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Kisiskolások Anyanyelvi Vetélkedőjének Versenyfeladatai 
Téma: emlékezzünk Móra Ferencre! 

 
Összeállította: Mészely József tanító 

 
 

 
 

Vagyok nótázó emberecske, 
Magam zugának méla tücske, 
Nem hangszer, mely csodákat ont: 
Mezőkön csendülő kolomp. 
 
Rőzsetüzem nem látszik messze, 
Magamnak ég csak híves este, 
Hamvát befödi az avar, 
De mégis ég: tiszta és magyar. 
 

     Részlet Móra Ferenc: 
      Pósa Lajos sírjára című verséből 

 
 
 

1. feladat: Nyomdahibákból magyar író neve  
 
Sokszor egy-egy nyomdahiba tréfás mondatokat eredményez. 
Egy betű hiánya is nevetségessé teheti íróját Az alábbi szólásokban és közmondásokban éppen a 
dőlt betűvel írt szavak „elírása” okoz galibát, zavart. 
 

Íme két példa:    
Kemény, mint az cél.                              Kemény, mint az acél.                               
(A szilárd jellemű emberre mondjuk.) 
A agyurakkal is játszik a szerencse.          A nagyurakkal is játszik a szerencse. 
(Az előkelőnek sem mindig kedvez a sors.) 

 
Ha megfigyeltétek, ezek a szólások, közmondások könnyűszerrel értelmessé alakíthatóak egy-egy 
betű pótlásával. Segít a szólások és közmondások magyarázata. 

 

Keressétek meg a hibákat és egy-egy betű pótlásával tegyétek helyessé a nyomdahibás szólásokat, 
közmondásokat! Ha jól dolgoztatok, a betoldott betűkből egy nagy magyar író nevét 
olvashatjátok össze felülről lefelé haladva. 
 

a. Őt is agyar anya szülte.                                                  ------------------- 
( Derék, bátor magyar gyerekre mondják. ) 

b. Jó az bor és az új szalonna.                                         ------------------- 
( Az idei bornál jobb a régi, az avas szalonnánál jobb a friss. ) 



c. A est embert nagy helyen éri a nap.                                ------------------- 
( A lusta, mivel sokat fekszik, nagy felületen éri a nap. ) 

d. Könnyebb az célt eltörni, mint meghajlítani.                ------------------- 
( A szilárd jellemű ember nem hagyja magát megalázni. ) 
 

e. A rest kétszer árad.                                                        ------------------- 
( A lusta embernek több munkával kell az elmulasztottakat pótolnia .) 

f. Vés közben jön meg az étvágy.                                      ------------------- 
( A siker jobb teljesítményre ösztönöz. )  

g. Amit a éven nyer, elveszti a vámon.                                 ------------------- 
( Arra mondjuk, akinek előnye hátrányára válik, nem nyer semmit. ) 

h. h. Egyik lőre, másik hátra.                                       ------------------- 
 ( Azért civakodnak, mert mind a ketten mást akarnak. ) 

i. Az evet, aki utoljára nevet.                                                ------------------ 
( Annak van oka az örömre, aki a versengés végén is győz. ) 

j.  Áll, mint a övek.                                                             ------------------- 
( Szilárdan, feszesen áll egy helyen.) 

 
 
Magyar író neve:……………………………………………………… 
        5 perc/ 11 pont_____ 
 
 
2.  feladat: J vagy Ly 
 
Hol született Móra Ferenc? 
Megtudhatjátok, ha a j és ly betűkkel helyesen pótolt szavak közül az ly-ra végződő szavak 
kezdőbetűit sorban összeolvassátok! 
 
tala__, kasté__, roba__, szófa__, illemszabá__, muszá__, kézfe__, sirá__, óha__, kirá__, duha__, 
uszá__, teava__, tuta__, tolva__, néme__, csataza__, fogo__, papagá__, élősú__, ricsa__, 
lisztmo__, erké__, duha__, gyógyhe__, hónal__, fér__, halpikke__, árvízveszé__, für__, 
légszom__, zabpehe__, döre__, zöre__, anyate__, szá__, akadá__, pótdí__, szí__. 
 
