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Vélemények a 2019. évi nyelvÉSZ  
országos döntó́ró́l:

„Másodjára vagyunk itt a kisfiammal, másodikosként. 
Olyan élmény ez neki, hogy az a célja, minden évben eljusson ide.”

„Ilyen színvonalas, emberséges, közvetlen kapcsolatot teremtő,  
kedves, figyelmes szervezőkkel még nem találkoztunk a versenyeink 
alkalmával.”
„Tetszett a szervezők kreativitása, figyelmessége, kedvessége:  
nyugalmat árasztott az egész verseny.”

„Gyerekközpontú: sok programmal, vendéglátással, kedvességgel.”

„Nagyon tetszettek a feladatok, a programok is jók voltak, és végül  
ez egy nagyon szép hely!”

„Sokadszorra voltam tanárként az országos döntőn. Egyre jobb: 
egyre fogósabbak a feladatok, egyre színvonalasabbak a kiegészítő 
programok. Igazi családi fieszta a döntő.”
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Kedves Olvasó! Kedves Barátunk!
A nyelvi készségek, nyelvi kreativitás, nyelvi játékok, a magabiztos

és leleményes nyelvhasználat rangos versenye, az általános iskolás
tanulók egyik kedvence a nyelvÉSZ.

Ön most a nyelvÉSZ Anyanyelvi Tanulmányi Verseny 2019. évi
versenyfeladatainak gyûjteményét tartja a kezében. A feladatsorok általá-
nos iskolások részére készültek. Minthogy a verseny iskolai, megyei for-
dulóból és országos döntõbõl áll, a feladatgyûjtemény is ennek megfelelõ
felosztásban tartalmaz feladatokat évfolyamonkénti bontásban.

Feladatgyûjteményünket ajánljuk pedagógusoknak
– tanórák színesítésére;
– házi versenyek szervezéséhez segédanyagnak;
– tanulmányi versenyekre való felkészüléshez.

Szülõknek
– otthoni kvízjátékhoz;
– tanulmányi versenyekre való egyéni felkészüléshez;

és természetesen diákoknak
– gyakorlásra;
– iskolai dolgozatra való sikeres felkészüléshez;
– tanulmányi versenyekre való egyéni felkészüléshez.

A feleletválasztós kérdésekre általában egy választ várunk. Ahol ettõl
eltérünk, ott azt többszörös választás felirattal jelezzük. Ebben az
esetben egy vagy több helyes válasz van. A megoldás akkor jó, ha a
megfejtõ mindet megadja, és csak azokat adja meg.

Kötetünkben név szerint szerepelnek a 2019. év országos döntõsei. Az
elsõ három helyezett helyezése szerinti sorrendben, a többi résztvevõ
ábécésorrendben. Helyezésük értékét érzékelteti, milyen népes
mezõnyben érték el kiemelkedõ eredményüket; a versenyben indulók
számát évfolyamonként megadtuk.
Kedves Pedagógusok, Szülõk, Tanulók!
A nyelvÉSZ Anyanyelvi Tanulmányi Versenyünkre minden tanévben
január 10-ig lehet jelentkezni az általános iskolákban az osztály-
fõnököknél, magyartanároknál. Tehetséggondozás, játékos tudáspróba és
rangos tanulmányi verseny: minden évben ezt kínálja a nyelvÉSZ.
Találkozzunk a versenyen!



1. osztály

Iskolai forduló

1111 .... Olvasd el Kántor Kata Tolvajtempó címû regényének részletét
a Nózi nyomoz-sorozatból!

A lányok végre a tisztás felé vették az irányt. Olyan gyorsan
belemerültek az önfeledt csacsogásba, hogy talán azt sem vették
észre, hogy kutyáik már a tisztás távolabbi sarkába iramodtak.
Nózinak és Jessicának kétszer olyan sebesen kellett szedni a
mancsukat, hogyha lépést akartak tartani Elzával a göröngyös
fûben.

– Mondhattad volna, hogy futóversenyre jövünk, mert akkor
az edzõruhámat veszem fel – lihegte Jessica szemrehányón. –
Ennek a brokátból készült kabátnak nem tesz jót a szaladgálás.
Még lepotyognak róla a gyöngyök – dohogott.

– Arról hallottál már, hogy a kutyák nem hordanak ruhát? –
csipkelõdött Nózi.

