
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Játékos anyanyelvi feladatlap 

    felső tagozatosoknak  
 
 
Beadási határidő: november 13. Nevem/Csoporttagjaink neve: _____________ 
 



1. Alkoss minél több értelmes szót az ESZPERANTÓ szó betűi-
ből! Írd le őket az utolsó oldal üres helyére! 

        (Igyekezz, én 39-et találtam!      ) 
 
 
 

Pontozás: 
1-5 szó = 1 pont 

6-10 szó = 2 pont 
11-15 szó = 3 pont 
16-20 szó = 4 pont 
21-25 szó = 6 pont 
26-30 szó = 8 pont 

31-35 szó = 11 pont 
36-39 szó = 15 pont 

 

2. Ha magyarul tudsz, más nyelven is tudsz!       Nézd csak!  
       (Minden jó megoldás 1 pontot ér.) 
 
 1. magyarul: élénk, mozgékony 
     angolul: tizenegy    ……………………… 
 2. magyarul: szaladj 
     angolul: hűhó, zsivaj 
     németül: láb    ……………………… 
 3. magyarul: fakés párja 
     olaszul: szikra    ……………………… 
 4. magyarul: lusta 
     németül: maradék 
     angolul: nyugalom    ……………………… 
 5. magyarul: a szita rokona 
     svédül: pirít    ……………………… 
 6. magyarul: sütőrostély 
     németül és svédül: rozsda  ……………………… 
 7. magyarul: a közösség valamely egyede 
     németül: nap 
     angolul: cipőhúzó    ……………………… 

3. Füstokádók csoportja, avagy morog a torony. 
Mivel a tornyok ritkán szoktak morogni, eláruljuk, hogy a 

címbeli torony is csak egy anagrammatréfában morog.       
Nézd csak! Rendezd a fenti betűket a számok alapján más 
sorrendbe! 
 

G Y O M O R R O N T Á S 
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Nos, akkor mi lesz ebből?  
 (Minden jó megoldás 1 pontot ér.) 
 
  

K É M É N Y S E R E G L E T 
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Ha jól dolgoztál, a megoldás: 
toronymorgás 



4. Varázslatos növényvilág. 
Találd ki, mely növények leírását olvasod a következő 
meghatározásokban!  
(Minden jó megoldás 1 pontot ér.) 

 
1. Csonthéjas, kicsi, ovális termés. Fogyasztják zöld, barna 

vagy teljesen éretten, fekete színben is. A mediterrán klí-
májú helyek és különösen Jeruzsálem elválaszthatatlan nö-
vényének nagy olajtartalmú terméséről van szó. 
 

……………………… 
2. Melyik növény fajtái: Kosszarvú, Hatvani csípős, Cseresz-

nye, Szuperözön, Gyulai hajtató, Kovácsházi, Fertődi zöld, 
Kúpos, Soroksári, Alma? 

……………………… 
3. Melyik növény fajtái: Világító tölcsér-, Nagy dög-, Mozsár-

ütő-, Pecsétviasz-, Cifra korall, Szürke dög-, Tulipáncsésze-, 
Farkatinóru-, Párducgalóca, Légyölő? 

……………………… 
4. Milyen növényből van pézsma, sár, szivacs, sün, sütő, úri, 

lopó, főző, spárga? 
……………………… 

5. E növény levelének hűsítő árnyéka alól leste duzzogva Jó-
nás Ninivét. 

……………………… 
6. Sűrű leve a Kaftán-méz, magját a középkorban az aranymű-

vesek súly helyett használták. Kétlaki, termése barna hü-
vely. Ha jól ismered Szekszárdot, hamarosan a Liszt Ferenc 
téren is találkozol a termésekkel. 

……………………… 
7. Gyűjtése nagyon nehéz. Régen szemenként szedegették 

össze a pusztaságban szétszórtan növő fákról. Az egyik fa 
gyantája, az olibanum, kb. 4000 éve a legelterjedtebb füstö-
lőszer – különösen a katolikus egyházban. A három kirá-
lyok egyike is ezzel kedveskedett Jézusnak, amikor előtte 
tisztelgett. 

……………………… 

5. Most jön az a feladat, ahol biztosan 100%-os leszel!!! 
„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! (…) soha ne feledd, mi-
képpen idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig tehetségig 
mívelni kötelesség.”   

(Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz – részlet) 
 

Biztosan jó helyesíró vagy!!! Válaszaidat aláhúzással, ill. 
kiegészítéssel jelöld! 
(Minden jó megoldás 1 pontot ér.) 
 
1. Kis vagy nagy kezdőbetűvel kell írni a hónapok nevét? 

kicsi – nagy 
2. Mikor írjuk egybe és mikor külön az igét és az igekötőt? 
 
 ……………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………….. 
3. Teszünk-e kötőjelet az utca neve és az utca szócska közé? 

igen – nem 
4. Válaszd el a következő szavakat: bodza, maharadzsa, 
rendőr! 

……………………………………………………………….. 
5. Írd le a következő szavak rövidítését! 

centiméter =   forint  = 
hektoliter =   Szekszárd = 

6. Hogyan rövidíted a következő újévi kívánságot: „Boldog új 
évet kívánok!? 
      ……………………….. 
7. Helyesen írtuk-e a következő szavakat? 
 díszszemle    igen – nem 
 naggyűlés    igen – nem 

sakk-kör    igen – nem 
8. Melyik a helyes: azomban vagy azonban? 
9. A tárgy ragja mindig -t, a múlt idő jele mindig -tt. 
      igaz – hamis 
10. Írd le betűkkel a következő számot: 2560! 

……………………………………………………………….. 



 
6. Az együttérző rágcsáló, avagy a megértő egér. 

Különböző állatok vagy személyek megnevezéseit rejtet-
tük el ilyen és ehhez hasonló jelzős szerkezetekben, ame-
lyekben a 
jelző (megértő) magában foglalja, azaz a két végén bezárja 
a jelzett szót (egér). Ezeket azonban körülírással adjuk 
meg, például így: együttérző rágcsáló. 
Próbáld meg minél pontosabban, a körülírásnak megfele-
lően megfejteni őket! Minden megfejtés kételemű, és a va-
lamilyen valami / valaki szószerkezetnek felel meg. 

   (Minden jó megoldás 1 pontot ér.) 
 
 
1. titokzatos bakfis = 
 
2. mérges menyasszony = 
 
3. párálló erdei vad = 
 
4. elnéző kölyökmedve = 
 
5. fűszerrel megszórt ragadozó madár =  
 
6. telhetetlenül gyűjtő tetőfedő = 
 
7. dolgozni nem akaró békafajta = 
 
8. nevét megmondó struccféle = 
 
9. fogódzkodó szülő = 
 
10. hízó török méltóság = 
 
 
 
 

Szóalkotás az 1. feladathoz: 
 
 
 
 
 
 
 

 