Móra Ferenc szülővárosának a neve:_________________________ 
        5 perc/40 pont_____ 
 
 
3. feladat: Választ rejtő tájnevek 
 
Móra Ferenc soha nem tudta meg, hogy melyik házban született szeretett városában. Abban a 
hitben volt, hogy egy Daru utcai nádfedeles viskóban látta meg a napvilágot. Csak jóval halála 
után derítette ki életének egyik lelkes kutatója, Mezősi Károly helytörténész, hogy egy más nevű 
utca 19. szám alatti házában ringott a bölcsője.  
Ennek az utcának a nevét a tréfás kérdő mondatokban található tájnevekben bujkáló válaszok 
kezdőbetűiből olvashatod össze, fentről lefelé haladva.  
 

a.) Mi van a kalotaszegi legény szerszámosládájában?  __ __ __ __ __ __  
 
b.) Mi van a galgamenti diák akváriumában?    __ __ __ __ __ __ 

 
c.) Milyen a marosszéki gazda létrája?     __ __ __ __ __ __ 

 



d.) Mi van a drávaszögi mester kezében?    __ __ __ __ __ __ 
 

e.) Mije pirult el a barcasági lánynak?    __ __ __ __ __ __ 
 

f.) Milyen Csíkban is a jég?     __ __ __ __ __ __ 
 
Az utca neve:_______________________________________ 
        5 perc/7  pont_____ 
 
 
4. feladat: Címkereső 
 
    Írjátok le az alábbi szavak ellentétes értelmű párját! Ha jól dolgoztatok, a helyesen beírt szavak 
kezdőbetűiből felülről lefelé haladva Móra Ferenc gyermekkorára emlékező könyvének a címét 
olvashatjátok össze. 
 

a) nagy -  _____________________________ 
b) jószívű - _____________________________ 
c) felhős - _____________________________ 
d) egyszerű - _____________________________ 
e) pirospozsgás - _____________________________ 
f) barátságtalan  - _____________________________ 
g) görbe  - _____________________________ 
h) hosszú  - _____________________________ 
i) beteg  -  _____________________________ 
j) édes  -  _____________________________ 
k) alattomos  - _____________________________ 
l) testes  -  _____________________________ 
m) hamis  - _____________________________ 
n) önző  -  _____________________________ 
o) puha  -  _____________________________ 
p) fiatal  -  _____________________________ 
q) borús  - _____________________________ 
r) alacsony  - _____________________________ 
s) múlandó  - _____________________________ 
t) száraz   - _____________________________ 

 
A Móra mű címe:--------------------------------------------------- 
       5 perc/ 21 pont_____ 
 
 
5. feladat:  Szókeresés 
 
Keressetek a KINCSKERESŐK szóban – a betűk sorrendjének megváltoztatása nélkül – minél 
több értelmes magyar szót! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      3 perc/ minden helyes szó 1 pont ____ 



6. feladat: Szógyűjtés 
 
Ha elolvastátok Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön című gyermekkorára emlékező könyvét, már 
tudjátok mit jelent a szépen szóló muzsika. Nem valamilyen légből kapott dallam vagy zeneszó 
az, amit Gergő előbb vidám, majd szomorú muzsikának hallott, hanem egy kis hangszer 
szívszorító, szívet melengető hangja. 
De idézzük Móra Ferencet, aki érdekes dolgokat ír említett könyvében a fuvolafélék családjába 
tartozó sípszerkezetű cseréphangszerről.: 

"Belefújtam a muzsikába: hát olyan szépen szólt, hogy örömömben tátva maradt a szám. Nem tudtam, 
ma sem tudom, mit csinálhatott a sípjával az az ezermester tót, de egészen úgy tilliózott, mint a sárgarigó. 
- Csak aztán mindig ilyen szépen szóljon! - tátogatta utánam a tót bácsi a harcsaszáját. 
De bizony szólt ez még szebben is, mert mire hazaértem, akkorra minden fortélyát kitanultam 
a______________________. Ha csak a számhoz érintettem, halkan kacagott, mint a vadgalamb; ha 
rövideket fújtam bele, csattogott, mint a fülemüle; tudtam vele süvölteni, mint a pirók, csikorgatni, mint a csíz." 

 
Úgy tartják ma is, hogy ennek a hangszernek a hangja a szálló lelket jelképezi. A régi magyar 
hagyomány szerint, ha hosszan fújják, akkor meggyógyul tőle a beteg. A magyar sámánok, 
táltosok ezzel a hangszerrel is "varázsolták" egészségesekké a betegeket. 

 
Mi a neve Gergő csodahangszerének?_____________________________________ 
 
Írjatok a kitalált csodahangszer minden betűjegyével egy-egy fiú utónevet! 
 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
     4 perc/ 13 pont____ 
 
 
7. feladat: Névkereső, pontduplázó lehetőséggel 
 
Móra Ferenc a JÓ BARÁT című gyermeklap főszerkesztőjének a parancsára került be az újságírás 
„ólommezejéről” az irodalom „virágoskertjébe”. Emlékezetes kapcsolatuk Dankó Pista dal- és 
nótaszerző temetésén kezdődött, és közel egy évtizedig tartott. Ez a gyermeklap szerkesztő és 
költő írta Móra Ferenc írásművészetéről „… a te kalamárisod aranypatak forrása.” 



