
Részletek a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskolában 
rendezett Kisiskolások anyanyelvi vetélkedőjének  

versenyfeladataiból 
 

A téma: 
Régi és új mesterségek 

 „A  jó mesterembernek egész világ a hazája.” 
(Aki kiváló a szakmájában, mindenütt boldogul.) 

 
Összeállította: Mészely József tanító 

 
 

 
1. Egy betű is okozhat galibát!  
 
Sokszor egy-egy betűcsere is nevetségessé teheti íróját Az alábbi 
mesterségneves szólásokban és közmondásokban éppen a 
mesterségnevek „elírása” okoz galibát, zavart. 
 
Íme néhány példa: 
 Maga van, mint a verga a vásárban.            verga – varga 

 (Egyedül maradt…) 

 A szakár is király a maga konyhájában.           szakár – szakács 

 (Saját hatáskörén belül szabadon rendelkezik.) 

 Akkor látott vizet, amikor a bábu megfürdette. bábu – bába 

 (Nagyon piszkos.) 

 
Ha megfigyeltétek, ezek a szólások, közmondások könnyűszerrel 
értelmessé alakíthatóak egy-egy betű cseréjével. 
 
 

Tegyétek helyessé az alábbi szólások és közmondások hibás 
mesterségneveit! Segít a szólások és közmondások magyarázata. 
 
 
a.) Kevély, mint a síró lánya.   síró  - ………………  
     (Gőgös lányra mondják.) 
 
b.) Nem fér meg két tudás egy csárdában. tudás - ……………..... 
      (Két hangadó nem jön ki egymással veszekedés nélkül.) 
 
c.) Ne vicsorogj, mint a fazekés ebe!  fazekés - …………….. 
      (Ne nevess olyan hangosan!) 
 
d.) Bobosnak termett!     bobos - ………………. 
      (Kis termetű fiúra mondják.) 
 



e.) A rossz kántőr a szép éneket is csúnyán dalolja. 
     (Az ügyetlen a jó szerszámmal sem tud jót készíteni.) kántőr - ……………… 
  

f.) A kovász is azért tartja a fogót, hogy meg ne égesse a kezét. 
     (Senki sem akar magának ártani.)    kovász - ……………… 
 
g.) A mészárus nem könyörül a bárányon. mészárus - …………… 
      (Az ártani akaró nem ismer könyörületet.) 
 
h.) Mikor púp nincs, a bába is keresztel.  púp - …………………. 
      (Szükségből a rosszabbal is megelégszünk.) 
 
i.) Vigyorog, mint a pók kutyája a kiflire. pók - …………………. 
     (Arra mondjuk, aki ostobán nevet.) 
 
j.) Engem akarsz, a tatárod kioktatni?  tatárod - ……………… 
 (Jobban tudok valamit, mint te…) 

 
________________________________________________    5perc/10 pont 
 
 
 
2.  Mesterségnév a „j”-t tartalmazó szavak kezdőbetűiből 
 
Pótoljátok  j   vagy   ly  betűkkel az alábbi szavakat!  
Ha jól dolgoztatok, a „j”-vel pótolt szavak kezdőbetűiből egy 
mesterségnevet olvashattok össze. 
 
borbé….., esztergá…..os, pa…..zsműves, furu…..akészítő, 

zsinde…..faragó, ká…..hás, é…..eliőr, piszto…..műves, se…..emfestő, 

köz…..egyző, zsem…..esütő 

 
Az összeolvasható mesterségnév:……………………...………(másik nevén 
sütő) 
 
 
A megfejtésül kapott mesterember milyen termékeket készít? Soroljatok 
fel minél többet! 
............................,   ……..………….,    ………………….,    ………………….., 

............................,   ............................,   .............................,     ............................., 

............................,   ............................,    ............................,      ............................, 

___________________________       3 perc/ minden helyes szó 1 pontot ér 

 



3.  Mivel dolgoznak? 
 
Egészítsétek ki a hiányos mondatokat a hiányzó eszközök nevével! Segít 
a példa:  
 
Az író írógéppel írja le alkotását. 
 
a.) A kovács …………………………. hajlítja a vasat. 

b.) Az asztalos …………………………. darabolja fel a lécet. 

c.) Az eladónő …………………………. szeli ketté a kenyeret. 

d.) A szakács …………………………. kavarja a rántást. 

e.) A cipész …………………………. lyuggatja a bőrt. 

f.) A tanító …………………………. törli le a táblát. 

g.) A kőműves …………………………. vakolja a falat. 

h.) A cukrász …………………………. díszíti a tortát.     

