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Barátka Agnieszka 

Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék 

 

 

Beszéljünk a balszerencséről!  

(feladatlap) 

 
 

 

 

Célcsoport:    magyarul tanuló külföldiek (C1 csoport)  

Téma besorolás: 

- műveltségterület  idegen nyelvi kultúra 

- tantárgy   magyar mint idegen nyelv 

Időkeret:    90 perc 

Tanítási célok: - a tanultak elmélyítése és gyakorlása 

- a szókincs fejlesztése  

- az idiómák gyakorlatias megközelítése 

- az olvasott szövegértés fejlesztése 

- az íráskészség fejlesztése  

- a beszédkészség fejlesztése 

Felhasznált irodalom: - Bárdosi Vilmos (2012): Magyar szólások, közmondások 

adatbázisa. 14000 szólás, közmondás, helyzetmondat 

magyarázata stilisztikai jelzéssel, a típus feltüntetésével, 

fogalomköri szómutatóval, Tinta Könyvkiadó, Budapest.  

- Bárdosi Vilmos (főszerk.) (2003): Magyar szólástár. 

Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező                      

és fogalomköri szótára, Tinta Könyvkiadó, Budapest.  

- O. Nagy Gábor Gábor (2010): Magyar szólások                          

és közmondások, Akkord Kiadó, Budapest. 

Más források:  http://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/15-dolog-ami-

 vonza-a-balszerencset 

http://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/15-dolog-ami-
http://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/15-dolog-ami-
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FELADATLAP 

 
1. Mi jut eszedbe, amikor a PECH / BALSZERENCSE szót 

hallod? 
 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Párosítsd össze az alábbi szólásokat a megadott jelentésekkel! 
 

1.   a végzet asszonya [embere] A    minden baj, szerencsétlenség forrása 

2.   Pandóra szelencéje B szerencsétlen ember, akinek általában 

semmi sem sikerül 

3.   rossz passz 
C   a szerencse múlandóságának, a balvégzet 

kikerülhetlenségének jelképe 

4.   szegény ördög [tatár] D olyan személy, aki tulajdonságai, tettei, 

szerepe folytán balszerencsét, az elkerül-

hetetlen bukást hozza 

5.   Polükratész gyűrűje E  szegény, szerencsétlen szánalomra méltó 

ember 

6.   szerencsétlen órában született F    balszerencse, sikertelenségek sorozata 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 
3. Melyik szó illik a szólásba? 

 

1. valakinek két bal __________ van 

a) keze 

b) lába 

c) szeme 

d) füle 
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2. rossz __________ járnak az égen     

a) felhők 

b) madarak 

c) csillagok 

d) bolygók 
 

3. a saját [a maga] __________ [kelepcéjébe] esik 

a) fogságába 

b) csapdájába 

c) ágyába 

d) vermébe 
 

4. porba esik valakinek a __________ 

a) sültje 

b) élete 

c) terve 

d) pecsenyéje 
 

5. rosszul jár valakinek a __________ 

a) napja 

b) lapja 

c) feje 

d) lába 

 
4. Állítsd helyre a szólások / közmondások alkotóelemeit! 

 

ALATT /  SZÜLETETT / SZERENCSÉTLEN / CSILLAG 

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

 

MINDEN /  ELLENEM /  MA  /  ÖSSZEESKÜSZIK 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

VERMET /  AKI /  BELE /  MÁSNAK /  ÁS /  MAGA /  ,  /  ESIK 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

JÁTÉKBAN /  SZERELEMBEN /  AKI  /  SZERENCSÉS /  A  / SZERENCSÉTLEN /  A  /  , 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

TUDJA /  MIRE /  AZ  /  SOSEM /  VIRRAD /  EMBER 

……………………………………………………………………………………………………. 
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5. Válaszd ki a szövegbe illő szókapcsolatokat! 
 

    

GÉPJÁRMŰ BIZTOSÍTÁSOK 

Vezetni nagy élmény, drága autót vezetni még nagyobb, már csak                  

a megjelenés szempontjából is. Az autó általában az első igazán 

jelentős vagyontárgy, amit beszerzel az életed során. Természetesen, 

mint minden vagyontárgyat, ezt is érdemes bebiztosítani (…)                  

Ha veszel egy 5 milliós autót, az 2 év múlva csak 3 millió forintot 

fog érni. Ha ilyenkor lopják el, az (1) _____________ és nagy 

anyagi kár is… 

 

 

…gondoltam, ha már írunk arról, hogy minek örülünk ma, beszámolhatnánk arról is, 

hogy vannak olyan napok, amikor semmi sem sikerül. A mai nap nekem már reggel 

rosszul kezdődött. Sőt, már tegnap este. Bár azt, hogy (2) _________________, csak 

néhány órával később fogalmaztam meg. 

 

 

 
Sziasztok! 

Hát (3) ____________ . 27 évesen kaptam el a bárányhimlőt. 

Vasárnap jöttek ki a pöttyök, előtte két napig elég levert voltam, 

és esténként hőemelkedésem volt. De azóta elég jól vagyok, 

semmi bajom azt leszámítva, hogy tele vagyok pöttyökkel. 

MINDENHOL VANNAK! És viszket és fáj. A kérdésem az 

lenne, akinek felnőtt korban volt, kb. hány nap alatt múlt el. 

 

 

Ha (4) _____________, levert időszaka van, vagy ha 

esetleg depressziós, a lakás rendben tartása tűnik az utolsó 

dolognak, amivel foglalkozni akar. Pedig érdemes 

odafigyelni rá, hogy a letargiában is valamiféle rend vegye 

körül. A környezete ugyanis a mentális állapotát is 

befolyásolja. Lássuk, milyen apróságokkal javíthat                           

a helyzeten: haladjon kis lépésekben, mindig mosogasson el 

maga után, a ruhákat ne hagyja szanaszét, és kérjen 

segítséget! 