Nevét az alábbi városnevek hiányzó kezdőbetűiből, de a megadott szavakban bujkáló 
személynevek első betűjegyeiből is összeolvashatjátok fentről lefelé haladva. 
 

a.) –ápa                                 kalapál ---------------------------- 
b.) –zd                                   kódorgó--------------------------- 
c.) –ümeg                              megzsarolta----------------------- 
d.) –jka                                 szabadság--------------------------  
 
e.) –éva                                 olajos------------------------------- 
f.) –rad                                  kalandorok------------------------ 
g.) –ászapáti                          jóban-------------------------------- 
h.) –rosháza                          vakondtúrás-------------------(3 betűs név a beírandó) 
i.) –egesvár                           mocsári----------------------------- 

 
A JÓ BARÁT gyermeklap szerkesztőjének a neve:------------------------------------------------- 
        5 perc/ 10+10 pont_____ 

 



Megoldókulcs 
 
1. feladat: Nyomdahibákból magyar író neve 
 

a.) Őt is magyar anya szülte.                                                                         M 
b.) Jó az óbor és az új szalonna.                                                                    Ó 
c.) A rest embert nagy helyen éri a nap.                                                          R 
d.) Könnyebb az acélt eltörni, mint meghajlítani.                                           A 
 
e.) A rest kétszer fárad.                                                                                 F 
f.) Evés közben jön meg az étvágy.                                                                E 
g.) Amit a réven nyer, elveszti a vámon.                                                         R 
h.) Egyik előre, másik hátra.                                                                           E 
i.) Az nevet, aki utoljára nevet.                                                                        N 
j.) Áll, mint a cövek.                                                                                        C 

 
Magyar író neve: MÓRA FERENC 
 
2. feladat: Ly vagy j 
KISKUNFÉLEGYHÁZA: talaj, kastély, robaj, szófaj, illemszabály, muszáj, kézfej, sirály, óhaj, 
király, duhaj, uszály, teavaj, tutaj, tolvaj, némely, csatazaj, fogoly, papagáj, élősúly, ricsaj, lisztmoly, 
erkély, duhaj, gyógyhely, hónalj, férj, halpikkely, árvízveszély, fürj, légszomj, zabpehely, dörej, 
zörej, anyatej, száj, akadály, pótdíj, szíj. 
 
3. feladat: Választ rejtő tájnevek 

Szarvas: szeg, alga, rossz, vas, arca, sík,  
 
a.) Mi van a kalotaszegi legény szerszámosládájában?  __szeg __ __ __ __ __  
b.) Mi van a galgamenti diák akváriumában?    __ alga__ __ __ __ __ 
c.) Milyen a marosszéki gazda létrája?     __ rossz__ __ __ __ __ 
d.) Mi van a drávaszögi mester kezében?    __ vas__ __ __ __ __ 
e.) Mije pirult el a barcasági lánynak?    __ arca__ __ __ __ __ 
f.) Milyen Csíkban is a jég?     __sík  __ __ __ __ __ 

 
Az utca neve:___SZARVAS 

 
4.  feladat: Címkereső:  

 
KINCSKERESŐ KISKÖDMÖN 
 
a)) nagy - kicsi         
b) jószívű - irigy 
c) felhős - napos 
d) egyszerű - cifra 
e) pirospozsgás - sápadt 
f) barátságtalan - kedves 
g) görbe - egyenes 
h) hosszú- rövid 
i) beteg - egészséges 
j) édes - savanyú 
k) alattomos - őszinte 



l) testes - karcsú 
m) hamis - igaz 
n) önző - segítőkész 
o) puha - kemény 
p) fiatal - öreg 
q) borús - derűs 
r) alacsony - magas 
s) múlandó - örök 
t) száraz - nedves 
 
 

5. feladat:  Szókeresés 
 
kincs, keres, kereső, keresők, eres, ere, -e, re( zenei hang ), s,  eső, es ( ejtett hang), esők, ő, ők 
 
6. feladat: Szógyűjtés 
 

KÖRTEMUZSIKA: fiúnevek pl. Károly, Ödön, Richárd, Tamás, Elek, Máté, Ulrik, Zoltán, 
Sándor, Imre, Kázmér, András 
 

7. feladat: Névkereső, pontduplázó lehetőséggel 
 

a.)   Pápa                                 kalapál -----------Pál 
b.)   Ózd                                  kódorgó-----------Ódor 
c.)   Sümeg                             megzsarolta-------Sarolta 
d.)   Ajka                                 szabadság---------Aba 
 
e.)    Léva                                 olajos---------------Lajos 
f.)    Arad                                 kalandorok--------Andor 
g.)    Jászapáti                         jóban----------------Jób 
h.)   Orosháza                         vakondtúrás--------Ond 

     i.)     Segesvár                          mocsári--------------Sári 
 
A JÓ BARÁT gyermeklap szerkesztőjének a neve: PÓSA LAJOS 
 
 

  


