. 

A: négynek   B: ötnek   C: kettőnek   D: hatnak   E: egynek sem 

Ebcsont… Kis kutya, nagy kutya… A kutya ugat… 
Amelyik kutya sokat ugat,… 

Kutyából nem lesz… 

Nem eszi mega a kutya… Ebül jött jószág… 
Kutyaharapást… 

Kutyaugatás nem hallatszik… 
Lássuk 

gyerekek…! 



7. Géza úr kórházba került. A műtő falára a következő volt kiírva: KÓRTEREM 

Azon kezdett morfondírozni műtétje közben, hogy hány értelmes kettő vagy három betűből álló szót 

tud kirakni a falon lévő szó betűinek felhasználásával. ( A rövidítéseket nem számolta. ) Egy betűt 

legfeljebb annyiszor használ, ahányszor előfordul a szóban.  

Te legfeljebb hány szót találsz? A: 6 – ot   B: 5 – öt   C: 4 – et    D: 9 – et   E: 7 – et 

 

 

8. A következő idézetek közül az egyik magyar költőtől származik. Ki ő?  

„Mosom kezeimet.”  

„Hol van már a tavalyi hó?”  

„Leborulok a nemzet nagysága előtt.” 

„Tévedni emberi dolog.”  

„Költő hazudja, de rajt ne fogjanak.” 

„Országomat egy lóért!” 

„Utánam az özönvíz.” 

A: Petőfi Sándor   B: Arany János   C: Ady Endre   D: Kossuth Lajos   E: József Attila 

9. A gyerekek a sarkadi iskolában azt játszották, hogy mindenki megkereste nagyszüleinek a 

lakhelyét, és a lakhely nevének betűiből, szótagjaiból - ha lehet - kiraktak egy másik értelmes szót. A 

következő gyöngyszemek születtek: 

Ágnes: kóma, Laci: degesz, Karcsi: szóda, Lili: kaja, Éva: rege, Kamilla: várkapu, Róbert: szegők, 

Huba: rútmező, Misi: délceg, Dénes: Kele, Hedvig: dér, Zoli: lecke, Vilmos: mólók, Nándi: csen 

Kinek a nagyszülei laknak abban a megyében, amelyben az iskola is van?A: Ágnes   B: Nincs ilyen 

tanuló.   C: Vilmos   D: Róbert   E: Dénes 

10. Lékeljünk egy kicsit. A következő szavakból vegyünk ki egy 

mássalhangzót úgy, hogy a megmaradt szó is értelmes legyen! 

Hány szónál lóg ki az a bizonyos lóláb? 

dereglye, erkély, karvaly, fáklya, rajta, bojtár, sompolyog, máglya, 

folyvást, estély, helyzet, fajta 

A: 2   B: 3   C: 6   D: 1   E: 5  

 

KÓRTEREM 



11. Szótervrajz! A tanító néni az óra elején megkért öt tanulót, hogy írja fel magának az okosabbra 

szó szótervrajzát. A gyerekek a következőt írták: 

Dani: szótő + kötőhangzó + rag + jel + kötőhangzó + rag    

Ferkó: szótő + kötőhangzó + képző + kötőhangzó + jel    

Klári: szótő + kötőhangzó + jel + rag    

Ida: szótő + képző + kötőhangzó + jel + kötőhangzó + rag    

Laci: szótő + képző + jel + rag 

 

 

 Szerinted melyik gyereké helyes? 

 A: Ferkó   B: Laci   C: Ida    

D: Dani   E: Klári 

12. A 2. feladat olvasmányában hány helyen találsz j-ly hibát? 

A: 10   B: 15   C: 13   D: 12   E: 9 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

1. Keresem, keresem…! A következő tájak közül hányat nem talál meg biztosan így kiírva Zénó a 

térképen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Olvasd el a következő történetet! 

Mikulás bácsi csizmája 

A hófehér, szikrázó országúton, ami az eget összeköti a földdel, s ami fölött úgy száldosnak a 

csillagok, mint a falevelek, egy nagyon öreg, jóságos arcú bácsi haladt lefelé. Az út két szélén 

áldogáló, hólepte fák öszesúgtak mögötte: 

– Viszi már a jó öreg Mikulás a sok ajándékot! 

Mert bizony ő volt az, a jó gyerekek öreg baráttya, aki akkorákat lépdel csizmáiban, hogy egyetlen 

éjszaka belyárja a világ összes városait és falvait. S akinek putonyából sohasem fogy ki az édesség, 

jut abból minden jó gyerek cipőjébe. 

Most is alig lépett hármat-négyet, már lent volt a földön, és körülnézett, hogy melyik ablakban talál 

gyerekcipőt. Ahogy nézdegélt, észrevette, hogy valaki alszik az utcai padon. Odament hát hozzá, 

hogy megnézze, ki lehet az a szegény, aki ilyen hideg téli éjszakán az utcán húzza meg magát. 