– A te köreidben talán nem – emelte a magasba az orrát
Jessica. – De például egy neves kutyakiállításon minden csivava
a legújabb divat szerint öltözködik. Nálunk ez elvárás.

Másképpen. A részlet melyik kifejezése jelenti ezt: erdei rét?

A. csivava B. brokát
C. tisztás D. göröngyös fû6
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2222.... Szó-ta-go-lás. Melyik szövegbeli szó szótagolásába csúszott hiba?

A. csa-cso-gás-ba B. ku-tyá-ik
C. tá-vol-ab-bi D. mond-hat-tad

3333.... Egyik kutya… A részlet egyik szavában el van rejtve a kutya
kétbetûs rokon értelmû párja. Melyikben?

A. végre B. kutyáik
C. sebesen D. jövünk

4444.... Tedd eléjük! Melyik betût illeszthetjük az alábbi szavak elé, ha
csupa értelmes szót szeretnénk kapni?

él, íme, övek

A. ny B. b
C. t D. c

5555.... Melyik szó nem illik a többi közé a jelentése alapján?

A. piros B. rõt
C. forró D. vörös

6666.... Mesés feladat. Pótold a mesecímek hiányzó betûit!

Hó…ehérke és a hét törpe
R…g…csõr király
A …iskakas gyémánt félkr…jcárja

Olvasd össze a beírt betûket! Mi az, amit kaptunk?

A. kisbárány B. madárcsemete
C. bútorrész D. írószer

7777.... Évszakok. Vegyük el az évszakok legelsõ betûjét, és tegyük a
szó legvégére! Melyik nem lesz így értelmes?

A. tél B. tavasz
C. nyár D. õsz 7
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8888.... Néhány betû elkóborolt az alábbi találós kérdésbõl. Pótold
õket! Melyik betûsorozat a helyes megoldás?

Fajtatiszta? Vagy kevert?
Mindegy! Ne legyek kivert!

Pórázon jo…, mint a láncon.
Gazdám házõr…zve várom.

A. b, i B. bb, i C. b, í D. bb, í

9999.... Vékony jégen. Illesszük a kipontozott helyekre az elõzõ találós
kérdés négybetûs megfejtését! Melyik esetben kapunk téli
sporteszközt?

A. …gumi B. fa…
C. …pecér D. szoba…

11110000.... Samu megijedt. Egészítsd ki a szólást, hogy ezt jelentse!

Samunak … a bátorsága.

A. megmaradt B. inába szállt
C. felszaladt D. agyára ment

Többszörös választás

1111 1111 .... Ábécé. Melyik betûnek van kétjegyû szomszédja az ábécében?

A. b B. e C. h D. u

11112222.... Ellentétek. Melyik szópár tagjai lehetnek egymás ellentétei?

A. szerény – öntelt B. rest – dolgos
C. bölcs – ostoba D. éltes – agg

11113333.... Helyettesítés. Melyik szó lesz újra értelmes, ha az s betûjét k
betûvel helyettesítjük?

A. festet B. sebez C. sirály D. keres8
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11114444.... Szólásmondások. Melyik szólásból hagytunk el madarat?

A. Sok … disznót gyõz.
B. Egy … nem csinál nyarat.
C. Szegény, mint a templom … .
D. Vak … is talál szemet.

11115555.... Ruhás foglalkozások. Ki vesz részt a ruhakészítésben?

A. a takács B. a kalmár
C. a szabó D. a varrónõ

11116666.... Cserebere. Cseréljük fel a szavak két magánhangzóját!
Melyik lesz így is értelmes?

A. kérek B. veréb
C. álmos D. kemény

Megyei forduló

1111 .... Olvasd el Palásthy Ágnes Elrabolták a siklót címû meseköny-
vének részletét!

– Ugyan, Pepe! Nem unod még ezt a kakaskodást? Nekem
már elegem van a nagy kérkedésbõl. Látod, ráfizettem. Befü-
rödtem alaposan ezzel az óriási hárslevéllel.

– Nem bírod el?
– Nem bizony – sóhajtotta.
– Nem lehet ez olyan nehéz. Majd én megmutatom neked –

lépett Pepe a levélhez peckesen. Lehajolt, és megpróbálta a hátára
lódítani, de nem tudta megmozdítani sem. Mérgesen legyintett.
– De hát minek vettél ilyen nagyot?

