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A szó jelentése 

(folytatás) 

 

25. Csoportosítsd az alábbi szavakat! 
 süt, kevély, csap, kemény, remek, tűz, madár, levél, sötét, bogár, láb, nyúl, toll 
egyjelentésű:   ____________________________________________________ 
többjelentésű: ____________________________________________________ 
azonos alakú: ____________________________________________________ 

 

26. Ismered a gyűrű többjelentésű szó jelentéseit? Foglald őket mondatba! 
 
 
 
 

 

 

27. Keresd meg az alábbi szólások köznyelvi megfelelőit! 
 

Zsindely van a háztetőn.  

Tűzbe teszi érte a kezét.  

Pálcát tör valaki felett.  

A rövidebbet húzza.  

Tejbe-vajba fürösztik.  

Vaj van a fején.  

Kesztyűs kézzel bánik vele.  

Nem teszi ki az ablakba.  

Kákán is csomót keres.  

Rázza a rongyot.  

Megüti a bokáját.  

Nem lesz belőle énekes halott.  
 

28. Helyettesítsd szólásokkal az alábbi kifejezéseket! 
kárát látja; a lány kitessékelte; nagy feltűnést kelt; elszökik; eltitkol; kíváncsi rá;  
meglakol valamiért; őszinte; a rosszban egyetértenek 
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29. Ismered a következő szállóigéket? Írd le szerzőik nevét! 
Ember, küzdj, és bízva bízzál! 
Rendezni végre közös dolgainkat! 
Lesz még egyszer ünnep a világon! 
Dunának, Oltnak egy a hangja. 
Édes Hazám, fogadj szívedbe! 

 
(Használhatod Békés István: Napjaink szállóigéi című könyvét.) 

 

30. Növessz szólásfát a minta alapján: 
NEM eszi meg a kutya a telet. 
Úgy ESIK, mintha dézsából öntenék. 
MESSZE van tőle, mint Makó Jeruzsálemtől. 
Piros, mint AZ ALMA! 
Nem látja A FÁ(JÁ)TÓL az erdőt. 

Milyen koronát hajtanál ezekre a szólásokra? 
NEM MIND ARANY, AMI FÉNYLIK. 
SOKAT ÍGÉR, KEVESET AD. 
LENCSE, BORSÓ, KÁSA, MIND ISTEN ÁLDÁSA. 

 
(A megoldásban segítségedre lesz O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások című könyve.) 

 

31. Egészítsd ki szóláshasonlattá! 
 

Sima, mint _____________ . Ravasz, mint _____________ . Szelíd, mint _____________.  
Szép, mint _____________ . Fehér, mint _____________ . Öreg, mint _____________.  
Fél tőle, mint _____________ . Kerülgeti, _____________ . Iszik, _____________ .  
Bámul, ____________ . Kapkod, _____________ . Él, _____________ . 

 

32.  Helyettesítsd rokon értelmű szavakkal az alábbi mondatok kiemelt szavait! 
a) Az öregember arcát könnyű szellő simogatta. 
b) Néhány gyerek köhécselni kezdett a nevetéstől. 
c) A kutya békésen alszik a bokor tövében. 

 

33. Keresd a kakukktojást! 
 házinyúl, házieb, háziszarka, házityúk, házigalamb, háziszárnyas 
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34. Írj mondatokat a következő hangulatfestő szavakkal! 
 

alamuszi, somfordál, lézeng, szende, fickándozik,  

bamba, bunfordi, kelekótya, kódorog, bámészkodik,  

ballag, gubbaszt, hebehurgya, sompolyog 

 

35. Írd ki a hangutánzó és a hangulatfestő szavakat a következő verssorokból! 
 
a) „A pályaudvar hídja még remeg, 
 de már a kényes őszi szél dorombol 
 és kiszáradt hasábfák döngenek, 
 amint dobálják őket a vagonból. 
 ................................................... 
 A kiskölyök, ki voltam, ma is él 
 s a felnőttet a bánat fojtogatja; 
 de nem könnyezik, egy dalt zöngicsél 
 s ügyel, hogy el ne szálljon a kalapja.” 
     (József Attila) 
b)  „... a kutyák is 

 bágyatagon cammogtak 
 s a lámpapóznák 
 tövét meg sem szimatolták. 
 