_______________________________________________       3 perc/8 pont 

 
 
4. Bujkáló termékek 
 

Az alábbi írók és költők nevében egy-egy terméknév bujkál. Keresd meg 
ezeket a termékneveket és írd utánuk, hogy ki, melyik mesterember 
készíti!  
  Segít a példa:   
     termék:  mester: 

 
Verseghy Ferenc  vers    költő 
Dajka Gábor  bor   borász 

 
a.) Barcsay Ábrahám ……………..… …………………. 

b.)  Csizmadia Sándor ……………..… …………………. 

c.)  Szilágyi Domokos ……………..… …………………. 

d.)  Móra Ferenc  ……………..… …………………. 

e.) Hollós Lajos  ……………..… …………………. 

f.) Vajda János  ……………..… …………………. 

g.) Cseke Miklós  ……………..… …………………. 



h.) Szalai Borbála  ……………..… …………………. 

________________________________________________      4 perc/16 pont 

 

 

5. Ki mit őriz?  

Kösd össze! 

 A csikós     libákat őriz. 

 A kanász     disznókat őriz. 

 A juhász     teheneket őriz. 

 A gulyás     juhokat őriz. 

 A libapásztor    lovakat őriz. 

 

______________________________________________          2 perc/5 pont 

 

6. Szógyűjtés 

Melyek azok a foglalkozások, amelyekhez ész kell? Gyűjtsetek minél 
több -ész végű mesterségnevet! 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 
____________________________       3 perc/minden helyes szó1 pontot ér 

 

7. Tréfás kérdések 

a.) Melyik ár a hordókészítés mestere?   a…..………………….. 
b.) Melyik ár a lisztőrlés mestere?    a…..………………….. 
c.) Melyik ár a haszonleső kereskedő?   a..…………………….. 
d.) Melyik ár az éléstár kulcsainak őrzője?  a…..………………….. 
e.) Melyik ár foglalkozik bankügyletekkel?  a…..………………….. 
f.) Melyik ár a pásztor munkáját segítő legény? a…..………………….. 
g.) Melyik ár végez víz alatti munkát?   a…..………………….. 
h.) Melyik ár oktat-nevel gyerekeket?   a…..………………….. 



i.) Melyik ár a csomaghordás mestere?   a…..………………….. 
j.) Melyik ár hírt továbbító megbízott?   a…..………………….. 
k.) Melyik ár börtönőr?     a…..………………….. 
l.) Melyik ár idomít állatokat?    a…..………………….. 
m.) Melyik ár koronás uralkodó?    a…..………………….. 
n.) Melyik ár lovas katona a huszárság kötelékében?   
         a…..………………….. 
o.) Melyik ár bányász?      a…..………………….. 
p.) Melyik ár vezető állású személy ügyeit intéző  
     alkalmazott?       a…..………………….. 
r.) Melyik ács szövéssel foglalkozó iparos?  a…..………………….. 
s.) Melyik ács süt-főz?      a…..………………….. 
t.) Melyik ács fordító?      a…..………………….. 
u.) Melyik ács patkol lovat?     a…..………………….. 
v.) Melyik ács kelt tészta?     a…..………………….. 
 
Kakukktojás 
Melyik szó lóg ki a sorból?  a…..………………….. 
Miért?     mert…………………………………………………………………… 
______________________________________________         5 perc/23 pont 

 
 
8.  Egybe vagy külön írjuk? 
 
Helyezd a mondatokba a következő két szót! 
 
   ezermester    ezer mester 
 
……………..................... dolgozik a gyárban. 

Az …………….....................   mindenhez ért. 

_______________________________________________     2 perc/2 pont 

 

9. Gondoltam egy mesterségnévre… 

Gondoltam egy mesterségnévre, három szótagból áll, első és utolsó tagja 

értelmes magyar szó, középső szótagja a süsü szó fele, legfontosabb 

terméke a mézeskalács. 

A gondolt mesterségnév:  _________ + _________ + __________ 

______________________________________________             2 perc/4 pont 



JAVÍTÓKULCS (Megfejtések) 

 

1.) a) bíró, b) dudás, c) fazekas, d) dobos, e) kántor, f) kovács, g) mészáros, h) pap, 

i) pék, j) tanárod 

 

2.) borbély, esztergályos, pajzsműves, furulyakészítő, zsindelyfaragó, kályhás, 

éjjeliőr, pisztolyműves, selyemfestő, közjegyző, zsemlyesütő, PÉK 

A pék termékei: kenyér, cipó, zsemlye, pogácsa, ostya, bukta, kifli, perec, kalács, 

rétes, stb. 

