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„Mennyeknek kapuját nyitottam népemnek” 
 

 
 

 

EMLÉKEZZÜNK SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNKRA! 

 
Összeállította: 

Mészely József 

tanító 

 

1.) Betűrímes közmondások 



 

             Alább négy ismert közmondás betűrímes változatát olvashatjátok. Az 

azonos betűkkel kezdődő szavakból álló mondatok alapján meg kell találnotok 

az eredeti közmondásokat. Ha ügyesen dolgoztatok, az eredeti közmondások 

kezdőbetűiből, felülről lefelé haladva, Szent István király pogány nevét 

olvashatjátok össze.  

 

a. Homályos látású háziszárnyas hulladékra hajlik.  

---------------------------------------------------------------- 

b. Kapott kancának kár korát kutatni. 

---------------------------------------------------------------- 

c. Nemes nedűt nem nehéz népszerűsíteni. 

---------------------------------------------------------------- 

d. Éber ébredő észrevehet értékes ékszert. 

__________________________________________ 

 

Szent István pogány neve:…………………… 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 3 perc, 5 pont 

 

2.) Egy igét a közepébe! 

 

         Illesszetek egy-egy igét az alábbi hiányos szavak közepébe! 

 

Könnyítésül zárójelben a teljes szó magyarázatát vagy rokon értelmű 

megfelelőjét adjuk meg. Ha ügyesen dolgoztatok, az igék kezdőbetűiből 

Szent István király apjának a nevét olvashatjátok össze, felülről lefelé 

haladva.  

 

a. állat…………ó     (állatokról gondoskodó) 

b. szak………....ő     (hozzáértő) 

c. gé………úz          (semmirekellő) 

d. h…..vezér           (főparancsnok) 

 
 

István király édesapjának a neve:………………….fejedelem 

 

 

------------------------------------------------------------------- 3 perc. 5 pont 

 

 

3.) Intarziás mondat 



 

Az alábbi intarziás mondatban Szent István király édesanyjának neve 

rejtőzik.  

 A megzsaroltak aggódva figyelték az eseményeket. 
 

István király édesanyjának a neve: …………………………………..  
 

 

 

------------------------------------------------------------------------2 perc, 2 pont 

 

 

 

4.) Verses rejtvény 

 

A következő verses rejtvény István király feleségének nevét rejti: 

 

 

 Nem kímélve a patákat, 

  benyargalja a pusztákat, 

  rágcsálja a mimózákat,  

 s kérődzik e fürge állat…………………… 

 Előtagja becsaphatna, 

 de sózzuk az utótagra! 

 Tán jobb is így, gyom és dudva,…………………….. 

 mert van neki ikerpárja,……………………… 

 mellyel, hogyha fölcseréljük  

        női névvé nemesítjük 

 első négy sorunk rejtélyét, 

  tülökszarvúnak a nevét. ……………………… 

 
 

 

István király feleségének a neve:……………………………….. 

 

------------------------------------------------------------------------3 perc, 5 pont 

 

 

 

5.) Betűpótló  



 

      Pótoljátok a hiányzó magán- és mássalhangzókat úgy, hogy hasonló 

jelentésű szavakat kapjatok! Ha jól dolgoztatok, a kiegészített rokon 

értelmű szavak kezdőbetűiből felülről lefelé haladva annak a három 

törzsfőnek a nevét olvashatjátok össze, akik kétségbe vonták István 

utódlási jogát, és akiket le kellett győznie, hogy megszilárdíthassa 
hatalmát. 

 

a) dagadt       =    _öv_r 

     buta          =    _sto_a 

     izzó           =    _ar_zsló 

     szemtelen  =    _im_sz 

     álmodozó  =   _brán_os 

     békés         =   __ugo_t 

 

b) makrancos =   _kara_os 

     derék         =   _ór_való 

     sokszínű    =   _ark_ 

     eszes          =   _ko_ 

     izgatott      =   __ugt_lan 

 

c)  diadalmas    =    __őzt_s 

     modortalan  =   _dva_iatlan 

     találékony   =   _elem_nyes 

     sunyi            =   _latto_os 

 

A legyőzött törzsfők neve: a)……………………….. 

