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JAVÍTÓKULCS  
 
(Demény Piroska – Szilágyi Mária: Szavak kincsesháza, Játékos nyelvi feladatgyűjtemény; A 
hangok és a betűk világa; 93–102. gyakorlat) 
 
93.  
 
Berreg reggel a vekker, 
eszem, szemem kopog, 
iszom, szomjas vagyok, 
kávé véletlenül sincs, 
sírok okom van rá. 
dühöngök ökrök miatt: 
nem húznak, akaratosak, 
megbékélek ekémnél, 
nevetve vetem az árpát, 
fekszem szemben a nappal, 
álmodom domboldalon 
este tele van az ég 
csillaggal, alszom is már. 
(Ha neked, kedves barátom, 
kedved terem e módon, 
mint Peti tizenpár sorral 
beér verset írnod,  
küldd el nekem emlékül!) 
       
94. 
 
Táviratjáték 
a) Leveled képtelen voltam megfejteni, pontosabban elolvasni, olyan kisbetűkkel írtál, 

bosszantott az is, hogy a borítékon a nevemet kisbetűvel kezdted. 
b) Második lettem a sporttalálkozón, szép érmet és sok oklevelet kaptam, a rendezőség 

elnöke kezet fogott velem. 
c) Jó barátom el szokott járni hozzám, így betegségem ellenére is tudom, mi a tanulnivaló, 

ha beleegyeznétek, meg szeretném hívni hozzánk nyárra. 
d) A legutóbbi számtanóránkon több ízben jól feleltem, magyartanáromnál is sikerült 

javítanom, talán jeles leszek. 
 
95. 
 
Palindromok 
a) Szavak: abba, kék, pap, tét, bab, sas, merem stb. 
b) Más jelentésű szó: komor–romok, kar–rak, pék–kép, Elek–kele (régies múlt idő),  

merev– verem stb. 
c) Mondatok: Géza kék az ég. Kelemen nem Elek.  Indul a kutya s a tyúk aludni.  
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96. 
 
Tréfás feladványok 
a) Kád – dák 
b) Teve – evet 
c) Nád – dán 
d) Káró – órák 
 
97. 
 
A következő mondatok kipontozott helyére egy-egy palindromszó illik, ugyanabba a 
mondatba ugyanannak a szónak az oda- és visszafelé is értelmes változata. Írd be! 
 
a) Egyelőre nem tudom, hova teszem a meszet. 
b) Gazdája távollétében a fiatal agár két papucsot rága meg. 
c) Hibás a szigetelés: ez a zár ráz.  
d) Rám már nem számíthatsz tovább. 
e) Ebben a nyájban sok a  kos. 
 
98. 
 
 Anagrammák 
a) tétel: ételt, éltet 

rőt: őrt, tőr 
méret: érmet, rémet, értem 
veréb, véreb,  
takar: akart, rakat,  
téves: tevés, véste, 
kapocs: csapok, kapocs, 
rút: túr 

 
c)   gerelyvetés: seregély vet, gerely tevés 

magasugrás: magas rugás 
korcsolyázás: zárkás ácsol(j)! 
jégkorongozás: Korgó Gézáson 
labdarugás: sudár balga 

 
99. 
 
Anagrammanevekből találd ki a kiinduló szót!  
 
a) Mi a foglalkozásuk? 

 T. Szép Áron – pénztáros 
 Rendőrkezi Kata – kirakatrendező 
 Ő. Főtt Ede – tetőfedő 
 O. Keépes Erna – operaénekes 
 Z. Várgedi Ernő – virágrendező 
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b)  Melyik országba utaznak? 

  Voga Irén – Norvégia 
 Saru Zita –  Ausztria 
 U. Táras Liza – Ausztrália 
 Z. Záross Olga – Olaszország 
 Ganti Erna – Argentína 

 
 
 
100. 
 
Anagrammajáték kerettörténettel 
Kinek mit hozott a pincér? 
Tómarossi Janka: sajtos makaróni. 
Rostásy Léghy Soma : hagymásrostélyos 
Rottz Patak Ákos: rakott káposzta  
B. Fezők Béla: babfőzelék 
 
101. 
 
Titkosírás: kerék, tanuló, autó, földrajz, iskola, matematika, anyu, apu 
 
102. 
 
Betűpiramis 
a) 

• Ra 
• Ara 
• Arany 
• Kanyar 
• Kanyaró 
• Rókanyak 

b) 
• Ég 
• Rég 
• Egér 
• Régen 
• Négert 
• Rétegén 
• Tengerész 

 
 


