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1. Mókás szóösszetételek 
Az első szóösszetétel utótagja megegyezik a második szóösszetétel előtagjával. Humoros 
többszörösen összetett szavakat fogsz kapni. 
a) ÉTI _____________________________ TÉSZTA 
b) FOG ____________________________ OMLÁS 
c) HANGYA ________________________ RÁNTOTTA 
d) FOG ____________________________ SAJT 
e) FÜLBE __________________________ FAL 
f) FŰTŐ ___________________________  ÁPOLÓ 
g) FEJ _____________________________  TÉR 
h) HAJ _____________________________ CIPŐ 
i) GÓLYA __________________________ ADÓ 
j) EPE _____________________________  BÁNYA 
 
 
 
2. Találd meg a közmondásokhoz illő jelentésmagyarázatot!  
a) .............. Többet ér egy kérdezem száz keresemnél. 
b) ............. A messze harangnak későre jő hangja. 
c) ............. Inkább has hasadjon, mint étel maradjon. 
d) ............. Több szem többet lát. 
e) .............. Ne hajigáljon az, akinek üvegből van a háza! 
 
Jelentésmagyarázatok: 
 1. Nem lát jól valamit, ezért felteszi a szemüvegét. 
 2. Több ember több oldalról meg tud vizsgálni valamit 
 3. Csak magában bízik. 
 4. Együnk, ne hagyjunk maradékot a tányéron! 
 5. Ne kritizáljon másokat, aki maga sem hibátlan! 
 6. Nagyon kíváncsi. 
 7. Ha közel a segítség, hamarabb megérkezik. 
 8. Időt takarít meg, aki megkérdezi a tapasztaltabbakat. 
 
 
 
3. Pótold a hiányos szavak betűit! 
közö__bös (n-m), útpa__ka (d-t), tő__gyökeres (s-zs), azo__ban (n-m), t__zes (i-í), döre__ (j-ly), 
T__zijáték (ü-ű), v__zilabda (i-í), d__cséretes (i-í), sz__nültig (i-í), csa__os (p-b), árb__c (o-ó) 
 
 
 
 
 



4. Válassz ki a megadott kifejezések közül egyet! Húzd alá a jó változatot! Figyelj a 
hasonló alakú szavakra, helyesírásra! 
a) Nem folytathatta a munkáját, mert a fáradság / fáradtság levette a lábáról. 
b) Álmában gyakran a szörnyek elöl / elől menekült. 
c) Dél után / Délután egy perccel érkeztek a vendégek. 
d) Abban a helységben/helyiségben már szép számmal ülnek a hallgatók. 
e) Levontam belőle a tanúságot / tanulságot. 
f) Egyenlőre / Egyelőre még maradok ott. 
5. Húzd alá a következő mondatokban a helyes igealakot! 
a) Hagyj/hadj békén a kisebbeknek! 
b) Mikor jösz/jössz játszani? 
c) Nőj/nőjj nagyra! 
d) Ne higgyétek el/hidjétek el egy szavát sem! 
e) Menjünk/mennyünk nyaralni! 
f) Aggy/adj kölcsön egy könyvet! 
g) Nyizsd/nyisd ki az ajtót!  
 
 
 
6. Tegyél a szó elé egy betűt, s új értelmes szót kapsz megoldásul. Plusz pontot ér több 
betű felhasználása. 
gaz: _____________________ Ágnes: _____________________ ír: ____________________  
erény: __________________________ ok: ________________________________ 
ár: ___________________________________ 
 
 
 
7. Pótold a hiányzó j vagy ly betűt az alábbi szószerkezetekben! 
göbö__ű  go__ó  vi___ogó  kese__ű 
fogo__   kirá__  re__té__es kasté__ 
ola__os   ká__ha  szom__as   sirá__ 
cseké__   a_ándék  ro__tos   roko__a 
sü__edő ha__ó  kóvá__gó  gu__a 
i__edős papagá__  seké__  cserme__ 
ka__la  kö__ök  ricsa__ozó ma__om 
sú__os  zsámo__  nápo__it  óha__t 
 
 
 
8. Keress állatneveket a szavak elé, hogy jellegzetes összetett szót alkossanak! 
 
____________________ köhögés  ____________________ has 
____________________ tej   ____________________ fű 
____________________ gyökér  ____________________ kő 
vérehulló ____________________ fű ____________________út 
____________________ hír   ____________________ sor 
 
 
 
 
 



9. Válaszd el kétféleképpen a szavakat! 
a) alapok: ________________________________________________________________ 
b) csatár: _________________________________________________________________ 
c) csónakázás: _____________________________________________________________ 
d) felette: _________________________________________________________________ 
e) gépelem: _______________________________________________________________ 
f) ingázás: ________________________________________________________________ 
g) legelőre: _______________________________________________________________ 
h) rémeset: _______________________________________________________________ 
i) papátok: _______________________________________________________________ 
j) karóra: _________________________________________________________________ 
 
 
 
10. Írj két-két mondatot a szavak értelmének megfelelően! 
a) jól esik / jólesik: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

b) ezer mester / ezermester: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

c) meleg ágy / melegágy: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


