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MAGYAR NYELVI VERSENY 

5. osztály 

 

Név: ______________________________________ 

Iskola: 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Mondd a megadott szavakat egy rokon értelmű szóval! Csak a megadott 

magánhangzó lehet benne, de az lehet hosszú és rövid is. 

pl. Fiatal fa csak e-vel: csemete 

 fut csak o-val:  __________________  

 kérlel csak ö-vel: _________________  

 jöjjetek csak e-vel: ________________  

 fekete égéstermék csak o-val: _______  

 épületszint csak e-vel: _____________  

 spájz csak a-val: __________________  

 étel csak e-vel:  __________________  

 játszótéri játék csak o-val: __________  

 

2. Madaras közmondások. Melyik madárnév hiányzik a közmondásokból?  

 Nyeli, mint ……………. a nokedlit. 

 Sokat akar a …………….., de nem bírja a farka. 

 Egy ……………… nem csinál nyarat. 

 Jobb ma egy ………………., mint holnap egy ………………. 

 ………………. mondja …………….., hogy nagyfejű. 

 Ritka, mint a fehér ………………. 

 Várja, hogy szájába repüljön a sült ………………… 

 Sok …………… disznót győz. 
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 3. Kódfejtés. A számoknak megfelelően írd le a betűket! Ha figyelmesen dolgozol, 

értelmes szavakat kapsz. (A magánhangzó hosszú és rövid is lehet!) 

1 2 3 4 5 6 7 

A D E G H I V 

 

56234 ____________________________________________________________  

712  ____________________________________________________________  

567  ____________________________________________________________  

562  ____________________________________________________________  

641  ____________________________________________________________  

512  ____________________________________________________________  

62312 ____________________________________________________________  

Te is tudsz készíteni ilyen számkódokat? 

  ____________________________________________________________  

4. Hiányzó állatnevek. Melyik állatnév hiányzik az összetett szavakból? Vigyázz! Az 

állatnévvel kiegészített szavak új jelentéssel bírnak, nem csupán az adott állat 

testrészét nevezik meg. (Több megoldás is lehetséges ) 

 

 ………………szem 

 ………………..talp 

 ……………….fül 

 ……………….száj 

 ………………hír 

 ………………láb 

 ………………éhség 

 ……………..hűség 

 

5. Képrejtvény. Vajon melyik madárnevet rejti a képrejtvény? 

1. EGE 

 CI 
 

2. TYÚ TYÚ TYÚ TYÚ TYÚ TYÚ  

3. H  

4. IKE  

5. VÖCS VÖCS VÖCS  

6. YA 

 K 

 

7. Q VI VI VI  
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 6. Keresd a kakukktojást! Válaszd ki az egy sorban felsorolt szavak közül, hogy 

melyik nem illik a sorba! 

 

 A B C D 

1. kap keres örököl hozzájut 

2. szándék terv eredmény cél 

3. harcol küzd csatázik utál 

4. megvalósít végrehajt véghezvisz behajt 

5. öreg idős bölcs agg 

6. megoldás gondolat ötlet elképzelés 

7. foglalkozás szakma foglalt hivatás 

8. szerződés megállapodás egyezség értekezlet 

9. viszonyít óv véd megőriz 

10. helybenhagy hozzájárul beleegyezik kihagy 

 

7. Elázott újságcikk. Megérkezett a természettudományi magazin legfrissebb 

száma, de épp esett az eső, amikor a postás a kerítésedre tűzte. Néhány szó 

szétázott. Állítsd helyre az eredeti szöveget! 

Hiányzó szavak: evés, szomorú, sírás, könnycseppek, kiszáradás, évszázadok, sír 

Vigyázz! A szavakat a szövegnek megfelelően toldalékolnod is kell! 

A krokodilkönnyek 

Biztos hallottad már a "krokodilkönnyeket hullat" kifejezést; a hamis, színlelt 1………….. 

szokták így nevezni, néha meg simán csak a hatalmas 2………………... De mi lehet a kifejezés 

eredete, miért pont krokodil? Szokott 3………….. a krokodil egyáltalán? Bizony, hogy szokott, 

méghozzá evés közben, és a krokodilkönnyekkel az elejtett zsákmányt siratja - legalábbis 

4…………………. át így tartották. 

Azt, hogy a krokodilok könnyeznek 5…………… 

közben, már nagyon régóta megfigyelték. Az első írásos 

emlék erről a 14. századból, Sir John Mendeville 

utazásainak leírásából származik. Innentől kezdve aztán 

vagy 600 évig nem is nagyon vizsgálta senki a jelenséget, 

ha sír, hát sír, eleinte az volt az indok, hogy 

6…………….., aztán meg az, hogy nem tudjuk. 

A 2000-es évek elején aztán több tudóscsoport is ráindult 

az ügyre, és egészen logikusan hangzó magyarázatok 

születtek a krokodilkönnyekre. A könnyek funkciója ugye 

az, hogy óvja a szemet a 7…………………………... A 

krokodil, amikor nem a vízben van, állandó 

könnytermeléssel védi a szemét, ezt pedig leginkább evés 

közben tudjuk megfigyelni. Erősíti ezt a hatást, hogy az evéssel járó állkapocsmozgás 

egyszerűen kipréseli a könnycsatornákban felgyülemlett anyagot. 
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A megoldásokat az alábbi űrlapon elektronikusan juttassátok el hozzánk: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K96As5ew0kirYF0BTOEUe66j_-

GI9QFAsVMX0wS_UbNURVA0WkU5STdYV1pDQUFaTDQyTlhZWVc2RS4u 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: 

Radóczné Bálint Ildikó: Közmondások képekkel 

Csobothné Hegedűs Mária: Feladatgyűjtemény az anyanyelvi gondolkodás fejlesztésére 

Martonné Némethy Márta: Képrejtvények 

https://www.pontvelem.hu/hirek/erdekessegek-a-nagyvilagbol 

www.kostenlose-ausmalbilder.de 

http://ausmalbilder-malvorlagen.org/ 
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