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1. Olvasd el Bodor Attila Az elképesztő kelkáposzta-főzelék című könyvének részletét! 
 

Egész délelőtt lovaglóórán voltam, és utána farkaséhesen ültem az asztalhoz. 
– Milyen volt a tanyán? – kérdezte Anya, miközben megterített. 
– Tök jó! Már ügettem is Matyival! Józsi apó meg sokat bosszankodott az elkóborolt 

kecskéje miatt. Szerinte a szomszédos káposztaföldön kószálhat. 
– Örülök, hogy már nem félsz a lovaktól. Mondtam én, hogy ha legyőzöd a félelmet, 

akkor bármire képes vagy! – felelte Anya mosolyogva. – És ha már szóba került a 
káposzta… – Itt elhallgatott, és felém fordult egy teli lábassal. 

Kelkáposzta-főzelék volt az ebéd. 
– Neee, Anya! Ez olyan undi! 
Hiába ellenkeztem. Pillanatokon belül már ott is volt a tányéromban egy adag 

barnás-zöldes trutyi. 
– Nagyon egészséges, ráadásul csupa rost és vitamin – mondta Anya. – Egyél 

szépen, Barnabás! Mindjárt mikrózok hozzá fasírtot. 
– Marciéknál bezzeg mindig pizza van hétvégén – duzzogtam, miközben a 

kanalammal turkáltam a főzeléket. – Még palacsintát is kap, és… 
– Engem nem érdekel, hogy Marciéknál mi az ebéd – vágott közbe Anya. – Nálunk 

most ez van. Sokat dolgoztam vele. Addig fel se állj az asztaltól, amíg el nem fogyott! 
 

 Ha legyőzöd a félelmet. Melyik szó nem illik a többi közé a jelentése alapján? 
 

 A. bátor B. vakmerő C. félelmetes D. merész 

 

2. Melyik szóra nem igaz, hogy ha töröljük az első és az utolsó betűjét is, értelmes szót 

kapunk belőle? 
 

 A. utána B. félelmet C. felém D. belül 

 

3. Cserebere. Melyik szóból nem kaphatunk másik értelmes szót oly módon, hogy az 

egyik betűjét l betűre cseréljük? 
 

 A. tanyán B. tök C. ebéd D. engem 

 

4. Ugyanazt az elejére! Kigyűjtöttünk néhány szót a részletből. Melyik az a betű, 

amelyiket odatéve eléjük, mindegyikből újra értelmes szót kapunk? 

én  egy  ez 

 A. sz B. b C. m D. k 

 

5. Rövidítő. Melyik szóból nem kapunk ismét értelmes szót, ha a hosszú 

magánhangzóját a rövid párjára cseréljük? 
 

 A. már B. szóba C. ebéd D. képes 

 

 



 

6. Is-is. Melyik hiányos szót nem lehet ú-val is, ű-vel is kiegészíteni? 
 

 A. sz…r B. t…r C. b…g D. gy…jt 

 

7. Névlánc. Keresd meg a szólánc szabályát, majd keresd meg, melyik névvel 

folytatható a sor! (Segítség: kezdő magánhangzók sorrendje.) 

Andrea – Ádám – Eszter – Éva – Imre – Írisz – Orsolya – Ódor – … 

 A. Rita B. Ödön C. Ursula D. Orlandó 

 

8.  Alkoss zöldségneveket az összekeveredett szótagokból, de vigyázz, mert egy szótag 

mindenütt felesleges! 

ka rom sós    bol só bor    ri do pap ka 

 Rakd helyes sorrendbe a kimaradt szótagokat! Milyen állat teszi ezt, amikor jól érzi 
magát? 

 

 A. a kutya B. a tücsök C. a macska D. a tyúk 

 

9. Egy állat mesél magáról az alábbi talányos versikében. Melyik szódarabra nem lesz 

szükségünk, ha ki szeretnénk rakni az állat nevét? 
 

Sok cuki arcszeplő díszeleg egy srácon, 
társai csúfolják, hogy az én tojásom… 

Hozzám meg ezt vágják: – Ocsmány vagy, csúnya, csúf! 
Visszafeleselek: – Rút-rút-rút! Rút-rút-rút! 

 

 A. KA B. GA C. ULY D. P 

 

10.  Mondd más szóval! Hogyan mondhatjuk másképp: csúfolják? 
 

 A. majmolják B. furcsállják C. szidják D. gúnyolják 

 

11.  Találd ki, mely állatok mutatkoznak be! A megfejtések magánhangzóit sorrendben 

megadtuk. Melyik állat neve kezdődik kétjegyű mássalhangzóval?   
 (Többszörös választás!) 
 

 A. Házamat hordom hátamon, az utat összenyálazom. (i a) 

 B. Butának hisznek a világon, pedig csak dacosan iázom... (a á) 

 C. Láb nélkül tengetem életem, bőrömet időnként levetem. (í ó) 

 D. Szőröm foltos, nyakam hosszú, lombok közt sem leszek rosszul. (i á) 

 

12.  Egy-kettő! Melyik szóba lehet egyet és kettőt is írni a zárójelben megadott betűből, 

mert mindenképp értelmes szót kapunk? (Többszörös választás!) 
 

 A. fü(g)és B. kö(t)et C. fe(j)el D. l(e)jt 

 

 

 



13. Radírpók kitörölte a magánhangzókat a hangszernevekből. Melyikből radírozott ki 

három különböző magánhangzót? (Többszörös választás!) 
 

 A. n…gyb…g… B. c…mb…l…m C. f…v…l… D. tr…mb…t… 

 

14. Melyik szóból készíthetünk járművet oly módon, hogy a magánhangzóit más 

magánhangzókra cseréljük ki? (Többszörös választás!) 
 

 A. vénát B. méter C. vallomás D. héja 

 

15.  Összekeveredtek egy ismert szólás szavai. Tedd őket helyes sorrendbe! Melyik szólás 

jelent hasonlót? (Többszörös választás!) 

BÁNIK  ÚGY  VELE,  HÍMES  A  TOJÁSSAL.  MINT 

 A. A széltől is óvja.   B. Megmossa a fejét. 

 C. A tenyerén hordja.  D. Csapja neki a szelet. 

 

16.  Pótold a hasonló jelentésű szavak kezdőbetűit! Melyik betűt nem kellett egyszer sem 

felhasználni? (Többszörös választás!) 

…éhűtő, …unya, …étlenkedő, …usta 

 A. cs B. k C. t D. l 
 

  


