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A szó jelentése 

 

 „Szavak pillérein ível át a gondolat mélységek fölött.” 

 Halász Gyula 

 

1. A megy ige rokon értelmű szavaiból közlünk néhányat:  

kullog, oldalog, somfordál, sompolyog, kotródik, takarodik, pusztul, elhordja magát 
(szégyenkezve távozik), totyog, csoszog, vánszorog, vonszolja magát, kecmereg, elvergődik, 
(nehézkesen jár)  stb. 

 Cseréld fel az alábbi szöveg kiemelt szavait minél több rokon értelmű szóval! 

Meresztgettem a szememet minden irányban, néztem a puszta vidéket, néztem a tenger 
felé, a folyó felé, de semerre sem láttam semmiféle házat. Nem messze tőlünk ugyan 
látszott egy fekete bárkaféle vagy valamilyen hasonló viharvert, ócska vízi alkalmatosság, 
kint a parton, szárazföldön, s egy kályhacső állt ki belőle kémény gyanánt, barátságosan 
eregetve a füstöt; de semmi mást nem tudtam felfedezni, ami emberi lakóhelynek 
látszott volna. 

 (Dickens: Copperfield Dávid) 

2. Melyik csoportnak lehetnek rokon értelmű megfelelői? Mondj példákat! 
  a) golyóscsapágy   b) erős 
   kézifűrész    szép 
   nemesacél    barát 
   nehézolaj    siet 
   űrszonda    kutya 

3. a) Keress megfelelő rokon értelmű mellékneveket a rossz kifejezésére! 
 Például:  Ha az asztal rossz, azt is mondhatjuk, hogy rozoga.  

 Milyen a tej, a befőtt, a dolgozat, az idő, a szék, a nadrág, a cipő, az étel, ha rossz? 
 b) Hányféleképpen mondhatod azt, hogy valaki okos? 

 c) Milyen rokon értelmű melléknevekkel tudnád kifejezni azt, hogy valaki vidám vagy 
szomorú? 

4. Helyettesítsd rokon értelmű melléknévvel a mondatok kiemelt szavait! 

 Mondd, miért vagy bánatos? Súlyos feladatot vállalt. Nagy ház épült a szomszédban. Jó 
könyvet olvastam. Jó filmet láttam. A rossz cipőmet meg kell sarkalni. 

5. Az idő múlását 10 rokon értelmű szóval érzékeltethetjük. Szedd sorrendbe a szavakat az 
idő haladásának tempója szerint! 

 rohan, megy, halad, száll, jár, repül, iramlik, fut, suhan, vánszorog. 
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6. Hogyan lehet és kell dolgozni? 
a) Húzd alá azokat a szavakat, amelyekből kiderül, hogy valaki jól dolgozik! 
b) Válaszd ki, és keretezd be azt a három szót, amelyik számodra a legfontosabb! 
ügyetlenül, ímmel-ámmal, frissen, szívesen, pontosan, gondosan, lendületesen, gondtalanul, 
jókedvűen, lelkesen, lelketlenül, gyorsan, odaadóan, kényelmesen, megfontoltan, becsületesen, 
lassan, hanyagul, lelkiismeretesen, figyelmetlenül, figyelmesen, tervszerűen, hibátlanul. 

7. Állapítsd meg az alábbi szavak jelentését! 
 A szó után írd be az alábbi betűjelzést: A = egyjelentésű szó 
       B = többjelentésű szó 
       C = azonos alakú szó 
  kovács:    elég: 
  brácsa:    kutat: 
  szálló:    falat: 
  árnyas:    gomba: 
  eszme:    madzag: 
  köröm:    dob: 

8. Helyezd a szövegbe az alábbi hangutánzó szavakat! (A sorrend nem azonos!) 

berreg, ordít, dobbannak, csörrennek, puffannak, csikordulva, sípolás, süvítés, robajjal, zakatoló, kattogó, zúgó, dübörgő. 

A műhelyben _____________ motorok, az irodában _____________ . 

_____________ írógépek ontják a zajt. Emitt _____________ indul egy daru. A meg-

emelt vaslemezek nagy _____________ _____________ össze. A kazánház felől 

_____________, _____________ hallatszik. Éktelenül _____________ valaki. A ko-

vácsműhelyben áttüzesedett, súlyos anyagok _____________, _____________ a földre. 

Amott egy autó _____________ . Mindenütt folyik a munka. 

9.  Alkoss mondatokat a következő azonos és hasonló hangalakú szavakkal: 

fél, terem, nyúl, követ, fal 

szüret – szűret; sok – sók,  

csikós – csíkos; füzet – fűzet;  

tol – toll, öröm – őröm 

10. A hangalak és jelentés közötti kapcsolat alapján hová sorolnád a következő szavakat? 

dalol, higany, zebra, daru, függöny, ég,  

ceruza, énekel, cammog, négy, édes, hét, tűz,   

kormány, levél, surran, szappan, nevet, ár,  

kacag, liba, röhög, híd, dél 

11. Helyettesítsd minél több rokon értelmű szóval a mond és a csinál igét! 



 3

12. Kiről mondhatjuk, hogy erős, kitartó, bátor, merész, vakmerő? 

 Alkoss a megadott szavakkal egy-egy mondatot! 
 