 Csak a körmök kopogása, 
 a bocskorok csusszanása 
 adta tudtul szánni való 
 gyámoltalan vonulásuk.” 

     (Kányádi Sándor) 

36. Foglald mondatokba a mai szó szinonimáit:  
– jelenlegi, pillanatnyi, mostani, aktuális; 
– korunkbeli, modern, időszerű, korszerű, újszerű 

 

37. Alkoss mondatokat az esik többjelentésű ige alábbi rokon értelmű szavaival! 
 
– hull, potyog, aláhull, huppan, zuhan, pottyan;  
– bukik, elesik, borul, elvágódik;  
– ereszkedik, csökken, süllyed, apad, alábbszáll 
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38. A tiszta melléknév következő szinonimái milyen főnevekkel alkothatnak jelzős 
szerkezeteket? 

 
– kristálytiszta, makulátlan, folttalan; 
– higiénikus, szennyezetlen, átlátszó; 
– százszázalékos, vegytiszta, színtiszta; 
– fajtiszta; 
– derült, derűs, verőfényes; 
– üde, friss; 

39. A bot szó jelentései, jelentésárnyalatai szerint alkoss szinonimacsoportokat! 
 
vessző, dorong, sétabot, sétapálca, fütykös, ütleg, botozás, botbüntetés, husáng 

  
Döntsd el, hogy az alábbi szavak szinonimái-e a botnak? Válaszodat indokold! 
 botláb, gerenda, botfülű, cölöp, dárda 

 

40. Versenyezzetek! Ki tud több szinonimát írni szótár segítsége nélkül a következő 
szavakhoz? 

 ver, munka, feltör, bor, bolondít, szilárd, eszik, borzasztó, fantasztikus 
 

 
41. Írj a következő rossz hangulatú szavak mellé antonimákat! 

 ronda, csámpás, hazudik, lop, koszos 

 

42. Írd le a következő szavak ellentétes jelentésű párját! 
 buta  _____________  lusta  _____________ 
 bemegy _____________  sokára  _____________ 
 jelentős _____________  rosszkedvű _____________ 
 tehetségtelen _____________ 

 

43. Írd le az alábbi főnevek rokon értelmű párját! 
 bolt _____________  cipő _____________ 
 fej _____________  táj _____________ 
 pénz _____________  róna _____________ 
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44. Egészítsd ki a legmegfelelőbb szavakkal az alábbi mondatokat! 
 
 Pista jót _____________ a tréfán. 
 Csöndes _____________ suhant át az arcán. 
 Akkorát _____________ , hogy szinte harsogott a terem. 
 Tanulás helyett csak beszélgettek és _____________ . 
 Jóska a pad alatt titokban _____________ . 

 

45. A kiemelt szavakat, szerkezeteket helyettesítsd hangutánzó szavakkal, hangulatosabb 
kifejezésekkel! 
Pista nagyot kiáltott. A kasza halk hangot adott. A kő beleesett a vízbe. Bagoly szólt a 
háztetőn. Ott járkált az út közepén. 

46. Akinek szegény a szókincse, sok mindenre azonos jelzőt használ. Figyeld meg az alábbi 
kifejezéseket, és helyettesítd a jó szót rokon értelmű változataival! 
 

jó olvasmány, jó könyv, jó mese, jó történet, jó szórakozás, jó műsor,  

jó kirándulás, jó írás, jó ruha, jó gyerek, jó film, jó ennivaló 

  

47. Minden magyar gyermek ismeri József Attila Altató című versét. Ismerjük a vers 
kéziratos fogalmazványát is. Ezt a sort: „Alszik a bogár, a darázs” első változatban így 
írta le a költő: „Alszik a bogár, most nem ás.” Bizonyosan nemcsak azért érezzük 
nehézkesebbnek, bonyolultabbnak ezt a változatot, mert a másikat szoktuk meg, hanem 
azért is, mert a másik frissebb, elevenebb. A következő sorokat vajon miért változtatta 
meg a költő? 

Alszik a futás, a robogás… 
(S míg szendereg a robogás ...) 
Alszik rajta a szakadás... 
(Szunnyadozik a szakadás...) 
Alszik a labda meg a síp ... 
(Szundít a labda meg a síp...) 

 Az alszik igének van még több változata is. Hányat ismertek közülük? 