Egészen föléje hajolt, és bizony majdnem elsírta magát a jóságos öreg. Megismerte az alvót. Sok-sok 

évvel ezelőtt cukrot és csokoládét vitt neki, s másnap még az égbe is fölhallatszott, ahogy nevetett 

örömében. De ez már régen volt, azóta felnőtt ember lett kis barátjából, s íme, most itt fegszik a 

hideg, Decemberi éjszakában. 

Zselic, Cserehát, Göcsely, Jászság, Nagy – Kunság, Keszthelyi – hegység, Hettés, Marcall – medence, Belső – 

somogy, Tapolcai – medence, Jásság, Viharsarok, Tisza – zug, Mátraalja, 

A: 5 – öt   B: 7 – et   C: 9 – et   D: 4 – et   E: 3 – at  



Nem sokáig gondolkodot mikulás bácsi, levette puttonyát, és megtöltötte az alvó zsebeit 

csokoládéval és mogyoróval. Aztán piros köpenyét is ráterítette, hogy ne fázzon, s mikor észrevette, 

hogy milyen rosszak a cipői, levetette mérföld-járó csizmáit, és ráhuzta a szegény ember lábára. 

Aztán szomorúan és mezítláb ment tovább, hogy elvigye ajándékait a gyerekeknek. 

S amíg a jó öreg Mikulás vándorolt a messzi városokban, az alvó ember álmodni kezdett a piros 

köpeny alatt. Azt álmotta, hogy ismét gyermek lett, puha paplan alatt alszik, s cipői cukorral 

telerakva ott állnak az ablakban. S míg álmodott, az útszéli, kopár fák föléje hajoltak, és megvédték 

a széltől, a csillagok pedig egészen föléje szálltak, és simogatva melegitették az arcát. 

– Álmodj, csak álmoggy! – susogták a fák, zizzegték a csillagok. 

S ő álmodott. Álmában elmúlt az éjszaka, szép, világos regel lett, s annyi cukor és csokoládé került 

elő cipőiből, hogy az asztalt is telerakhatta vele. Milyen boldog volt álmában, istenem, milyen 

boldog! A fák és a csillagok mondogatták is egymásnak: 

– Csak föl ne ébredjen, míg ki nem tavaszodik… 

De véget ért az álom, és véget ért az éjszaka, s a szegény ember csodálkozva látta magán a köppenyt 

és a csizmát. S mikor a zsebébe nyúlt, azt hite, a tündérek játszanak vele, azok töltötték meg ennyi 

jóval a zsebeit. Hát még mekkora lett csodálkozása, mikor a cukor és a mogyoró mind pénzé 

változott zsebeiben. Csengő aranypénz lett valamennyiből, s most már vehetett házat, ruhát 

magának, s olyan lett az egész élete, mint az álom. Úgy nevetett megint, mint gyerekorában. 

Mikulás bácsi boldogan hallgatta a nevetést. S a tündérek hiába kérdezték a jó öreget, miért jött 

vissza mezitláb a földröl. Mikulás bácsi nem felelt, csak szelíden belemosojgott hófehér szakállába. 

Zelk Zoltán 

Hány hibásan írt szót találsz a szövegben?  

A: 26-ot   B: 24-et   C: 29-et   D: 19-et   E: 23-at   

 

3. A következő szavak közül hánynak találod meg a rokon értelmű párját vagy ellentétét az előző 

történetben? 

ragyogó, aludjon, melegszívű, csupasz, rossz    

A: 4 – nek   B: egynek sem   C: mindnek   D: 2 – nek   E: 1 – nek  

 

4. Mindegyik szócsoporthoz illik egy szó, a szóhoz meg egy számsor. Mi a megfejtés? 
 

fehér 

fekete 

őrölt 

 

15, 16, 17, 18 

 

csokoládé 

joghurt 

vanília 

 

19, 20, 21, 22, 23 

 

leveses 

húsos 

gyümölcsös 

 

1, 2, 3 

 

 

üres 

teli 

boros 

 

4, 16, 17, 7, 8 

 

meggyes 

mandulás 

almás 

 

24, 23, 1, 11 

 

bab 

krumpli 

gulyás 

 

3, 11, 12, 13, 18 

 

4 20 3 2 18 Te pótold 

a betűt! 

3 Te pótold 

a betűt! 

        

 

A:                         B:                              C:                          D:                    E:  

 

 

 

 



 

5. MONDATTÉGLÁK. Egy összefüggő szöveg mondatait egy – egy téglasorra írtuk, majd a 

téglasor tégláit összekevertük. Ráadásul a mondat szavai is egybe lettek írva. A mondatvégi írásjelek 

is elmaradtak. Rakd össze a mondatokat! Válaszolj a kérdésekre!   

