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Néhdny hasznos tandcs:

A felkészülés során forgassátok a könyl'tárban elhelyezett lexikonokat, szótarakat!

(Magyar értelmezőkéziszőtár, A magyar nyelv történeti-etimológiai szőtáta, o. Nagy

Gabor: Magyar szólások és közmondások, Mi fán terem, Régi szavaink szőtélra,

Legúj abb szavaink szőtátra, táj nyelvi szótárak stb. )

Tanulmány ozzátok a szószedeteket! Keressétek meg a szavak eredetét, jelentését,

nézzetek utána a szavak használatának! Internetes forrásokat is használhattok, de

vigyázzatok, mert sok információ téves!

A vetélkedő néhány fordulójanál használhatjá|ok kézzel írott jegyzeteiket, ezért a

felkészülés során gondosan gyűjtsétek ossze az információkat!

Készítsetek A/4-es móretben illusztrációt, amelynek témája a magyar nYelv! Ez a

beugró feladat. Legyetek kreatívak, hívjátok fel a figyelmet nyelvünk érdekes

j elenségeire, értékeire

Készüljetek egy 7-3 perces jelenettel, amelyben 5 közmondást használtok fel (a

közmondásokat szabadon választhatjátok meg)l Legyetek kreatívak! Törekedjetek

színes, ötletes j elenetek összeállítására! Gondolj atok a koz<inségre !

A vetélkedő során írásbeli és szóbeli feladatokra számíthattok. Szükség lesz

csapatmunk ár a és kreativitásra!

A vetélkedon 4 fős (rendkívüli esetben 5 fős) csapatokkal vehettek részt.

Mindenkinek alapos, j ó felkészülést kívánunk!

Kérdéseitekkel nyugodtan fordulj atok hozzánk !

Kiszlné Simon Andrea és Barabás Irén tanárnők



Szólásmagyarázatok

1. Nem teszi ki az ablakba

2. Az ablakon szórja ki a pénzt

3. Ágról szakadt ember

4. Leesik azálla
5. Felkopik az álla

6. Még nekiállfeljebb
7. Angyal szállt el a szobában

8. A begyében van

9. Lenyeli a békát

10. Szidja. mint a bokrot

L1. Bámul' mint borjú az új kapura

12. Bottal üthetia nyomát

L3. Csütörtököt mond

14. Kótí az ebet a karóhoz

15. Megmossa valakinek a fejét
16. Egygyékényen árul valakivel

17. A kecske is jóllakjék, a káposzta is megmaradJon

L8. Kákán is csomót keres

19. Ég a keze alatt a munka

20. Kosarat kap

2L. Egy követfújnak
22. Körmére ég a dolog

23. Lándzsát tör valaki mel]ett

24. Hátra van még a fekete leves

25. Valakinek a malmára hajtja a vizet

26. Amilyen a mosdó, olyan a törÜlköző

27. Pálcát tör valaki felett
28. Port hint valaki szemébe

29. Kivágja a rezet

30. Szíjat hasít a hátából

31. Kiteszik a szűrét

32. Nem hajtatatár!
33. ldegen tollakkal ékeskedik

34. Tűzbe teszi érte a kezét

35. Kirázza az ujjából

36' Ujjat húz valakÍvel

37. Vargabetűt csinál

38. Szabad a vásár!

39. Ha akarom, vemhes, ha akarom, nem vemhes

40. Vérszemet kap



Régies szavaink

1. abriktol

2. ácsí!