   

 

 

 

 

elhagy a szerencse 

ez nem az én napom 

rájár a rúd 

ez az én formám 

nagy pech 

rossz passzban van 

Múlt héten az egész világ 

lesokkolódott a hír hallatán, 

miszerint mindannyiunk 

kedvenc Jack Sparrow 

kapitányja, az 52 éves 

Johnny Depp és a felesége 

mindössze 15 hónap házas-

ság után útjait külön utakon 

folytatja. Hogy igazak-e a 

hírek vagy sem, nem 

tudjuk, mindenesetre nehe-

zünkre esik elképzelni, 

hogy így lenne. Szegény 

Deppre most duplán (6) 

_____________, hiszen 

magánéleti gondjain kívül 

más problémái is akad-

nak… 

http://www.nlcafe.hu/egeszseg/cikk/depresszio-foto/
http://www.nlcafe.hu/eletmod/20160926/igy-rombolja-egeszseged-a-rendetlenseg/
http://www.nlcafe.hu/gasztro/20160215/rendetlen-konyha-hizas/
http://www.nlcafe.hu/gasztro/20160215/rendetlen-konyha-hizas/
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6. Sokan hisznek abban, hogy a balszerencse áradása nem a véletlenen múlik, sőt mi 

több, számos olyan dolog van, ami nem csak a péntek tizenharmadikákat teszi 

rémálommá. A kép és a leírások alapján nevezd meg azokat a dolgokat! Hozhatsz 

más példákat is! 

 

1. ___________________________ 

- a borús, átmeneti napokban 

gyakran nyitjuk ki még a szobában, 

pedig a babonásabbak tudják, hogy 

zárt helyiségben nem szabad ki-

nyitni. 

4. ___________________________ 

- az egyik legsúlyosabb baljós 

jelkép, hisz ha összetörjük ezt a tár-

gyat, akkor a babona szerint 7 év 

nélkülözés, csapások és balszeren-

cse sújt minket 

7. ___________________________ 

- ha nem befelé, hanem az utcára 

nyílik, akkor balszerencse sújtja a 

házat. Ha magától kinyílik, akkor 

hamarosan vendégre számíthat. 

2. ___________________________ 

- a megítélése sosem volt kedvező, 

hisz sokan hisznek abban, hogy a 

boszorkányok és a sátán fekete 

bundás szolgái. Ha az úton balról 

jobbra mennek át előttünk, akkor 

bizony lőttek a szerencsés szériánk-

nak. Állítólag, ha ilyenkor a bal 

vállunk fölött háromszor hátra 

köpünk, akkor semlegesítjük a ne-

gatív energiákat. 

5. ___________________________ 

- nagyon sokan szerencsétlen 

számnak tartják, méghozzá 

olyannyira, hogy a repülőgépeken 

az ülések számozásánál gondosan 

odafigyelnek arra, hogy a 12-t a 14 

kövesse. A skandinávoktól szárma-

zik az a hiedelem, miszerint a 12 

mitológiai istenhez társult egy 13. 

is, aki nem más volt, mint maga az 

ördög.     

8. ___________________________ 

- az újat nem szabad az asztalon 

hagyni, mert az balszerencsét jelent. 

Az pedig egész évben rosszat jelent, 

ha valaki úgy járkál, hogy csak az 

egyik lábán hordja. 

 
 

MÁS PÉLDÁK: 

9. ___________________________ 

3. ___________________________ 

- biztos mindenkivel előfordult már 

ez a mindennapinak tűnő mozzanat. 

Ilyenkor érdemes kivédeni a ne-

gatív energiák hatását: a bal vállunk 

felett hátraszórunk egy csipetet. 

6. ___________________________ 

- a falhoz döntött a Szenthárom-

ságot jelképezi. Átsétálni alatta 

annyit tesz, mint ezt megtörve 

összecimborálni az ördöggel.   

10. __________________________ 

11. __________________________ 

12. __________________________ 
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7. Mit gondolsz az alábbi gondolatról? Érvelj mellette és/vagy ellene! 

 

Ha aggódunk amiatt, hogy balszerencse ér, 
akkor szinte magunkhoz szólítjuk az ördögöt, 

akitől félünk, és előidézzük az eseményt, amitől tartunk.  
Dean Ray Koontz 

 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Írj egy fogalmozást vagy párbeszédet, amelynek a témája következő:  

MICSODA PECH? 

Használd fel az alábbi kifejezéseket is! 
 

valakinek pechje / rossz napja van; babona; macska; tizenhárom; rosszul sül el; 

valaki leveszi magáról az átkot; mágnesként vonzza a balszerencsét 
 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………. 
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MEGOLDÓKULCS 

 

2.   1. – D, 2. – A, 3. – F, 4. – E, 5 – C, 6 – B  

3. 1. – A, 2. – C, 3. – B, 4. – D, 5 – B  

4.  - szerencsétlen csillag alatt született 

- ma minden összeesküszik ellenem 

- aki másnak vermet ás, maga esik bele 

- aki szerencsés a játékban, szerencsétlen a szerelemben / aki szerencsétlen a játékban, 

szerencsés a szerelemben 

  - sosem tudja az ember, mire virrad 

5.  (1) nagy pech, (2) ez nem az én napom, (3) ez nem az én formám, (4) rossz passzban 

van, (5) elhagy a szerencse, (6) rájár a rúd 

6.  1. esernyő, 2. fekete macska, 3. kiömlött só, 4. összetört tükör, 5. 13-as szám / péntek 

13., 6. falhoz döntött létra, 7. ajtó, 8. cipő 

    


