
1. Születésnapi meglepetés  Melyik szó hiányzik? A változat KÖNNYEBB 

 

Amikor Edit kilépett az iskolaudvarról, fellélegzett. Bármennyire is (1) ___________ a munkáját, nem volt 

könnyű dolga a sok (2) ___________. Ráadásul ma volt a születésnapja. Már a tanítás elején virágcsokorral 

fogadták a gyerekek, s persze cserébe azt (3) ___________, hogy ne adjon fel házi feladatot a hétvégére.  

Felnézett az égre, ragyogóan (4) ___________ a nap. Ebben a pillanatban nagyon magányosnak (5) 

__________ magát. Nem könnyű az (6) ___________ egyedül eltöltenie a születésnapját. Miközben 

céltalanul kószált a (7) ____________, feltűnt neki, hogy az emberek kedvesebbek és vidámabbak, (8) 

____________, máskor. Egy könyvesbolt (9) ___________ megállt kirakatot nézegetni. Hirtelen egy kedves 

hangot (8) ___________ a háta mögött. 

-Szia Edit! Boldog (9) ____________! Isten éltessen sokáig! 

Edit csodálkozva fordult (10) ___________, s egy jóképű, szőke hajú fiatalembert pillantott meg.  

- Köszönöm, de honnan (11) ___________ a nevemet? Ismerjük egymást valahonnan? 

- Még nem. Szabó Krisztián (12) ___________ s egyébként itt dolgozom szemben a könyvkiadóban. Azt, 

hogy ma (13) ___________ a születésnapod, a verebek is csiripelik már a városban. És ha nem tévedek, 

akkor te vagy az új tanárnő az itteni (14) __________.  

Edit alig kapott levegőt a meglepetéstől. 

- Ön, …azaz te talán az egyik diákom bátyja (15) __________, nem? 

- Nem talált! Nincs is testvérem! De meghívhatlak egy (16) __________? Akkor mindent elmagyarázok. 

Vagy sietsz valahová? 

A Fő téri kis cukrászdában (17) ___________, hogy Krisztián egy szót szólt volna, fény derült a rejtélyre. 

Krisztián lesegítette Edit kabátját.  A kabát hátán feltűnő nagy papírdarab éktelenkedett a következő 

felirattal: „Edit vagyok, és ma (18) __________ a születésnapom. Legyetek hozzám kedvesek!” 

- Ezek a rosszcsont kölykök! – bosszankodott Edit. – És én (19) ___________ sem vettem észre! 

- Micsoda szerencse! – húzta közelebb a székét Editéhez Krisztián. – Különben soha (20) __________ 

ismertelek volna meg! 

 
Születésnapi meglepetés  Melyik szó hiányzik? B változat     NEHEZEBB - ÚJ SZAVAK 

 

 

Amikor Edit kilépett az iskolaudvarról, (1) ___________. Bármennyire is szerette a munkáját, nem volt 

könnyű dolga a sok kiskamasszal. (2) ___________ ma volt a születésnapja. Már a tanítás elején 

virágcsokorral fogadták a gyerekek, s persze cserébe azt kérték, hogy ne adjon fel házi feladatot a hétvégére.  

Felnézett az égre, (3) ___________ sütött a nap. Ebben a pillanatban nagyon (4) ___________ érezte magát. 

Nem könnyű az embernek egyedül eltöltenie a születésnapját. Miközben céltalanul (5) __________ a 

városban, (6) ___________ neki, hogy az emberek kedvesebbek és vidámabbak, mint máskor. Egy 

könyvesbolt előtt megállt kirakatot nézegetni. Hirtelen egy kedves hangot hallott a háta mögött. 

-Szia Edit! Boldog Születésnapot! Isten éltessen (7) ___________! 



Edit (8) ___________ fordult hátra, s egy jóképű, szőke hajú fiatalembert pillantott meg.  

- Köszönöm, de (9) ____________tudja a nevemet? Ismerjük (10) ___________ valahonnan? 

- Még nem. Szabó Krisztián vagyok, s egyébként itt dolgozom szemben a könyvkiadóban. Azt, hogy ma 

van a születésnapod, a verebek is (11) ___________ már a városban. És ha nem (12) ___________, 

akkor te vagy az új tanárnő az itteni iskolában.  