– Minek, minek… Meg akartam mutatni, hogy én vagyok a
legerõsebb. Mert nekem mindig hencegnem kell. 9
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Másképpen. Hogy mondhatjuk másképpen: kérkedik?

A. kunyerál B. kakaskodik
C. henceg D. elege van

2222.... Oda-vissza. Melyik szó nem lesz értelmes visszafelé olvasva?

A. még B. már C. el D. sem

3333.... Megfejelés. Írjunk a szavak elé egy m betût! Melyik nem lesz
így is értelmes?

A. ezzel B. ilyen C. olyan D. a

4444.... Radírpók. Hamarosan megérkezik Radírpók, és megeszi a
betûkrõl az összes ékezetet. Melyik nem lesz ezután is
helyesen írt, értelmes szó?

A. még B. már C. hát D. hátára

5555.... Azt a betût keressük, mellyel ismét értelmes szavakat kapunk,
ha a szavak végére illesztjük. Mit jelenthet ez a betû magában,
önálló szóként?

kar…, túr…, bors…

A. kevés B. hamar
C. régi D. kicsi

6666.... Rakjunk rendet az iskolai eszközök összekeveredett szótagjai
között! Hol találunk egy fölösleges szótagot?

A. ru-ce-za B. tó-tar-toll
C. zet-les-fü D. zsák-na-tor

7777.... Keresd meg a szabályt! Melyik szó illik a kérdõjel helyére?

magas – alacsony, karcsú – testes,
kétbalkezes – ügyes, komor – ?

A. göndör B. okos C. víg D. bús10
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8888.... Hónapok. Melyik szó nem illik a többi közé?

A. május B. szeptember
C. tavasz D. január

9999.... Néhány betû elkóborolt az alábbi találós kérdésbõl. Pótold
õket! Melyik betûsorozat a helyes megoldás?

A gombolyag csodadolog!
Simogass meg, dorombolok.

Légy j… gazdi, sose mondd, hogy sicc innen!
Ne kelljen karmolva-f…jva hisztiznem!

A. o, u B. ó, u C. o, ú D. ó, ú

11110000.... Szólásmondások. Az elõzõ talányos mondóka egy állatról szól.
Melyik szólásmondásból hagytuk ki ennek az állatnak az
ötbetûs nevét?

A. Egy … nem csinál nyarat.
B. Nincs otthon a …, cincognak az egerek.
C. Vak … is talál szemet.
D. Egyik …, másik eb.

1111 1111 .... Konyhakert. Melyik növény neve lóg ki a sorból a hiányzó
kezdõbetût tekintve?

A. …aralábé B. …arfiol
C. …apor D. …ékla

Többszörös választás

11112222.... Egészítsd ki a hiányos szavakat! Hová írhatunk ó és õ betût
egyaránt, ha értelmes szavakat szeretnénk kapni?

A. cip… B. sz…r
C. hint… D. …v 11
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11113333.... Lánc, lánc, szótaglánc. Melyik szó lehet a szótaglánc következõ
tagja?

teke – kese – seper – persze – …

A. szende B. epés C. szerep D. szelíd

11114444.... Állati! Melyik állatnév írható be valamelyik kipontozott
helyre, ha mindegyikbõl értelmes szót szeretnénk kapni?

le…kít, k…og, fel…mozódik, el…beredik, oszt…

A. gém B. sün C. hal D. rák

11115555.... A számok betûket jelentenek. Hol adnak értelmes szót?

1=T,  2=Z,  3=R,  4=Á

A. 342 B. 431 C. 1431 D. 243

11116666.... Duplázás. Melyik szó esetén kapunk újra helyesen leírt szót,
ha az utolsó betûjét megkettõzzük?

A. hoz B. hal C. ép D. lak

Országos döntõ

1111 .... Olvasd el Palásthy Ágnes A fába szorult borz címû meseköny-
vének részletét!

Bella megpróbált felülni, de hosszú fülét csak nagy nehezen
tudta kiszabadítani a sok összegabalyodott, alvó nyuszi alól. Odébb
gördítette szundikáló Szonja húgát, felült, és nagyot szusszant.