 

3.) a) kalapáccsal, b) fűrésszel, c) késsel, d) fakanállal, e) árral, f) szivaccsal, g) 

vakolókanállal, h) tortadíszítővel 

 

4.)  

a) hám  -   szíjgyártó 

b) csizma -   csizmadia (varga) 

c) ágy  -   asztalos 

d) óra  -   órás 

e) olló  -  lakatos (ontó, rézműves) 

f) vaj  -   vajköpülő, sajtkészítő, tejgyári munkás 

g) eke  -   kovács 

h) bor  -  borász, vincellér 

 

5.)  

A csikós lovakat őriz. 

A kanász disznókat őriz. 

A juhász juhokat őriz. 

A gulyás teheneket őriz. 

A libapásztor libákat őriz. 

 

6.) –ész végű mesterségnevek: 

sebész, szájsebész, erdész, régész, dögész, méhész, lelkész, segédlelkész lepkész, 

szemlész, szőlész, fülész, szemész, tehenész, zenész, történész, színész, 

filmszínész, gépész, térképész, fényképész, cipész, csempész, szekerész, 



ékszerész, lábszerész, gyógyszerész, bölcsész, műépítész, kertész, nyelvész, 

lövész, orrlövész, füvész, bűvész, zongoraművész, iparművész, táncművész, 

vegyész, ügyész, főügyész, képzőművész, szobrászművész, erőművész, 

színművész, népművész 

 

7.) 

a) bognár, b) molnár, c) kalmár, d) kulcsár, e) bankár, f) bojtár, g) búvár, h) tanár, 

i) hordár, j) futár, k) foglár, l) idomár, m) császár, n) huszár, o) vájár, p) titkár, r) 

takács, s) szakács, t) tolmács, u) kovács, v) kalács 

kakukktojás: KALÁCS, mert a többi főnév foglalkozásnév 

 

8.) Ezer mester dolgozik a gyárban. 

  Az ezermester mindenhez ért. 

 

9.) báb + sü + tő = bábsütő 

 

 



Zenei kérdések a kisiskolások anyanyelvi vetélkedőjéhez 
Összeállította: Bojér Varga Szilvia zenetanár 

 
 
Az alábbi dal alapján szedd sorrendbe, milyen munkafolyamatok alapján lesz 
a búzából kenyér! 

 
 

1. A part alatt, a part alatt, 
Három varjú kaszál, 
Három varjú kaszál. 

 
2. Róka gyűjti, róka gyűjti, 

Szúnyog kévét köti, 
Szúnyog kévét köti. 

 
3 .Bolha ugrik, bolha ugrik, 

Hányja a szekérre, 
Hányja a szekérre. 

 
4. Mén a szekér, mén a szekér, 

Majd a malomba ér, 
Majd a malomba ér. 

 
5. A malomba’, a malomba’, 

Három tarka macska, 
Három tarka macska. 

 

 
6. Egyik szitál, másik rostál, 

Harmadik követ vág, 
Harmadik követ vág. 

 
7. Szürke szamár vizet hoz már, 

Tekenőbe tölti, 
Tekenőbe tölti. 

 
8. Tehén dagaszt, tehén dagaszt, 

Kemencébe rakja, 
Kemencébe rakja. 

 
9. Medve várja, medve várja, 

Kisült-e a cipó, 
Kisült-e a cipó. 

 
10. Tyúk a cipót csipegeti, 

Hangya morzsát szedi, 
Hangya morzsát szedi. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

         5 perc / 12 pont 
 
 
 

1. Énekeld el magadban az „Egy boszorka van” kezdetű dalt! Mivel 
foglalatoskodnak a boszorka fiai? Mit gondolsz, ha felnőnek milyen 
mesterséget választanak maguknak? 

 
1. …………………………………… →………………………………… 

2. …………………………………….→…………………………………. 

3. …………………………………… →…………………………………. 

         2 perc / 6pont 

 

 



2. Kik voltak a következő dal leányának látogatói? Pótold a hiányzó 
mesterségeket! 

 
1. Nézd meg lányom, nézd meg jól, ki kopogtat az ajtón? 

Sej, anyám a …………….., a gatyája kanavász, 
Nem köll nékem az! 

