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KISISKOLÁSOK ANYANYELVI 
VETÉLKEDŐJÉNEK  

VERSENYFELADATAI 
 
 

Téma: 
 

ÜNNEPEK NÉLKÜL NEM ÉLHETÜNK 
 
 

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, 
ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, 

az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal, 
tehát az ünneppel.” Márai Sándor 

 
 
 
 

Készült a vetélkedő 10. évfordulójára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.) Egy betű is okozhat galibát  
 
    Sokszor egy-egy betűcsere is nevetségessé teheti íróját. Az alábbi 
szólásokban és közmondásokban a kiemelt szó elírása okoz galibát, zavart. 
 
Íme, két példa:  
   
Nyugtával dicsérd a papot.   papot - napot 
Jó kornak nem kell cégér.   kornak - bornak 
Ki mint vet, úgy írat.    írat - arat 
Fehér, mint a ló.     ló - hó 
 

        Ha megfigyeltétek, ezek a szólások, közmondások könnyűszerrel 
értelmessé alakíthatóak egy-egy betű cseréjével. 
Tegyétek helyessé az aláhúzott szavakat és a helyesen leírt szavak 
kezdőbetűiből a tavaszi feltámadás ünnepének a nevét olvashatjátok össze 
fentről lefelé haladva! 
 

a.) Él, mint a fal a vízben.                                               fal - ____________ 
(Arra mondják, aki gondtalanul él. ) 
 

b.) Nagy árnak is van ura.                                               árnak - __________ 
( Nincsen olyan rangos ember, aki ne függne senkitől. ) 
 

c.) Síkos marka van a szerencsének.                               marka - _________ 
(A jó szerencse nem tartós, gyorsan elfuthat mellőlünk. ) 
 

d.) Baj a sárban bízni, s nem a katonáiban.                     sárban - _________ 
( Az erődítmény védelme a védők helytállásától függ. ) 
 

e.) Ki mint ól, úgy ítél.                                                    ól - _____________ 
(Hitvány ember másokról is rosszat gondol.) 
 

f.) Nem sokat hoz a lánc a konyhára.                              lánc - ___________ 
(Nem lehet csak a szórakozásból megélni. )  

 
 

A feltámadás ünnepe: _________________________ 
 

             3 perc/ 7 pont 
 
 
 



2.) Testrészt rejtő szavak kezdőbetűiből a tavaszvég ünnepe 
 
Testrészeink neve kicsit kiegészítve, átvitt értelemben emberi 
tulajdonságokat is jelölhet. 
 
Íme, néhány példa: 
 
A falánk embert nevezhetjük:  torkosnak 
A szilárd jelleműt:    gerincesnek 
A jellemtelent:    gerinctelennek 
A jóságost:     jószívűnek 
A kegyetlent:    szívtelennek 
Az adakozót:    bőkezűnek 
A fösvényt:     szűkmarkúnak 
A mindent leejtőt:    lyukas markúnak 
A hízelgőt:     talpnyalónak 
Azt, akinek nincs zenei hallása: botfülűnek 
Az erőset:     izompacsirtának 
 
Ha az alábbi testrészeket tartalmazó szavakat helyesen írjátok a jelentésük 
mellé, a beírt szavak első betűjeleiből egy tavaszvégi egyházi ünnep nevét 
olvashatjátok össze. 
 
üresfejű, pápaszemes, nyakas, kétbalkezes, szájhős, derék, önfejű 
 
szemüveges: _______________________ 

buta:  _______________________ 

csökönyös: _______________________ 

ügyetlen:  _______________________ 

dacos:  _______________________ 

hencegő:  _______________________ 

jellemes:  _______________________ 

 
A tavaszvég egyházi ünnepének a neve: _____________________  
 
 

             4 perc/ 8 pont 



 
3.) Tréfás kérdések 
 
Válaszoljatok a tréfás kérdésekre egy-egy olyan szóval, amelyben benne van 
a kiemelt keresztnév vagy becenév! 
 