Eszébe jutott, hogy a vacsorájából még maradt egy kis finom,
ropogós vadsóska-szár, és ettõl felderült. Igyekezett óvatosan
odakúszni érte a fészek pereméhez. Már majdnem el is érte,
amikor Tóbiás öccse félálomban, a szemét ki sem nyitva,12
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kinyújtotta a kezét, megragadta a sóskaszárat, és a szájába tömte.
– Az az enyém volt! – jajdult fel Bella.
– Mi van? – kérdezte értetlenül Tóbiás, egy pillanatra kinyitva

a fél szemét. De a választ már meg sem várta. A másik oldalára
fordult, befúrta magát a többi nyuszi közé, aztán aludt tovább.

Melyik szó nem illik a többi közé a jelentése alapján?

A. ugrifüles B. nyuszi
C. nyúlánk D. tapsifüles

2222.... Cserebere. Melyik szó lesz úgy is értelmes, ha a két magán-
hangzóját felcseréljük?

A. jajdult B. ettõl C. tudta D. fülelt

3333.... Rövidítsünk! Melyik szó nem lesz ismét értelmes, ha a hosszú
magánhangzóját a rövid párjára cseréljük?

A. fülét B. már C. kezét D. fészek

4444.... Betûzés. Olvasd össze a madárnevek kihagyott betûit! Mi a
kapott szó jelentése?

páv…, kar…aly, s…s, vé…cse

A. fõzõedény B. kerti növény
C. levélszõnyeg D. nyári lábbeli

5555.... Zóra elpityeredett. Egészítsd ki a szólást úgy, hogy ezt jelentse!

Zóránál eltörött a … .

A. lombik B. ceruza C. mécses D. kréta

6666.... Keresd a szabályt! Ha Irén cipész, Kenéz zenész, Botond orvos,
akkor mi Gyopár foglalkozása? (Segítség: magánhangzók.)

A. gyógyszerész B. tanár
C. pásztor D. jogász 13
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7777.... Összekevertük hasonló jelentésû szavak szótagjait, de az
egyikben van egy felesleges szótag. Melyikben?

A. bû lõ el vö B. nyö gyö rû
C. ta mu ga tós D. sze tet tõs

8888.... Néhány betû elkóborolt az alábbi találós kérdésbõl. Pótold
õket! Melyik betûsorozat a helyes megoldás?

Bundám szürke, gomb a szemem, sehol nem látnak sz…vesen.
Pedig szerény vendég vagyok, akármit elrá…csálgatok.

Ha meglátnak, lyukba futok. Macska mancsába nem jutok!

A. i, g B. í, g C. i, k D. í, k

9999.... Szólásmondások. Az elõzõ talányos mondóka az egérrõl szól.
Melyik egeres szólásmondás jelent egyenlõtlen küzdelmet?

A. Szegény, mint a templom egere.
B. Játszik vele, mint macska az egérrel.
C. Jóllakott macska nem fog egeret.
D. Nincs otthon a macska, cincognak az egerek.

Többszörös választás

11110000.... A tér szó betûinek átrendezésével ez a két szó is kirakható: ért,
rét. Melyik szó betûinek átrendezésével rakható ki még két
újabb szó?

A. élt B. érv C. kép D. sok

1111 1111 .... Lánc, lánc, szótaglánc. Melyik szó lehet a szótaglánc következõ
tagja?

fekete – tereli – ligetes – tessékel – …

A. ellenség B. keleti C. keltetõ D. kellemes14
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11112222.... Madarak. Töröljük ki a madárnevek második szótagját! Hol
kapunk így is helyesen leírt szót?

A. süvöltõ B. csicsörke C. pacsirta D. seregély 

11113333.... Az alábbi szavakból ismét értelmes szavakat kaphatunk, ha az
elsõ betûjüket egy megfelelõ kétjegyû betûre cseréljük.
Melyikbõl kaphatunk így állatnevet?

A. rest B. sík C. barka D. láp 

11114444.... A következõ szavakból ugyanaz a két azonos magánhangzó
hiányzik. Pótold õket! Jelöld, ha tulajdonságra bukkantál!

A. p…r…ncs B. k…nn…
C. m…k…cs D. t…rk…

11115555.... Egészítsd ki a hiányos szavakat! Hová írhatunk ú és û betût
egyaránt, ha értelmes szavakat szeretnénk kapni?

