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1. Válaszolj az alábbi Kányádi Sándor vershez kapcsolódó kérdésekre! 

 

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén 

 

Nem kívánok senkinek se 

különösebben nagy dolgot. 

Mindenki, amennyire tud, 

legyen boldog. 

Érje el, ki mit szeretne, 

s ha elérte, többre vágyjon, 

s megint többre. Tiszta szívből 

ezt kívánom. 

Szaporodjon ez az ország 

Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’, 

s ki honnan jött, soha soha 

ne feledje. 

Mert míg tudod, ki vagy, mért 

vagy, 

vissza nem fognak a kátyúk… 

A többit majd apródonként 

megcsináljuk. 

Végül pedig azt kívánom, 

legyen béke. – 

Gyönyörködjünk még sokáig 

a lehulló hópihékbe’! 

 

A) Mit jelent a vers címében található pohárköszöntő szó?  

 

….............................................................................................................................................. 

 

….............................................................................................................................................. 

 

B) Írj egy-egy példát a versből a következő szófajokra! 

Általános névmás: …………………………………………………………… 

Folyamatos melléknévi igenév: …………………………………………………………… 

Igekötő: …………………………………………………………… 

Felszólító módú ige: …………………………………………………………… 

Határozatlan számnév: …………………………………………………………… 

Kérdő névmás: …………………………………………………………… 
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C) Bontsd szóelemekre a vers vastagon szedett szavait!  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

D) Keress a versben nyelvi alakzatot!   

 

….............................................................................................................................................. 

 

….............................................................................................................................................. 

 

E) Miért tett a költő az emberségbe, hitbe, kedvbe szavak után aposztrófot?  

 

….............................................................................................................................................. 

 

….............................................................................................................................................. 

 

F) Írj két szinonimát a kátyú szóra! …........................................................................................ 

 

2. Az alábbi közmondásokból hiányzik egy-egy szó. Egészítsd ki őket a következő szavak 

egyikével! Vigyázz, nem kell minden szót felhasználnod! 

A) Aki keres, az …............................................ 

B) Sok …............................ közt elvész a gyerek. 

C) Ne igyál …............................. a medve bőrére! 

D) Hamar …......................................... ritkán jó. 

E) A …....................................... rossz tanácsadó. 

F) …..................................................... szőrével. 

elsőre, munka, tálal, düh, kutyaharapást, macskát, talál, előre, harag, bába 
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A közmondások betűjelét írd a jelentésük mögé! 

A kitartás előbb-utóbb meghozza jutalmát. …................ 

Az elsietett munkának rendszerint nem sok haszna van. …..................... 

Kár annak örülni, amit még nem ért el, nem valósított meg az ember. …................. 

Ami a bajt, bánatot okozta, az mulasztja is el. (A másnapos gyomornak jólesik az ital.) …..... 

A harag sok rosszra veheti rá az embert. …...................... 

Ha sokan intézkednek vagy beleszólnak egy dologba, az csak kárára van az ügynek. …......... 

 

3. Milyen mondatrész az alábbi mondatokban a macska szó? 

A macska hat kölyköt hozott a világra tegnap éjjel. …............................. 

A macska szőre télre dúsabb lesz. …................................................ 

A kislány minden reggel örömmel etette meg a család új macskáját. …....................... 

Macskás kulcstartót kaptam nagymamától karácsonyra. …............................... 

Ez az állat macska. …................................... 

4. Nagymamád jövő héten tölti be a 70. születésnapját. Anyukád vett neki egy képeslapot, és 

megkért, hogy írj a mamádnak egy születésnapi köszöntőt! Ne felejtsd el a levél kötelező 

elemeit! 

…........................................................................................................................................ 

…....................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................... 
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5. Helyesírási feladat: írd a helytelen alakok mellé a helyeset! Vigyázz, két szót helyesen ír-

tunk le, nem kell javítanod! 

A) haggyál - ….............................. 

B) azomban - …............................ 

C) jégpálya - …............................. 

D) dícsér - …................................ 

E) jöjjön - ….................................. 

F) lőjj - ....................................... 

G)  muszály - …............................ 

H) köppeny - ….............................

 

6. Párosítsd össze a szavakat a jelentésükkel! 

A) anonim B) reális C) automata D) szimbiózis E) interakció F) kaotikus 

1. Rendezetlen, össze-vissza 

2. Magától működő szerkezet 

3. Kölcsönösen előnyös együttélés 

4. Valóságos, kézzelfogható 

5. Névtelen 

6. Kölcsönhatás 

 

Párok: …...................................................................................................................... 

7. Az alábbi képen arcokat látsz, írd a táblázat mellé, hogy melyik milyen érzelmet fejez ki! 

Pl. Az 1. arc = öröm 

 2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 
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8. Egy szöveg mondatait összekevertük. Az első és az utolsó mondat a helyén van, a többit 

számozással tedd a helyére! (A részlet Ottlik Géza Iskola a határon című regényéből való.) 

1. Akármennyire is töprengtünk, belül a lelkünk tele van könnyűséggel, finom részeg-

séggel, a szabadság enyhe mámorával. 

 

…… 

Akármilyen tetszetős hasonlat ez az ólom a hajófenékben, nem jó hasonlat. 

 

 

…… 

Abban sem vagyok biztos, hogy olyan nehéz és keserű-e csakugyan, ami lefelé húz 

bennünket. 

 

…… 
Ámbár ezt sem jól mondom. 

 

 

…… 

De nem tántorgunk, nem inog a térdünk ettől, mert a sok nehéz tudás ólma már régen 

jól megülepedett a szívünk vagy inkább valahol a gyomrunk alján, miként az erős, 

tengerre épült hajók tőkesúlya, s a világnak ez a keserű ismerete, ha le is lassítja 

nagyon a vitorlánkat, de szilárdságot ad. 

 

 

…… 

Csak azt tudom, hogy van egy nagyon mély lerakódás létezésünk alján, a második 

vagy legfeljebb a harmadik réteg alulról számítva, ami már végleges és változtatha-

tatlan, ahol már nem mozdul az életünk, tehát rossz szó rá, hogy lelassít, hiszen egy-

általán mozdíthatatlan és befejezett. 

7. 
Erős és szilárd tartalom ez az emberben, és nem valamilyen szomorú vagy halott 

dolog, sőt bizonyos tekintetben éppen ez él igazán, ez az, amit létezésünk folyamán 

létrehozunk, amit életre hívunk életünk anyagából. 

 

 