13. Foglald egy-egy mondatba a következő azonos alakú szavakat: 

  nyom (i) – nyom (fn); 

  fal (i)  – fal (fn); 

  csap (i)  – csap (fn); 

  betűz (i – i); –  bárd (fn – fn). 

14. Milyenek lehetnek a szavak a hangalak és a jelentés kapcsolata szerint? 
  

Keress példákat a következő szemelvényből! 

 „A fák csöndesen álltak a kora nyári kék ég alatt, és kitárt karjukba fogták a nap 
lezuhogó erejét. A bozót cserjéin és bokrain virágok pattantak, fehér, piros és sárga csilla-
gok. Némelyiken megszámlálhatatlan apró gyümölcs, már duzzadoztak, megültek az ágak 
finom hegyén, gyengén és keményen, határozottan, s olyanok voltak, mint megannyi kis 
ökölbe szorult kéz. (...) Hajnalhasadtán, naplementekor ezer hangtól csengett az erdő, és 
reggeltől estig daloltak a méhek, zümmögtek a darazsak, zúgott a poszméh az illatozó 
csöndön át.” 

 (Felix Salten: Bambi) 

15. Hogyan fejeznéd ki rokon értelmű szóval az idézett sorok mellékneveit? 
Hullatja levelét az idő vén fája, 

Terítve hatalmas rétegben alája; 

Én az avart jártam; tűnődve megálltam: 

Egy régi levelen ezt írva találtam: 

    (Arany János) 

16. József Attila Altató című versének öt szakaszát idézzük; válaszolj a kérdésekre! 

  Lehunyja kék szemét az ég,  A villamos is aluszik, 
  lehunyja sok szemét a ház,  s míg szendereg a robogás, 
  dunna alatt alszik a rét –  álmában csönget egy picit – 
  aludj el szépen, kis Balázs.  aludj el szépen, kis Balázs. 
  Lábára lehajtja fejét,    Alszik a széken a kabát, 
  alszik a bogár, a darázs,  szunnyadozik a szakadás, 
  vele alszik a zümmögés –  máma már nem hasad tovább – 
  aludj el szépen, kis Balázs.  aludj el szépen, kis Balázs. 

    Szundít a labda meg a síp, 
    az erdő, a kirándulás, 
    a jó cukor is aluszik – 
    aludj el szépen, kis Balázs. 

a) A szem és az ég szavak közül melyik többjelentésű szó, melyiknek van azonos alakú párja? 
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b) Melyik az az ige, amelynek rokon értelmű változatai többször előfordulnak az idézett 
verssorokban? 

   – Rokon értelmű szavak (4): _____________ 

       _____________ 

       ____________ 

       _____________ 

c) Melyik főnév hangutánzó szó? 

   – Hangutánzó szavak (2): _____________ 

       _____________ 

 

17. Arany János A szegény jobbágy című költeményéből válogattuk az alábbi szavakat. Írd le a 
felsorolt szavak jelentését, majd ellenőrizd az Magyar értelmező szótárban! 

dölyfös:  

pór:  

robot:  

kajla:  

méla:  

rőt:  

saroglya:  

sőre:  

vármegye: 

18. Foglald mondatba a hasonló alakjuk, rokon hangzásuk miatt könnyen felcserélhető, 
gyakran összetéveszthető szavakat! 

biztos – bizonyos;  

egyelőre – egyenlőre;  

egyhangúan – egyhangúlag;  

faj – fajta;  

fáradság – fáradtság;  

helység – helyiség;  

járatos – jártas;  

különböző – különféle. 
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19. Írj az alábbi szavakkal annyi mondatot, ahány jelentésben használni tudod őket:  

bár, csap, sír, orgona, vár. 

20. Keress olyan szólásokat, közmondásokat, amelyekben szinonimák fordulnak elő  

(pl. eb – kutya)!  

Segítségül felhasználhatod O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyvét. 

21. Gyűjtsd össze a mesél, kövér, csomag, néz rokon értelmű szavait! 

22. Mi az alapja a következő szósorok összetartozásának? 
erecske – ér – csermely – patak – folyócska – folyó – folyam – vízér; 
zajong – hangoskodik – kiabál – zsibong – zsinatol – zsivajog – lármázik – tombol – bömböl – 

ordít – üvölt 
A megadott szavak alapján alkoss szinonimasorokat! A feladatmegoldásban segítségedre 

lesz, ha elgondolkozol azon, hogy vajon a folyam és az ér szavak miért nem szinonimák. 

23. Keresd meg a következő rokon értelmű szósorok ellentéteit: 
 – melegít, hevít, izzít 

 – nő, emelkedik, terjed, árad, dagad  

 – meggondolatlan, komolytalan, könnyelmű 

 – kemény, szilárd, acélos, törhetetlen. 

24. Keresd meg a következő szavak ellentétes párját:  

 jellemes:  

értékes:  

fejlett:  

bátor:  

szorgalmas: 
 