A. gy…jt B. h…s C. gy…r D. sz…r

11116666.... Duplázás. Melyik szó esetén kaphatunk újra helyesen leírt
szót, ha valamelyik mássalhangzóját megkettõzzük?

A. fejel B. lakos C. épen D. felet

2. osztály

Iskolai forduló

1111 .... Olvasd el Kántor Kata Tolvajtempó címû regényének részletét
a Nózi nyomoz-sorozatból!

A lányok végre a tisztás felé vették az irányt. Olyan gyorsan
belemerültek az önfeledt csacsogásba, hogy talán azt sem vették 15
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észre, hogy kutyáik már a tisztás távolabbi sarkába iramodtak.
Nózinak és Jessicának kétszer olyan sebesen kellett szedni a
mancsukat, hogyha lépést akartak tartani Elzával a göröngyös
fûben.

– Mondhattad volna, hogy futóversenyre jövünk, mert akkor
az edzõruhámat veszem fel – lihegte Jessica szemrehányón. –
Ennek a brokátból készült kabátnak nem tesz jót a szaladgálás.
Még lepotyognak róla a gyöngyök – dohogott.

– Arról hallottál már, hogy a kutyák nem hordanak ruhát? –
csipkelõdött Nózi.

– A te köreidben talán nem – emelte a magasba az orrát
Jessica. – De például egy neves kutyakiállításon minden csivava
a legújabb divat szerint öltözködik. Nálunk ez elvárás.

Másképpen. Melyik szó nem jelentheti ezt: dohogott?

A. méltatlankodott B. elégedetlenkedett
C. háborgott D. zsivajgott

2222.... Radírpók legújabb hobbija, hogy kiradírozza a szavak
kezdõbetûjét. Melyikbõl nem marad helyesen írt, értelmes szó
Radírpók randalírozása után?

A. végre B. veszem
C. jövünk D. készült

3333.... Rövidítés. Rövidítsük meg a szavak összes hosszú mássalhang-
zóját! Melyik esetben kapunk ismét értelmes szót?

A. mondhattad B. távolabbi
C. kellett D. hallottál

4444.... Pótold a halfajták kezdõbetûit! Melyik kerül a betûrendben
az utolsó helyre?

A. …eszeg B. …onty
C. …uka D. …arcsa16
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5555.... Káoszból rend. Állítsd helyes sorrendbe az összekeveredett
szótagokat! Melyik szó jelenti ugyanazt, mint a megoldás?

hor gas hó  ri

A. behemót B. köpcös
C. nyakigláb D. csenevész

6666.... Mesés feladat. Pótold a mesecímek hiányzó betûit!

Ba…szem Jankó, Csizmás K…ndúr, Ri…ócsõr király,
A két b…rs ökröcske, Hüve…k Matyi

Olvasd össze a beírt betûket! Mi az, amit kaptunk?

A. négylábú B. madár C. bogár D. virág

7777.... Bencét leszidták, mert rosszalkodott. Egészítsd ki a szólást, hogy
ezt jelentse!

Bencének … .

A. rosszul áll a szénája B. megmosták a fejét
C. kihúzták a méregfogát D. befellegzett

8888.... Kakukktojás. Melyik szó nem illik a sorba a jelentése alapján?

A. haver B. barát C. pajta D. cimbora

9999.... Kézzel-lábbal. Három szólásban valamilyen formában a kéz
szerepel. Melyikbõl hiányzik másik végtag?

A. Ég a … alatt a munka.
B. Nem tudja a jobb …, mit csinál a bal.
C. Bal … kelt föl.
D. Itt a …, nem disznóláb.

11110000.... Lánc, lánc, szótaglánc. Melyik szó következik a szótagláncban?

PIROS, ROSTÁL, TÁLCA, …

A. ÁLCA      B. CAMMOG      C. KÁNTÁL      D. CAFAT 17
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1111 1111 .... A következõ szavakból egy-egy foglalkozás nevét lehet ki-
rakni, azonban egy-egy betû mindenhol felesleges. A foglal-
kozások kezdõbetûit segítségként aláhúztuk. Ha a felesleges
betûket összeolvassuk, egy újabb mesterségnevet kapunk.

RÍVÓ, ÁSÓRA, RÁCs, RÁNGAT, TAPOSÁS

Mi a kapott foglalkozás másik neve?