 
2. Nézd meg lányom, nézd meg jól, ki kopogtat az ajtón? 

Sej, anyám a ……………., a subáján tetű mász, 
Nem köll nékem az! 

  
3. Nézd meg lányom, nézd meg jól, ki kopogtat az ajtón? 

Sej, anyám a ……………., a gatyája hat arasz, 
Nem köll nékem az! 
 

4. Nézd meg lányom, nézd meg jól, ki kopogtat az ajtón? 
Sej, anyám a ……………., a gatyája, inge gyócs, 
Nem köll nékem az! 
 

5. Nézd meg lányom, nézd meg jól, ki kopogtat az ajtón? 
Sej, anyám a …………….., olyan mint a rossz bogrács, 
Nem köll nékem az! 
 

6. Nézd meg lányom, nézd meg jól, ki kopogtat az ajtón? 
Sej, anyám a ………………, éjjel-nappal muzsikál, 
Nem köll nékem az!  

 
7. Nézd meg lányom, nézd meg jól, ki kopogtat az ajtón? 

Sej, anyám a ……………….., olyan mint a gyöngyvirág, 
Az köll nékem az! 

 
        3 perc / 7 pont 

          
 

3. Biztos neked is vannak olyan ismerőseid, akiknek vezetékneve egy-egy 
mesterségből alakult ki. Milyen vezetéknevek alakultak ki a 
következőkből? Tudsz olyan dalt, amely a foglakozásokhoz kapcsolódik? 

 
 
meghatározás mesterség vezetéknév dal 

Lovat patkol    

Lisztet őröl a 
malomban 

   

Birkanyájat őriz    

Ruhát készít    

         5 perc / 12 pont 
 
 
 



4. Párosítsd a következő mesterségekből lett neveket a hangzásuk ritmusával! 
 

Kovács László 

Varga Katinka 

Takács Piri 

Bíró Pál 

Szabó Ilona 

         2 perc / 5 pont 

 

5. Ha ügyesen pótolod a hiányzó magánhangzókat, egy mezőgazdasági 
munkásról szóló dalt kapsz. 

 
 
B . r . sl . g . ny         j . l        m . gr . kd        .        sz . k . r . t, 

S . rj . t . sk .         b . k . d .         .         t . ny . r . d. 

M . nn . l         j . bb . n        b . k . d .         a        t . ny . r . d, 

 . nn . l        j . bb . n        r . kd        m . g        .        sz . k . r . d . t! 

         2 perc / 4 pont 

 

6. Milyen mesterség képviselőjétől kellene segítséget kérnie az alábbi dal 
főszereplőjének? 

 
 

Szegény legény vagyok én, 
Erdőn-mezőn járok én, 

Krajcárom sincsen, 
Elszakadt az ingem. 

 
Van egy lyukas nadrágom, 
Folt is rajt, huszonhárom, 

Ég alatt hálok, 
Jobb időket várok. 

 
 
……………………………………………………….. 

         1 perc / 1 pont 

 

 



7. A keresztrejtvényt megfejtve egy foglalkozás nevét kapod. 
 
 
              

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Az új csizmám ezen tartozékát lepte be a rozsda. 

2. A                      ritmus neve. 

3. Ennyi vonalból áll a vonalrendszer, amibe kottázunk. 

4. Hej, Vargáné …………………. főz. 

5. A tá ritmus másik neve. 

6. Itt őrlik a búzát lisztté. 

5 perc / 6 pont 

 

8. Az előző feladat megfejtése a foglalkozása Kodály Zoltán híres 
daljátékának főszereplőjének is. Ki volt ő? 

 
………………………………………………………………… 
         1 perc / 1 pont 
 
 

9.  A műben felhangzó dal betűkottája alapján helyezd el a hangokat az öt-
vonalas rendszerben! 

 
 
 
 
 
Ó, mely sok hal terem az nagy Balatonbah-ha-rah-ha-ra-ha-ha, 

Minden ágon egy mérő makk a Bakonybah-ha-rah-ha-ra-ha-ha, 

Örül ott a ………………….., rikkongat a ……………………, 

Örömébeh-he-reh-he-re-he-he. 

Melyik mesterség űzői örvendeznek a halnak és a makknak? Írd a pontozott 

vonalakra!          

         7 perc / 7 pont 