Segít a példa: 
 

 Hol szónokolt Ferenc?   a konferencián 
 Mit adott fel a postán Soma?  csomagot 
 Milyen a Sári teknőce?   mocsári 
 
A helyes egyszavas válaszok kezdőbetűiből, - mely lehet két esetben 
kétjegyű is! – fentről lefelé haladva egy decemberi ünnep nevét 
olvashatjátok össze! 
 
a) Mi van Anna kezében, amikor öntözi a virágokat? ___________________ 

 

b) Mire tartogatja a pénzét Dóra anyja?   ___________________ 

 

c) Miből szól a zene Ádi szobájában?   ___________________ 

 

d) Melyik hónapban született Ili?    ___________________ 

 

e) Mit használ Ali a halak csalogatására?   ___________________ 

 

f) Milyen áttetsző színű ásványt talált Pál?  ___________________ 

 

g) Melyik évszakban volt Áron a Balatonon?  ___________________ 

 

 
A decemberi egyházi ünnep neve:  ________________________ 
 
                                 4 perc/ 8 pont 
 



4.) Ellentétes szavak kezdőbetűiből jókívánság 

 
Pótoljátok az alábbi szavak ellentétes jelentésű párját! A helyesen beírt 
szavak kezdőbetűiből felülről lefelé haladva egy régi, szép újév napi 
jókívánságot olvashattok össze! 
 
a) gyáva -   ____________________ 
b) buta -   ____________________ 
c) szabad -   ____________________ 
d) szűk -   ____________________ 
 
 
e) jókedvű -  ____________________ 
f) ódon -   ____________________ 
g) csendes -  ____________________ 
h) éber -   ____________________ 
i) határozott -  ____________________ 
 
 
j) barátságtalan - ____________________ 
k) jóllakott -  ____________________ 
l) adakozó -  ____________________ 
m) gyenge -  ____________________ 
n) lusta -   ____________________ 
o) önző -   ____________________ 
p) keserű -   ____________________ 
r) szegény -  ____________________ 
s) görbe -   ____________________ 
t) költekező -  ____________________ 
 
 
Az összeolvasható jókívánság: _____________________________   
 
 
                               5 perc/ 20 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.) j vagy ly 
 
Pótoljátok j vagy ly betűkkel az alábbi hiányos szavakat! Ha jól dolgoztatok 
az ly-nal pótolt szavak kezdőbetűiből egy családi ünnep nevét olvashatjátok 
össze! 
 

kaca__, roba__, sirá__, duha__, tala__, zabpehe__, 
ünnepé__, ola__, para__, lapá__, engedé__, tara__, 
tolva__, tava__, papagá__, élősú__, siko__, kézfe__, 
ricsa__, fahé__, nőiszeszé__, akadá__, tandí__, szom__, 
sar__, páho__, fér__, te__, va__ 
 
A családi ünnep neve:  _________________________ 
 
Még milyen családi ünnepeket ismertek? Soroljatok fel minél többet, mert 
minden felsorolt ünnep neve plusz egy-egy pontot ér! 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

   4 perc/ 30 pont  
              + minden családi ünnepért 1-1 pont 
6.)  Párosító 
 
Ha helyesen párosítjátok a szóoszlopok szavait, megfejtésül jeles napokat 
kaptok! 
 
   virág      hétfő 

   hamvazó    kedd 

   húshagyó    szerda 

   vízbevető    csütörtök 

   nagy     péntek 

   áldozó    szombat 

   nagy     vasárnap 

 ___________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________  3 perc/7 pont 



7.) Oda, vissza más 
 
A következő példákban olyan szavak meghatározásait találjátok, amelyeknek a 
megfejtése elölről és hátulról olvasva is értelmes szavakat ad. Például: 
 
oda vízinövény: nád  vissza népnév: dán 
oda városnév: Eger  vissza mesés történet: rege 
 
Ha ügyesen dolgoztok, a beírt szópárok első és utolsó betűjegyeiből, fentről 
lefelé haladva, kétszer is összeolvashatjátok az ünnepi kenyér nevét! 
 
oda égtáj neve: ___________ vissza házad helye: __________ 
oda lányka neve:  ___________ vissza inka teve:  __________ 
oda hajadon: ___________ vissza nedv a szádban: __________ 
oda házfedő mester: __________ vissza állatterelő szó: __________ 
oda pálya végpontja: __________    vissza felső kapufa:   __________ 
oda tömérdek, rengeteg: _______ vissza bégető hím állat: __________ 
 
Az ünnepi kenyér neve: __________________ 
 
        4 perc/ 13 pont 

8.)  Rímes játék 
 
    Egészítsétek ki a versrészletet a hiányzó összecsengő szavakkal és feleljetek a 
kérdésekre! 
 