A. kádár B. cipész
C. pásztor D. hordár

Többszörös választás

11112222.... Néhány betû elkóborolt az alábbi találós kérdésbõl. Pótold
õket! Milyen betût kellett felhasználnunk a pótlás során?

Fa…tatiszta? Vagy kevert?
M…ndegy! Ne legyek kivert!

Pórázon …obb, mint a láncon.
Gazdám házõr…zve várom.

A. ly B. j C. i D. í

11113333.... Harmadik. Az elõzõ találós kérdés négybetûs megfejtésével
játszunk. Melyik betûre cserélhetjük ki a megfejtés harmadik
betûjét, ha értelmes szót szeretnénk kapni?

A. sz B. k C. p D. f

11114444.... Ábécé. Melyik betûnek van mássalhangzó szomszédja az ábécében?

A. b B. e C. h D. ú

11115555.... SK. Egészítsd ki a hiányos szavakat! Hová illik s és k betû
egyaránt?

A. fe…tett B. …ebez C. …irály D. kere…18
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11116666.... Évszakok. Vegyük el az évszakok legelsõ betûjét, és tegyük a
szó legvégére! Melyik lesz így is értelmes?

A. tél B. tavasz C. nyár D. õsz

11117777.... Bontás = bont+ás. Melyik gyümölcsnév bontható fel két
önállóan is értelmes szóra?

A. körte B. szõlõ C. szilva D. ringló

11118888.... Halak. Cseréljük fel a szavak két mássalhangzóját! Melyikbõl
kapunk helyesen írt, értelmes szót?

A. busa B. csuka C. amur D. küsz

Megyei forduló

1111 .... Olvasd el Palásthy Ágnes Elrabolták a siklót címû meseköny-
vének részletét!

– Ugyan, Pepe! Nem unod még ezt a kakaskodást? Nekem
már elegem van a nagy kérkedésbõl. Látod, ráfizettem. Befü-
rödtem alaposan ezzel az óriási hárslevéllel.

– Nem bírod el?
– Nem bizony – sóhajtotta.
– Nem lehet ez olyan nehéz. Majd én megmutatom neked –

lépett Pepe a levélhez peckesen. Lehajolt, és megpróbálta a hátára
lódítani, de nem tudta megmozdítani sem. Mérgesen legyintett.
– De hát minek vettél ilyen nagyot?

– Minek, minek… Meg akartam mutatni, hogy én vagyok a
legerõsebb. Mert nekem mindig hencegnem kell.

Másképpen. Hogy mondhatjuk másképpen: ráfizettem?

A. elfogyott a pénzem B. pórul jártam
C. megfürödtem D. elegem lett 19
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TeTszik?
Mi is nagyon szereTjük.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
Élvezd MihaMarabb!

MosT 
kedvezMénnyel 

lehet a tiéd!
Megnézem.

Ne hagyd ki! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/hatvani-csaba-petenyi-zoltan-nyelvesz-a-2019-evi-verseny-feladatai-8601?ap_id=KMR


2222.... Csere. Melyik szóból nem lesz újra értelmes szó, ha a magán-
hangzóját a betûre cseréljük?
A. még B. már C. nem D. hogy

3333.... Bontás = bont+ás. Melyik szövegbeli szó bontható fel két
önállóan is értelmes szóra?

A. kérkedésbõl B. legyintett
C. hencegnem D. peckesen

4444.... Megfejelés. Írjunk a szavak elé egy m betût! Melyik nem lesz
így is értelmes?

A. ezt B. elegem
C. el D. én

5555.... Keresd meg a szabályt! Melyik szó illik a kérdõjel helyére?
(Segítség: utolsó betûk.)

kamra, soká, dob, perec, korcs, ?

A. dalol B. sajt
C. halad D. csarnok

6666.... Radírpók. Hamarosan megérkezik Radírpók, és megeszi a
betûkrõl az összes ékezetet. Melyik nem lesz ezután is
helyesen írt, értelmes szó?

A. kösz B. vár
C. kérés D. szõr

7777.... A következõ állatnevek összekeveredett szótagjai között van
egy-egy fölösleges is. Keressük meg õket, majd rakjunk ki
belõlük egy értelmes szót! Mit jelent a kapott szó?

ko-he-dil-kro, be-zi-ló-ví, ti-mót-an-lop

A. öreg      B. mérges
C. barátságos D. nagy testû20
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