                                            b)………………………. 

                                            c)……………………….. 
A 18 pont mellé még 5 pontot szerezhettek, ha feleltek az alábbi 

kérdésre: 

A három törzsfő közül melyiknek a testét négyelték fel és 

elrettentésül mely települések várainak kapujára tűzték ki? 
 
A felnégyelt törzsfő neve:----------------------------------------------------- 

Felnégyelt testét a következő várak kapujára tűzték ki elrettentésül:------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-----------------------------------------------------4 perc, 18+5pont=23 pont 

 

6.) Nevet rejtő kérdő mondatok 



 

    István király felesége öt gyermeket hozott a világra, de közülük csak 

egy érte meg a felnőttkort. Sajnos ő sem ülhetett apja trónjára, mert 

1031-ben a bihari Igfonerdőn vadászat közben halálra sebezte egy 

vadkan. István király egyetlen, felnőttkort megért fiának nevét a választ 

rejtő kérdő mondatokban bujkáló női nevek kezdőbetűiből olvashatjátok 
össze, fentről lefelé haladva. 

 

a.)  Ki hallotta a sziréna búgását?............................................. 

b.) Ki öntözte meg a rozmaringot?..........................................  

c.) Ki hozott szerszámot a kerékagy 

megjavításához?............................................. 

d.) Ki szilveszterezett a szüleivel?.......................................... 

 
     István király fiának a neve:…………………… 

 

 
----------------------------------------------------------------------2perc,5 pont 

 

 

 

7.) J vagy ly? 

 

Pótoljátok j vagy ly betűkkel az alábbi hiányos szavakat! Ha jól 

dolgoztatok, az ly-nal pótolt szavak első betűjegyeiből annak a pápának a 

nevét olvashatjátok össze, akitől koronát kért és kapott István király. 

 

sar_, moso_, árapá_, für_, szom_, siko_, osztá_, 

gépszí_, dagá_, méhra_, illemszabá_, óha_, kirá_, 

tala_, seregé_, ola_, zsinde_, para_, illemhe_, tara_, 

lapá_, mora_, tuta_, veszé_, ba_, te_, egyensú_, 

világtá_, sirá_, röhe_, zsámo_, tartá_, fahé_, erké_, 

tandí_, rejté_, va_ 

 
 

István király…………………………………pápától kért és kapott koronát. 

 

--------------------------------------------------------------------3 perc, 40pont 

 

8.) Hiányos mondatok 

 



István király nevéhez 48 vármegye és 10 egyházmegye alapítása fűződik. Ha 

a zárójelben megadott egyházmegyék nevét intarziaszerűen beillesztitek a 

hiányos mondatokba, értelmes mondatokat kaptok.  

 

(Veszprém, Vác, Pécs, Gyulafehérvár, Győr, Eger, Kalocsa, 

Esztergom, Bihar, Csanád) 
 

A. ) ……………… / ..…………bát gyűjtött az erdőben. 

B. ) Katalin …………………i mintát rajzolt.  

C. ) Ti…... / …....monikát kapott ajándékba. 

D. ) Bogán……….. / …. / ……….asból somfordált elő.  

E. ) A rádiónk b……………..jedt. 

F. ) A fe……. gondosan vigyázott a rabokra. 

G. ) Ma……… / ……. / ..……… kaput festett. 

H. ) A kana……. ….ábította Csabát is szenderegni.  

I. ) Az ár…….ska már kora tavasszal kivirágzik. 

J. ) Ma Jolán is ……… /   …………et a kabátjára. 

 

 

------------------------------------------------------------------------3 perc, 10 pont 

 

 

9.)Szókincspróba 

 

Olvassatok ki minél több értelmes magyar szót a FEJEDELEMSÉG és az 

ÁLLAMALAPÍTÓ szavakból! 

 

FEJEDELEMSÉG……………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

ÁLLAMALAPÍTÓ:……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....

................................................................................................................................ 

 

 

---------------------------------------------------3 perc, minden helyes szó 1 pontot ér 

 

 

10.) Beteg mondatok 

 



Gyógyítsátok meg, azaz javítsátok ki a következő „beteg mondatok” hibáit! 

