
Anekdoták Szóteszt            _______ / 100 pont 

Melyik ez a szó? 

Hivatalos írás arról, hogy mi történt. Rendőrség vagy kórház írja: ___________________ 

Nagyon fáradt: _________________ 

Mindig megmondja, amit gondol, sokszor nem túl udvarias: _______________________ 

Valaki valakitől elmegy gyorsan, határozottan: ___________________________ 

Olyan ember, aki azt csinálja, amit mond. Ha valamit megígér, az úgy is lesz: _____________________ 

          _______ /10 pont 

Mi a szinonimája? 

egyáltalán nem tudom - ___________________ 

gyorsan, váratlanul - __________________ 

képmutató - ________________ 

hosszú ideig - ________________ 

javasol - ________________ 

egy keveset - _________________ 

leesik a 20 filléres - _________________ 

    ______ /14 pont 

 

Mi hova illik? Tedd a szavakat helyes formában a mondatokba. 

Annyira … hogy, az első szótól az utolsóig, börtönbe kerül, eredeti, főszerkesztő, inkognitó, kormány, 

lepihen, műbőr, otthagy, rengetegen, üdülőhely, ünnepelt médiasztár, zaklat 

1. ___________ elfoglalt voltam a múlt héten, ____________ semmire nem volt időm. 

2. Lajos azért ___________ _____________, mert megölt valakit. 

3. Minden diáknak el kell olvasni ezt a könyvet _________ _________ _________ ________ __________ 

4. József sokáig miniszter volt a ______________________ 

5. A fiú összeveszett a barátnőjével, ezért a lány ________________ őt. 

6. Mivel a férfinek sok pénze volt, vett egy villát a népszerű _________________ 

7. Túl fáradt volt, ezért _________________ egy kicsit. 

8. Nem könnyű a magyar irodalmat ________________ olvasni. 

9. Sok ember internetezik __________________ 

10. A ________________ egy magazinnál dolgozik. 

11. A ______________ táska nem sokba kerül. 

12. Telefonon gyakran __________________ hirdetésekkel. 

13. Judit a valóságshow után ________________ _________________ lett. 

14. _______________ voltak a tengernél nyáron. 

______ /14 pont 

Melyik a párja? 

buta   róka 

lusta   nyúl 

ravasz   kutya 

gyáva   oroszlán 

szelíd   liba 

bátor   bárány    

_______ / 12 pont 



 

Mi a kérdés? A válaszokat megadtuk. 

_____________________________ ? Mert szobát akart foglalni. 

_____________________________ ? Postafordultával válaszolt. 

_____________________________ ? Hogy viheti-e a kutyáját is. 

_____________________________ ? Azt, hogy szeretettel várják őket. 

 

          _______ /8 pont 

Fejezd be a mondatokat a történetek alapján!  

Agatha Christie nemcsak bűnügyi regényeiről, hanem rendkívüli udvariasságáról is ______________ volt. 

Egyszer egy hordár _____________ hozott az írónőnek. 

Agatha Christie borravalót akart ___________ ________________ 

De a hordár nem akarta ___________________ 

Ekkor az írónő megkínálta őt egy _________________ 

     xxxxx 

A diák azt ________________ Schnabel úrtól, hogy ______________ ad egy órát. 

A zongorista azt ________________, hogy 50 __________________ 

A fiúnak ez túl ____________ volt, ezért _______________ próbált. 

A zenész szerint az ______________ óra soha nem __________ 

          _______ /26 pont 

 

Írj le egy kínai / lengyel / észt / horvát anekdotát röviden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

_______ / 16 pont 