3. áfium

4. alba

5. Albion
6. alamizsna

7. ambrózia

8. amice

9. angin

10. alteregó

11. almárium

L2. alma mater

L3. anno

14' aprómarha

15. armada

16. áristom

17' angyalbögyörő

18. árgyélus

19. bakó

20. cibere

2L' cikornyás

22. cibak

23. cidrizik

74. csepíirágó

25. csoroszlya

26. csúz

27. csupor

28. csuhé

29. ekrü

30. fabula

31. fátum

32. felcser

33. fiskális

34. fumÍgál

35. fruska

36. grádics

37. gyehenna

38. gyolcs

39. hadova

40. hecsedli

41. hodály

42. istápol

43. internátus

44. járom

45. kalendárium

46. kobold

47. korzó
48. kufár

49. kösöntyű

50. mágnás

51. matiné

52. meszely

53. obsit

54. odvas fa

55. omnibusz

56. pakk

5/. osztover

58. párta

59. pendely

60. peták

61. pernye

62. pukedli

63. ráma

64. ráspoly

65. rékli

66. rőÍ

67. sáfár
68. sámán

69. sámli

70. sifonér

71. svindli

72. szekatúra

73. talentum

74. taksál

75. tengeri

76. testamentum

77. tivornya

78. tÍrannus

79. toportyán

80. ukáz



Nézzetek utána a következő szavak eredetének és jelentésének?

Többfóle forrást is használhattok! (Biztosan segít: A magyar nyelv történeti-etimológiai

szőtára)

1. bordó

2. mecénás

3. bojkott
4. huligán
5. damaszt

6. kasmír
7. muszlin
8. bikini
9. pepita

10. raglán

1 1. kardigán
12.kaméLia
13. begónia
14. zserbószelet

I5. garDo

16. rekamié

17. kordován
18. fukar
19. melák
20. sziluett
2I. makadám

22. manzárd
23. szendvics
24. lincs(el)
25. gregorián

26. ce|ofán

27. hamburger

28. pasztőrozés
29. díze|
30. fiáker



Nézzetek utúna, mit jelentenek a következő idegen szavak!

BtÍrmilyenforrdst haszndlhattok! (De biztosan segít az Idegen szavak és kifejezések

szótdra!)

1. ffiktál
2. ffir
3. agilis
4. agresszív
5. aktív
6. ambíció
7. analfabéta
B. anonim
9. atrocitás
10'' autonóm
I l. centralizmus
12. degredálódik
]3. deklarál
]4. demolcrácia
I5. diabetikus
16. dffirenciált
17. dinamizmus
]8' domináns
19. dotáció
20. egoizmus
21. egzakt
22. emóció
23. exkluzív
24' extrém
25. faktor
26' frusztráció
27. habitus
28. heroikus
29. hierarchia
j0. homogén
3]. illusztráció
32. impulzív
33. individualitás
j4. információ

j5. interpelláció
j6. irracionális
37. kaució
jB. kollektív
39. kommunikóció
40. kompenzáció
41. komPetencia
42, kondenzált (tej)

43. kondíció
44. konlcrét
45. kontextus
46. konvenció
47.lcritérium
48.lwalitás
49.legitim
50' lízing
5l. medicina
52. migráció
53. militarizmis

. 54. modern
55. motivóció
56. negatív
57. nosztalgikus
5B. objektív
59. oppozíció
60. orientáció
61. Perfekt
62' perspektíva
6j. pozitív
ó4' praxis
65. precíz
66. privát
67. privatizáció
68. privilégium

69. projekt
70' pszichés
71. publikus
72. rasszizmus
73' reakció
74. reólis
75. reJlektáI
76. rekontstruál
77. relatív
78. relevóns
79' rentábilis
80. sansz
Bl. slukk
82. sPecifikus
83' spekulatív
84. sPontan
85. standard
86. struktúra
87. szankció
88. szimPatikus
89. szintézis
90. szPonzor
91. szubjektív
92. szuPermarket
93. team
94.'tematikus
95. tendencia
96. teória
97. tradíció
98. ultimátum
99. univerzólis
100. verbáIis



Mit jelentenek a következő szavak?

1. cvekker
2. csihés

3. cakó

4. csörge

5. pöszméte

6. fuszulyka
l. Koomon

8. csobolyó
9. csutora

10. csibuk
1 1. kápa

12. tomác
13. sajka

14. csapszék

15. szemöldökfa
16. pallos

17. petrence

18. teknő (tekenő)

19. csimota
20. csuma

21. vackor
22. csöntörög

23. döheder

24. icce
25. pint
26. akő
27. arasz
28. sin
29. öI

30. lat
31. uncia
32. font
33. lajtorja
34. kappan

35. fakutya
36. retyerutya

37. vánkos

38. cseber

39. puliszka
40. slambuc

41. kolompar
42.topán
43. tomác
44. parlag
45. fullajtár