 Talpra magyar, hí a haza! 
 Itt az idő, most vagy ______! 
 Rabok legyünk, vagy szabadok? 
 Ez a kérdés, ___________! 
 A magyarok istenére 
 Esküszünk, 
 Esküszünk, hogy rabok tovább 
 Nem ___________! 
 
Mi a vers címe? ________________________________ 
Ki a vers szerzője? ______________________________ 
Melyik hivatalos, nemzeti ünnepünkön szoktuk elmondani? ________________ 
Szerintetek milyen a költemény hangulata? _____________________________ 
Még milyen hivatalos nemzeti ünnepeket ismertek? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________  3 perc/ 10 pont 



9.)  Bujkáló ünnepek 
 
A következő, kissé erőltetettnek ható intarziás mondatok ünnepek nevét 
rejtik. Melyek ezek? 
 
Elek a rácson Ybl Miklós fényképét dugta át. ____________________________ 
Minden apró szent ekével szántja a földjét. ______________________________ 
A hideg víz keresztanyám szerint egészségtelen.  _________________________ 
A viaszgyertya szentelője egy kedves papé.  _____________________________ 
Ha nem vigyáztok, a hóvirág vasárnapig elhervad. ________________________ 
Nem a hús vétkes rossz szagáért, hanem aki gondatlanul tárolta. _____________ 
 
            2 perc/6 pont 
 
             

10.) Kakukktojás 
 
Melyik szó lóg ki a sorból és miért? 

 
ünnepélyes, hétköznapi, ünnepi, ünnepies, emelkedett, 

méltóságteljes, szertartásos, kimért, magasztos, fenséges, jeles, 

fennkölt, díszes, pompás 

 

Kakukktojás:____________________________________ 

Miért? __________________________________________________________ 

 

              2 perc/15 pont 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Megoldókulcs 
 
1.) Egy betű is okozhat galibát 

 
  

g.) Él, mint a fal a vízben.                                                         fal - hal 
(Arra mondják, aki gondtalanul él.. ) 
 

h.) Nagy árnak is van ura.                                                          árnak - úrnak 
( Nincsen olyan rangos ember, aki ne függne senkitől. ) 
 

i.) Síkos marka van a szerencsének.                               marka – sarka       
(A jó szerencse nem tartós, gyorsan elfuthat mellőlünk. ) 
 

j.) Baj a sárban bízni, s nem a katonáiban.                             sárban - várban 
( Az erődítmény védelme a védők helytállásától függ. ) 
 

k.) Ki mint ól, úgy ítél.                                                                    ól - él 
(Hitvány ember másokról is rosszat gondol.) 
 

l.) Nem sokat hoz a lánc a konyhára.                                           lánc - tánc 
(Nem lehet csak a szórakozásból megélni.. )  

 
 