 

István király ellenszenvet érzett a lázadó pogányok iránt. 

……………………………………………………………………………….. 

    A pogányok elleni harc sok esztendőt tartott. 

    …………………………………………………………………………………. 

 

-------------------------------------------------------------------------------  2 perc, 4 pont 

 

 

11.) Fiahordó szavak 

 

Az alábbi településnevekben húzzátok alá az egyház keretén belül 

dolgozó személyek nevét! 

 

Magyarapáca, Pálosremete, Baráthely, Papolc, 

Prépostfalva, Szászapátfalva, Püspökfürdő, 

Pápakovácsi, Érsekújvár 

 

  

------------------------------------------------------------------------------- 2 perc, 9pont 

 

 

12.) Szövegalkotás       

 

 

 

Fogalmazzatok rövid leírást a magyar Szent Koronáról! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

MEGOLDÓKULCS 

 



1.) Betűrímes közmondások 

    VAJK; a) Vak tyúk is talál szemet; b) Ajándék lónak ne nézd a fogát!  

     C) Jó bornak nem kell cégér; d) Ki korán kel, aranyat lel; 

2.) Egy igét a közepébe! 

    Géza (gondoz, ért, zeng, ad) 

3.) Intarziás mondat 
Sarolta vagy Sarolt  

4.) Verses rejtvény 

    Gizella (gazella, giz-gaz) 

5.) Betűpótló  

a) dagadt      =    kövér 
     buta          =    ostoba 

     izzó          =    parázsló 

     szemtelen =    pimasz 

     álmodozó  =   ábrándos 

     békés         =   nyugodt 

 

b) makrancos =   akaratos 

     derék         =   jóravaló 
     sokszínű    =   tarka 

     eszes          =   okos 

     izgatott       =   nyugtalan 

 

c)  diadalmas   =    győztes 

      modortalan =   udvariatlan 

      találékony  =   leleményes 
      sunyi          =   alattomos 

 

A legyőzött törzsfők neve: a) Koppány 

                                            b) Ajtony 

                                            c) Gyula           

 

A felnégyelt törzsfő neve: Koppány 

Felnégyelt testét a következő várak kapujára tűzték ki elrettentésül:  

Esztergom, Veszprém, Győr, Gyulafehérvár 

 

 

 

 

 

6.) Nevet rejtő kérdő mondatok. 
         Imre (Irén, Mari, Réka, Eszter) 



 

 

7.) j vagy ly 

 

(MÁSODIK) II. SZILVESZTER: mosoly, árapály, sikoly, osztály, dagály, 

illemszabály, király, seregély, zsindely, illemhely, lapály. veszély, egyensúly, 

sirály, zsámoly, tartály, erkély, rejtély 

8.) Hiányos mondatok 

   Eszter gombát gyűjtött az erdőben. 

   Katalin kalocsai mintát rajzolt. 

   Tibi harmonikát kapott ajándékba. 

   Bogáncs a nádasból somfordált elő. 

   A rádiónk begerjedt. 

   A fegyőr gondosan vigyázott a rabokra. 

   Ma Gyula fehér várkaput festett. 

   A kanapé csábította Csabát is szenderegni. 

   Az árvácska már kora tavasszal virágzik. 

   Ma Jolán is vesz prémet a kabátjára. 

9.)Szókincspróba 

FEJEDELEMSÉG: fej (ige és főnév), feje, fejd, ej!, Ede, elem, fejedelem, ég, 

stb. 

ÁLLAMALAPÍTÁS: áll, állam, a, alap lap, ama, ma, alapít, ás, s, lapítás, 

lapít, stb. 

10.) Beteg mondatok 

István király ellenszenvet érzett a lázadó pogányokkal szemben. 

A pogányok elleni harc sok esztendeig tartott. 

11.) Fiahordó szavak 

apáca, remete, barát, pap, prépost, apát, püspök, pápa, érsek.  

12.) Szövegalkotás és bemutatkozás 

Pontozási szempontok: 

Ötletes bemutatkozás – 2 pont 

Nyelvi kifejezőerő – 2 pont 

Szerkezet, kerekség – 2 pont 

Szép beszéd – 2 pont 

Előadásmód – 2 pont 

 

 