 

1.  

 

 

 
 

2.                                        

 

 

3.  

  

4.  

 

5. 

 

 

6.  

 

 

Melyik hónapban játszódik az esemény? 

1. decemberben   2. októberben   3. novemberben   4. márciusban   5. januárban  

Hány órán át volt hangzavar a helyszínen? 

1. három   2. négy   3. öt   4. két   5. nyolc 

Milyen járművekkel érkeztek a résztvevők? 

1. teherautókkal és busszal   2. terepjárókkal és lánctalpasokkal   3. terepjárókkal és buszokkal   4. 

teherautókkal és kerékpárokkal   5. terepjárókkal és teherautókkal 

Hová lett összehordva a zsákmány? 

1. egy kertbe   2. az utcára   3. egy nádasba   4. egy csónakba   5. az udvarra 

Mi a válaszok helyes sorrendje fentről lefelé haladva? 

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

EGYOKTÓ 

BERIRE 

GGELE 

NAKÖZE LIERDŐ 

BENVADÁ 

SZATVOLT 

KAL 
AHAJTÓ 

AVAD KKALÉRK 

KATMÁRK ÉTÓRÁV ALKORÁB BANKIVI 

TTÉKTEH ERAUTÓK 

ÁSZOKTE 

EZTEKAH 
ELYSZÍ 

NRE 

LYÉT 

REPJÁRÓ 

MIN DENK IELFOGL ALTAAHE 

KÉTÓR ÁNÁ TDU RROGT AKAPU SKÁK 

DÉLREMÁ 

RAVAD 

ÁSZTÁRS ASÁGUDV ARÁNHEV 
ERTEKA 

ZELEJTE TTÁLL 

ATOK 



6. Géza meghívta az összes barátját a szilveszteri zsúrjára. A zsúr érdekessége az volt, hogy 

mindegyik barát 

keresztneve G betűvel 

kezdődött. Az ünnepelt 

rendelt három pizzát, 

hogy majd a 8 vendége 

és ő elfogyasztják. Mind a három pizzát 8 – 8 egyenlő szeletre 

vágták fel. Géza kitalálta, hogy a szeletekből olyan sorrendben kapjanak a gyerekek és ő is, ahogyan 

a keresztneveik ábécé sorban állnak. Ha a végére érnek a sornak, 

akkor kezdik elölről. Édesanya azonban rájött arra, hogy három 

gyereknek csak 2 szelet pizza fog jutni, míg a többinek 3 – at. 

Nekik megígérte, hogy egy – egy szelet süteményt fognak 

kapni kárpótlásul. 

Kinek adta édesanya a 

3. szelet süteményt, ha ők is keresztneveik ábécé 

sorrendjében kapták meg a finom édességet. A 

meghívott gyermekek nevei: Kis Gábor,Tóth Gerzson, 

Károlyi Gabriella, Jánoshalmi Gréta, Létai Gertrúd, Homoki Gáspár, Kiss Gusztáv, Vághy Gizella 

A: Gusztáv B: Gáspár   C: Gerzson   D: Gabriella   E: Gizella 

7. Zénó a kocsijába vásárolt egy GPS-t, mert külföldre szeretne utazni. A műszer magyar nyelvű. 

Ismer minden helyet a Földön legyen az az országon belül vagy a bolygó másik oldalán. Minden 

elindulás előtt a készülék megkéri a sofőrt, hogy írja be a célállomást. Melyik esetben mondhatta a 

gép: „A CÉLÁLLOMÁS HELYES, INDULHATUNK!” 

A: KÉRJÜK, ÍRJA BE AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ SEGÍTSÉGÉVEL A CÉLÁLLOMÁST!  

Germán – Alföld  

B: A: KÉRJÜK, ÍRJA BE AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ SEGÍTSÉGÉVEL A CÉLÁLLOMÁST!  

Szillézia 

C: A: KÉRJÜK, ÍRJA BE AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ SEGÍTSÉGÉVEL A CÉLÁLLOMÁST!  

Finn tóvidék 

D: A: KÉRJÜK, ÍRJA BE AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ SEGÍTSÉGÉVEL A CÉLÁLLOMÁST!  

 

E: A: KÉRJÜK, ÍRJA BE AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ SEGÍTSÉGÉVEL A CÉLÁLLOMÁST!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Normandia 

Rhonne 
Hol 

vagyok…?! 
300 m múlva 

forduljon jobbra!! 

Nem érti…! 

 



8. Keresd meg az elrejtett 4 közmondást! Felfelé, lefelé, jobbra, balra haladj! 2 egyforma szótag 2 

közmondásban is szerepel. 

