
 

2015-2016  Döntő  2. -3. osztály 

1. Pótold a hiányos mondatokat a következő szavakkal! 
felélénkült, táncát , bal, ragyogni, víz,  táncolni, lila, 
A mi Kíváncsi- Kószánk megállt a gyönyörű ……………………….szobája közepén, 
és ………………………. kezdett. Mondhatnám, hogy mindenki csodálattal hallgatta, 
de nem fogom, mert Annabellának nincs valami szép hangja. Mondhatnám, hogy 
ámulva nézték a…………………., de nem fogom, mert a mi tündérlányunknak két 
………………..…. láb  van. Mindez azonban mit sem számít, mert a nap hevesen 
…………………. ……kezdett, a szél pedig,………………… így már csak várni kellett 
egypár napot, mire az összes …………………………..felszáradt. 
2.Ragaszd az üres helyre a borítékban talált képet, miután helyesen 
összeállítottad! Írd a vonalra a képen látható mesealak teljes nevét! 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Húzd alá, kik szerepelnek Annabella Lujza történetében?  
 törpék, Zille, cicus, oroszlán, alma kukaccal, Kalmári-Nagyorrú Kazimír, 
pulykakakas, egerek, 

4.Melyik könyvcím melyik szerzőhöz tartozik? Kösd össze!  

Veszélyben a tölgy                

Ciprián 

Nyulász Péter 

Mikó Csaba 

5. A következő szövegben az előző feladat történetei mondatai keveredtek össze. 
Az egyik történet mondatait pirossal, a másik történet mondatait húzd alá kékkel! 

Igen – bólintott Ciprián -, feleségül kérem Bogit! Ha ő is akarja – nyújtotta felé a 
karját, amit a lány boldog mosollyal fogadott el. Szarv úgy érezte, mintha az eddig a 
mellkasára ejtett nagy Tölgyet hirtelen levették volna róla, végre újra levegőt tudott 
venni. Látva a pírt az arcán, nem volt kérdés, mi a válasza. Megmentik! Van, aki 
megmentse a lányát! 

3. Ragaszd az üres helyre a borítékban talált képet, miután helyesen 
összeállítottad! Írd a vonalra a képen látható mesealak nevét! 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOTÓ 

Húzd alá a helyes választ a feladatokban! 

1.Mi a neve a képen látható játéknak? 

  

rúdonjáró           óriáslépés               gólyaláb 

2. Melyik játékhoz nem szükséges semmilyen eszköz? 

Adj király katonát!      Szurtos Peti            Csapd le csacsi 

3.Melyik játék szerepel József Attila Altató c. költeményében? 

búgócsiga        üveggolyó             ugrókötél 

4. Mi a marokkó játék másik neve? 

imágó             mikádó       jenga 

5. Mi a neve ennek a játéknak? 

   

ugróiskola          malom        sakk 

 

 

 



6. Milyen játékot gyakorolnak a gyerekek? 

 

röplabda            kézilabda             kosárlabda 

7. Melyik kifejezés jelöl logikai játékot? 

ördöglámpa          ördöglakat     ördögszekér  

8. Milyen növényből készül a csutkababa? 

nádból       gyékényből             kukoricából  

9. Melyik játék táblája ez? 

 

Malom            Gazdálkodj okosan!           Ki nevet a végén?  

10. Mi lehet a találós kérdés megfejtése? 
Zakatol , vágtat, síneken csúszik, 
Hátán elcipelhet mindent és mindenkit. 
Csak az állomáson áll meg egy-két percre. 

troli         villamos    vonat  

11. Mi lehet Kis Magda  versének címe? 

 
feldobja, 
röptetve, 
szöktetve, 
az apja 
elfogja, 



pörgetve, 
görgetve, 
bokorba 
gurítja, 
magasba 
hajítja, 
 
játék          kavics          labda 

12. Milyen játékot játszanak? 

 

kidobó        labdacica          zsinórlabda 

13. Milyen sporteszköz illik a vershez? 

Dombok, lankák minket várnak, 
örülünk a havas tájnak. 

bicikli           szánkó         túrabot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Közmondások, mesék, rejtvények 

1. Fejezd be a  hiányos szólásokat, közmondásokat! 
Jobb adni, mint ……………………………………………………………………. 
Madarat tolláról, embert……………………. …………………………………... 
Nem esik messze az alma a …………………………………………………….. . 
Ki korán kel, …………………………………………………………..……..…lel. 
Sok bába közt elvész a ………………………………. ………………………….. 
Bagoly mondja verébnek, hogy  nagy a …………………….. …………………. 
Bolond lyukból ………………………………………………………………….. . 
Sok jó ember kis helyen is ………………………………………………………. . 
Rossz fát tett a ………………………………………………………………….. . 
 