Edit alig kapott (13) ___________ a meglepetéstől. 

- Ön, …azaz te talán az egyik diákom bátyja vagy, nem? 

- Nem (14) ___________! Nincs is testvérem! De meghívhatlak egy kávéra? Akkor mindent (15) 

____________. Vagy sietsz valahová? 

A Fő téri kis cukrászdában (16) __________, hogy Krisztián egy szót szólt volna, fény derült a (17) 

___________. Krisztián lesegítette Edit kabátját.  A kabát hátán feltűnő nagy (18) ___________ 

éktelenkedett a következő felirattal: „Edit vagyok, és ma van a születésnapom. (19) __________ hozzám 

kedvesek!” 

- Ezek a rosszcsont kölykök! – bosszankodott Edit. – És én semmit sem vettem észre! 

- Micsoda szerencse! – húzta közelebb a székét Editéhez Krisztián. – (20) ___________ soha nem 

ismertelek volna meg! 

 

2. Magyarázd meg!  

a) káros szenvedélyektől mentes: 

b) válófélben lévő: 

c) „a verebek is csiripelik már”: 

d) kiönti a szívét valakinek: 

e) bejön valakinek valami/valaki: 

f) étkészlet: 

g) rájön valamire: 

h) vonzó: 

i) természetet kedvelő: 

j) ápolt:         

 

3. Mi az ellentéte?  

vidéki                      molett    

ápolt        megbízható 

hűtlen           részeges  

feltűnő         elegáns 

házsártos         független   

 

    



4. Használd a következő szavakat, és írd le / mondd el röviden a történetet!  

 

______________________________________ 

        ______________________________________ 

        ______________________________________ 

        ______________________________________ 

        ______________________________________ 

        ______________________________________ 

        ______________________________________ 

        ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Milyen társat szeretnél? Írj legalább 10 tulajdonságot!    

Olyan férjet / feleséget szeretnék, aki korban illik hozzám. 

     aki 

     akinek 

     akivel 

     akitől 

     akihez 

     stb. 

 

 

 

6. Fejezd be a mondatokat! Mindegyikhez legalább két befejezést írj! 

                                                                                 

 

 

 

           

 

            

A nők szeretnek A férfiak szeretik a/az 

A férfiak és a nők szeretik, ha 

milliomos nagyon vigyáz    léghajó  vár 

 vakmerő, de szegény  meredek szikla 

 a tenger feneke nyaral  szörnyű gondolat 

közbelép kastély        bejut  rengeteg pénz  

elzár  megcsókol „szárnyakat ad a szerelem” 

   

           

 



 
7. Melyik ez a szó?  

a) jó anyagi körülmények között él: 

b) férfi vagy nő, akinek meghalt a házastársa: 

c) születésnapkor, névnapkor gratulál, ajándékot ad: 

d) a föld alatt lehet átmenni a másik oldalra: 

e) otthoni munka, mint mosás, takarítás, főzés: 

         

         

 

8. Itt egy párbeszéd Tamás és a nagymamája között. A nagymama mondatait megadtuk. Írd be 

Tamás mondatait a „Tamás bűne” című történet alapján! 

 

- Szia Tomikám! Nem vagy éhes? 

- ________________________________________________________ 

- Mi történt ma? 

- ________________________________________________________ 

- Te kiállhatatlan? És miért? 

- ________________________________________________________ 

- És mit csinált Barbi? 

- ________________________________________________________ 

- És összetörtek? 

- ________________________________________________________ 

- Ügyes vagy! És aztán mi lett?  

- ________________________________________________________ 

- Fő, hogy kibékültetek. 

- ________________________________________________________ 

- Hááát, tudod, én a nyugdíjas klubban voltam. Ott kaptam ezt a rózsát is. 

- ________________________________________________________ 

 

9. Kapcsold össze!  

1. Micsoda     a. a szelet valakinek. 

2. Pénz beszél,     b. a rejtélyre. 

3. Csapja      c. szerencse! 

4. A pénz     d. kutya ugat. 

5. A szerelem    e. vak. 

6. Fény derül     f. nem boldogít. 

f) elmond egy titkot: 

g) statisztikai vizsgálat: 

h) nagyon sok ember kis helyen: 

i) nem hajlandó csinálni valamit: 

j) ha baj van, nem segít, otthagy: 