 

 

 

 

 

 

Melyik állítás hamis a közmondások mindegyikére? 

A: Az egyikben szerepel egy törőeszköz.   B: Az egyiket akkor mondhatják, ha valami haszontalan.   

C: Az egyik az őszi szilvalekvár készítésre vonatkozik.   D: Három szól az elmúlásról.   E: Az egyik 

közmondásban szereplő tárgy a nagyon kelendő áru vonatkozik.   

9.  A megadott 7 becenév melyik keresztnévhez tartozik? Fejtsd meg, majd írd be a keresztneveket 

és az egy becenevet a megfelelő helyre! A piros keretekbe is kerülnek betűk. Melyik becenévnek 

marad ki a párja?        

becenév: AMÁLKA     becenév: DALMI      becenév: EMMUS       becenév: VICA      becenév: 

KINGUS        becenév: VERONIKA            becenév: VILMUS                   KATA   

 

10. Melyik szó illik a mondatba? Mi a helyes megoldás színsorrendje? 

Hord / Hordd el magad innen! Álld / Áldd meg a helyed az új iskolában! Kati, ne ijeszgess / 

ijesztgess! Ne költsön / kölcsön sokat a ruhára! Az izzadság / izzadtság cseppjei folytak végig az 

homlokán. Petiék azt játszák / játsszák, hogy mindenki elénekel egy nótát. Örülök, hogy tetszem / 

tetsszem nektek. A mai meccsen szárnyaltunk / szárnnyaltunk! Feri lekörözte / lekőrözte Zolit. A 

főnök szablya / szabja meg, mi lesz a munkám. Lassan bölccsé válok /vállok. Ezer mester / 

ezermester gyűlt össze a teremben. Össze fogok / összefogok néhány ismerősömmel az ügy 

érdekében. Tamás szerintem Rozi mellé fog / melléfog ülni az ebédlőben. Olga elfutott a fogó elöl / 

elől 

 

MA SZAL A KOR  CSONY RÁ MÁR 

KA LAP  CSONY MINT PÓS KA SOK 

PÓS MINT KA RÁ KA SZER VAN KA 

KOR CSONY RÁ  BEN EGY  RÁ 

A FA MO EGY ÉV E VÁT CSO 

  ZSÁR   VETT SZIL NYI 

A: Vilmácska   B: Amálka   C: Emike    

D: Évike   E:  Dalmó 

http://kazisuli.hu/wp-content/uploads/2018/11/6k%C3%A9pki-1.png


 A :  zöld-piros-sárga-lila-piros-kék-zöld-piros-kék-sárga-piros-piros-piros-zöld-lila 

 B: zöld-piros-sárga-lila-kék-kék-zöld-piros-kék-sárga-piros-piros-piros-zöld-lila 

 C: zöld-piros-sárga-lila-piros-kék-zöld-piros-kék-sárga-piros-piros-piros-zöld-piros 

 D: zöld-piros-sárga-lila-piros-kék-zöld-piros-kék-sárga-kék-piros-piros-zöld-lila 

 E: zöld-piros-sárga-lila-piros-kék-zöld-lila-kék-sárga-piros-piros-piros-zöld-lila 

      

11. Vágd ki a mozaikokat, majd helyezd el úgy, a hálón, hogy egy értelmes közmondást kapj! 

Melyik tanács köthető hozzá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A:  Ne felejtsd el, ha jót tettek veled! 

B: Előbb – utóbb minden rossz jóra fordul majd. 

C: Jól gondold meg, ha hosszabb távra választasz! 

D: Először a magad hibáit vizsgáld meg, aztán 

foglalkozz a másokéval! 

E: Olvass sokat, hogy műveltebb légy!  

http://kazisuli.hu/wp-content/uploads/2018/11/K%C3%A9pkiv%C3%A1g%C3%A1s7.png


12. Zoli és Nándi, a helyi horgászegyesület két legügyesebb 

tagja azt a feladatot kapta házi feladatnak, hogy készítsenek 

nyelvtani feladatot téli horgászatuk eredményéről.  

-Hogy nyelvtani feladatot a pecázás eredményéről…? Mire 

tetszik gondolni?-tette fel a kérdést Nándi a tanító úrnak… 

-Majd megoldjátok, elég talpraesettek vagytok-válaszolta a 

nevelő. 

-Hát jó, majd kitalálunk valamit-mondta Zoli. 

Másnap a következő kartonlappal állítottak be az iskolába:  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Megtudod, hogy eddig hányféle halat fogtunk, ha összerakod 

a szótagokból a halfajokat. 

Hányat találtál? 

 

 

 

A gyerekek egész nap 

keresgélték a halneveket 

a lapon, és meg is találták 

mindet.  

Te hányat találtál? 

A: 11      B: 16     C: 12   

D: 9        E: 17  