2. Melyik mesében szerepelnek a következő tárgyak, szereplők? 
 

Tárgyak, szereplők Melyik meséből való? 
gyémánt fél krajcár  

piros ruha, piros 
sapka, piros cipő 

 

üvegcipellő 
 

kopasz farkas 
 

mérgezett alma 
 

mézeskalácsház 
 

fehér, fekete, tarka 
tehén 

 

híres egyfejű 
sárkány 

 

sárga, fehér, piros 
pillangó 

 

aranyhal  



iciri piciri 
kismacska 

 

 
3. Fejtsd meg a következő találós kérdéseket!  

- Szárnya nincs, és mégis repül: Mi az?............................................................... 

- Tegnap volt, holnap lesz. Mi az?        ………………………………………… 

- Gyümölcs vagyok, édes vagyok, 
 ha megértem, piros vagyok. 
 Télen elrejt jól a kamra, 
 mi is volnék, ha nem ………………………………………………….................   

- Olyan, mint egy tűpárna, 
görögdinnye, tövises, 
gondolkozz csak, 
ne siess!             …………………………………………………………………… 

4. Az alábbi táblázat segítségével fejtsd meg a titkosírást!  
példa: 31+34+64= bor 

0 1 2 3 4 5 6 
1 a e í n s v 
2 á é j ny sz w 
3 b f k o t x 
4 c g l ö ty y 
5 cs gy ly p u z 
6 d h m r ü zs 

  63+12+15+12 

       Megfejtés:………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 



5. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!  
 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 

1. lóval közlekedő ember 
2. nem szól 
3. tűvel csinálja 
4. gyümölcs 
5. kevés ellentéte 

 
Megfejtés: ………………………………………………………………………. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Képről szövegalkotás 

2. osztály 

1.Írj a képről 3-4 összefüggő mondatot!  

 
 

Legyenek a mondatban a következő szavak: bele akart harapni,  hatalmas, 
pislogott, ordított 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



2. Hasonlítsd össze a két szöveget! Húzd alá a második szövegben a 
megváltoztatott szavakat! 

1. Virágok borították minden irányból: fehér fukszia és fagyalvirág, sárga 
sarkantyúka és sétányrózsa, piros pipacs és petúnia, lila lobélia és levendula körös-
körül. 

2. Világok borították mindenfelől: fehér bukszia és fagylaltvirág, sárga 
sarkantyúcska és sétáló rózsa, piros pipa és petúnia, lila lobébia és levendula körös-
körül.   

1.Írj a képről 4-5 összefüggő mondatot! Legyenek a mondatban a következő 
szavak! 

 

sportkocsi, bogárlányok, száguldás, autósztráda, tölgyfa törzse 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



2. Hasonlítsd össze a két szöveget! Húzd alá a második szövegben a 
megváltoztatott szavakat! 
 

1. Azt mondják, hogy az átok azóta ül a manónépen. A manót idecsalogatja a 
bálvány, és ha megérinti, ő maga is kővé dermed. Sokan jártak így régen, és sokak 
sírja lett ez a hely. Talán ezért is lett a neve Sirok. Mondjuk már én is sokszor 
megérintettem – persze én nem vagyok manó…  

 

2. Azt mondják, hogy  álom ül azóta a manónépen. A manót idecsalogatja a bárány, 
és ha megérinti, ő maga is hővé dermed. Sokan jártak így régen, és sokak zsírja lett 
ez a hely. Talán ezért is lett a neve Zsírok. Mondjuk már én is sokszor megégettem – 
persze én nem vagyok manó…  

 


