
NyelvÉSZ 2021–22, 4. osztály, megyei forduló 
 

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

Egész délután a szobámban gubbasztottam. Hol az ágyon ültem, hol rajzolgattam. 
Éhes voltam. Már szégyelltem, hogy így viselkedtem, de nem akartam beismerni. 

Lassan beesteledett, és mikor újra megkordult a gyomrom, úgy döntöttem, mégis 
legyűröm a főzeléket. Elindultam kifelé, és ekkor a konyha sötétjéből zöldes fénycsóva 
villant. Nem hittem a szememnek! 

Az asztalon még mindig ott volt a tányér kelkáposzta-főzelék, de másnak tűnt, mint 
délben. Haragosan zúgott és örvénylett a tányérban, mint egy ragyogó, zöld tölcsér. A 
vakító főzelékforgatag mélyéből egy aprócska, manószerű alak bukkant fel. 

Mi lehetett az? Úgy elvakított a kelkáposzta-főzelék fantasztikus örvénye, hogy nem 
tudtam kivenni. Amikor közelebb léptem, éppen kikászálódott a tányérból. Egy 
szökkenéssel, HIPP-HOPP, eltűnt az asztal mögött. Azzal megszűnt a morajlás, 
kialudtak a fények, és teljesen lecsillapodott a tányér is. 

Izgatottan kapcsoltam fel a villanyt. 
A kelkáposzta-főzelék olyan nyugodtnak és ártatlannak látszott, mintha az imént 

semmi különös nem történt volna. Olyan volt, mint azelőtt. Egyszerű kelkáposzta-
főzelék. Minden normálisnak tűnt, kivéve egyetlen dolgot: a tányértól az asztal széléig 
picike nyomok vezettek. Vagyis nem képzelődtem! 

 

 Igebújócska. A részlet melyik szavában nem bújt el egy hárombetűs ige? 
 

 A. döntöttem B. voltam C. egyetlen D. képzelődtem 
 

2. Fel → (trükk; vág; talál). Jelöljük így azt, hogy a fel szóból az első betű kicserélésével 

megkaphatjuk a zárójeles szavak megfelelőit, a csel; szel; lel szavakat. A szöveg 
melyik szava kerül a pontok helyére, ha ... → (szór; emelet; kívül)? 

 

 A. volt B. hogy C. mint D. zöld 
 

3. Cserebere. Ismét értelmes szavakat kapunk, ha az alábbi szavak összes magán-

hangzóját e-re cseréljük. Melyik kapott szó nem lehet ige? 
 

 A. ágyon B. mint C. asztalon D. lassan 
 

4. Szólánc. Jussunk el a volt-tól a mint-ig három szón keresztül! Minden lépésben csak 

egyetlen betűt változtathatunk meg. Melyik szóra nem lesz szükségünk? 

volt – … – … – … – mint 

 A. hint B. holt  C. hűlt D. hont 
 

5. Mind a négy szóból újabb értelmes szót kaphatunk oly módon, hogy egyetlen betűjét 

n-re cseréljük. Melyik szóból nem igét kapunk így? 
 

 A. villanyt B. voltam C. fel D. éhes 
 



6.  Ugyanazt a mássalhangzót kell beilleszteni a szavak belsejébe – nem az elejére, és 

nem a végére –, hogy ismét értelmes szavakat kapjunk. Melyik meghatározáshoz 
nem találunk párt az új szavak között? 

láma, szerelés, puma 

 A. bicikligumi-felfújó  B. színpadi fellépés 
 C. hangzavar   D. világítóeszköz 
 

7.  Csihi-puhi. Rakd helyes sorrendbe az összekeveredett szótagokat! Jelentése alapján 

melyik szó a kakukktojás? 
 

 A. zés kő mér B. a di dal C. kö üt zet D. de küz lem 
 

8.  Magyarázatok. Melyik szómagyarázat nem állja meg a helyét? 
 

 A. matiné – gazdag asszony B. matróna – idős hölgy 
 C. matróz – hajóslegény  D. matuzsálem – rendkívül idős 
 

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. ÚLY C. ULY D. P 
 

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

 A. káprázik B. eltűnik C. pompázik D. tiszteleg 
 

11.  Minden kezdet nehéz. Az alábbi hiányos szót többféle kezdőbetűvel is elláthatjuk. 

Melyikkel jelenti ezt: pucér? 

…ŐRE 

 A. L B. P C. D D. SZ 
 

12.  Összekeveredtek a szólások szótagjai. Tedd őket helyes sorrendbe! Melyik szólás 

jelent hasonlót? 

ja.  is  szél  A  től  óv 

 A. ge  a  en  zét.  di  El  ke   B. sa  jét.  Meg  a  mos  fe 
 C. nye  hord  te  A  rén  ja. D. let.  sze  a  Csap  ki  ja  ne 
 

13.  Egy vagy kettő? Melyik szóba kell csak egyet írni a megadott mássalhangzóból? 

(Többszörös választás!) 
 

 A. mon(d)hat B. fe(n)t C. kiá(l)tam D. ha(l)gat 
 



14.  Mivel lehet befejezni a hiányos szót, ha helyesen írt szóalakot szeretnénk kapni? 

(Többszörös választás!) 

me… 

 A. nj B. nyj C. ny D. nny 
 

15.  Melyik szóból készíthetünk szárazföldi, vízi vagy légi járművet oly módon, hogy a 

magánhangzóit más magánhangzókra cseréljük ki? (Többszörös választás!) 
 

 A. répalé B. méter C. vallomás D. csenek 
 

16.  Testrészek. Olyan főneveket gyűjtöttünk össze, melyek testünk részeit nevezik meg. 

Melyik szó lehet ige is? (Többszörös választás!) 
 

 A. ér B. has C. fej D. fog 
 

17.  Bemutatkozás. Melyik betű mutatkozhat be így? (Többszörös választás!) 

 Két kétjegyű betű közé szorultam be az ábécében, azaz mindkét szomszédom ilyen. 

 A. c B. d C. n D. t 
 

18.  A következő négybetűs szópárok csak egy-egy betűjükben különböznek egymástól. 

Melyik esetben kezdődik mássalhangzóval a szópár mindkét tagja? 
 (Többszörös választás!) 
  

 A. ó-val írva: vízzel tisztító; t-vel írva: e pillanatban 
 B. á-val írva: alvó látomása; ó-val írva: nehéz fém 
 C. x-szel írva: bérautó sofőrrel, v-vel írva: állóvízi 
 D. e-vel írva: kitalált történet, i-vel írva: katolikus istentisztelet 
 

19.  Szótagok. Olvassuk össze a szópárok első szótagjait! Melyikből lesz hal?  

 (Többszörös választás!) 
 

 A. csupasz – kapál    B. kelet – szeglet 
 C. harmat – csatár   D. kába – rászól 
 

20.  Öltözet. Melyik ruhadarab nevének elejéről hiányzik egynél több mássalhangzó? 

 (Többszörös választás!) 
 

 A. …ézer B. …akk C. …ilinder D. …oking 
 
 

  