A feltámadás ünnepe: húsvét 
 

2.) Testrészt rejtő szavak kezdőbetűiből a tavaszvég ünnepe 
  
szemüveges: _ pápaszemes 

buta:  _ üresfejű 

csökönyös: _ nyakas 

ügyetlen:  _ kétbalkezes 

dacos:  _ önfejű 
hencegő:  _ szájhős 

jellemes:  _ derék 

 
A tavaszvég egyházi ünnepének a neve: pünkösd  



3.) Tréfás kérdések 
 
) Mi van Anna kezében, amikor öntözi a virágokat? _ kanna 

b) Mire tartogatja a pénzét Dóra anyja?   _ adóra 

c) Miből szól a zene Ádi szobájában?   _ rádióból 

d) Melyik hónapban született Ili?    _ áprilisban 

e) Mit használ Ali a halak csalogatására?   _ csalit 

f) Milyen áttetsző színű ásványt talált Pál?  _ opál 

g) Melyik évszakban volt Áron a Balatonon?  _ nyáron 

 
A decemberi egyházi ünnep neve:  karácsony 
 

 
4.) Ellentétes szavak kezdőbetűiből jókívánság 

 
a) gyáva -   bátor 
b) buta -   okos 
c) szabad -   rab 
d) szűk -   tág 
 
e) jókedvű -  bánatos 
f) ódon -   új 
g) csendes -  zajos 
h) éber -   álmos 
i) határozott -  tanácstalan 
 
j) barátságtalan - barátságos 
k) jóllakott -  éhes 
l) adakozó -  kapzsi 
m) gyenge -  erős 
n) lusta -   serény 
o) önző -   segítőkész 
p) keserű -   édes 
r) szegény -  gazdag 
s) görbe -   egyenes 
t) költekező -  takarékos 
 
 
Az összeolvasható jókívánság: Bort, búzát, békességet! 



 
5.) j vagy ly 

kacaj, robaj, sirály, duhaj, talaj, zabpehely, ünnepély, olaj, 
paraj, lapály, engedély, taraj, tolvaj, tavaly, papagáj, 
élősúly, sikoly, kézfej, ricsaj, fahéj, nőiszeszély, akadály, 
tandíj, szomj, sarj, páholy, férj, tej, vaj 
 
A családi ünnep neve:  születésnap (névnap, keresztelő, első áldozás, 
bérmálás, konfirmálás, leánykérés, esküvő, lakodalom,jegyváltás,háztűznéző, 
stb.) 
 

6.) Párosító 
vízbevető hétfő, húshagyó kedd, hamvazó szerda, áldozó csütörtök, 
nagypéntek, nagyszombat, virágvasárnap 
  

7.) Oda, vissza más 
 
oda égtáj neve: _kelet            vissza házad helye:         _telek 
oda lányka neve:  _Amál           vissza inka teve:          _láma 
oda hajadon: _lány             vissza nedv a szádban:         _nyál 
oda házfedő mester: _ács             vissza állatterelő szócska:       _csá! 
oda pálya végpontja: _cél           vissza felső kapufa:          _léc 
oda tömérdek, rengeteg: _sok     vissza bégető hím állat:         _kos 
 
Az ünnepi kenyér neve: kalács 

8.)  Rímes játék 
 Talpra magyar, hí a haza! 
 Itt az idő, most vagy soha! 
 Rabok legyünk, vagy szabadok? 
 Ez a kérdés, válasszatok! 
 A magyarok istenére 
 Esküszünk, 
 Esküszünk, hogy rabok tovább 
 Nem leszünk! 
 
Mi a vers címe? Nemzeti dal 
Ki a vers szerzője? Petőfi Sándor 
Melyik hivatalos, nemzeti ünnepünkön szoktuk elmondani? Március 15-én 
Szerintetek milyen a költemény hangulata? buzdító, lelkesítő 
Még milyen hivatalos nemzeti ünnepeket ismertek? Augusztus 20. , Október 23. 
 



 
 
9.)  Bujkáló ünnepek 
 
 
Elek a rácson Ybl Miklós fényképét dugta át. _______________karácsony 
Minden apró szent ekével szántja a földjét. _________________aprószentek 
A hideg víz keresztanyám szerint egészségtelen.  ____________vízkereszt 
A viaszgyertya szentelője egy kedves papé.  ________________gyertyaszentelő 
Ha nem vigyáztok, a hóvirág vasárnapig elhervad. ___________virágvasárnap 
Nem a hús vétkes rossz szagáért, hanem aki gondatlanul tárolta. _húsvét 
 
10. ) Kakukktojás 

 
 
ünnepélyes, hétköznapi, ünnepi, ünnepies, emelkedett, 

méltóságteljes, szertartásos, kimért, magasztos, fenséges, jeles, 

fennkölt, díszes, pompás 

 

Kakukktojás: hétköznapi 

Miért? Mert a többi szó a hétköznapi ellentétes értelmű szópárjai. 

 


