ABC Akadémia
1.) kordon – gordon

Könnyű:
Terület elzárására kifeszített kötél a .......... .
A két térd közé állítva kezelt vonóshangszer a ............ .
Nehéz:
A .......... mögött felállított színpadon több ........... is arra vár, hogy végre megszólaltassák.

2.) kéz – géz

Könnyű:
A karnak a csuklótól az ujjak hegyéig terjedő folytatása a .............
Kötözésre használt, pamutszálból való ritka szövésű puha kelme a ..............
Nehéz:
Mindig jól jön a ............, ha megsérül a ............. .

3.) vakon – vagon

Könnyű
Testi fogyatékosság miatt nem látó ember ………. közlekedik.
Vasúti teherkocsi a ………….. .
Nehéz
A városból egy ………. indul, amin ………. élő emberek utaznak.
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4.) rétek – réteg

Könnyű
Széna termesztésére használt fűvel benőtt területek a ………….. .
Anyagnak más anyagban nagyjából azonos vastagságban elhelyezkedő kisebb-nagyobb tömege a …………
.
Nehéz
A …….. felszántása után az alsó föld………. a felszínre került.

5.) kém – gém

Könnyű:

Titkos katonai, politikai, gazdasági adatokat fürkésző és kiszolgáltató személy a ………. .
Hosszú nyakú és lábú, a gólyánál kisebb és karcsúbb gázlómadár a ………… .
Nehéz:
Megfigyelés közben egy ………. állta el a …… útját.

7.) kép – gép

Könnyű:
Valakinek vagy valaminek síkban ábrázolt mása a ………. .
Energiát átalakító vagy munkát végző szerkezet a ……………….
Nehéz:
Egy bezúzásra használt ….. áldozata lett a falon lógó ……...
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8.) lukas – lugas

Könnyű:
Amin egy kisebb nyílás vagy folytonossági hiány keletkezett az ................
Rácsszerűen kiképzett és kúszónövénnyel befuttatott kis kerti építmény a ..................
Nehéz:
Tegnap délután a .............. padján felejtettem a ................ zoknimat.

9.) mérek – méreg

Könnyű:
Amikor nagyságot számokban igyekszem meghatározni, akkor .................. .
Az egészségre káros, esetleg halált okozó anyag a ...................... .
Nehéz:
Nem szívesen ..................... olyan dolgot, amely korábban .............. mellett állt a polcon.

10.) férek – féreg

Könnyű:
Ha valamiben elegendő helyet találok, abban el................... .
Megnyúlt, puha testű, gerinctelen állat a ........................... .
Nehéz:
A .................... befészkelt a dobozomba, így nem ..................... hozzá a dolgaimhoz.
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11.) görög – körök

Könnyű:
Zömében Görögországban élő, indoeurópai nyelvű illetve ehhez tartozó nép a ................ .
A .......... zárt, görbe vonalak, amelynek minden pontja egyenlő távolságra van a középponttól.
Nehéz:
A ...............ábécében vannak olyan betűk, amelyeket .................... határolnak.

12.) rák - rág

Könnyű:
Vízben élő, kemény páncélzatú, zsákmányát ollójával megragadó ízelt lábú állat a ............... .
Aki fogaival apróra darabol vagy péppé őröl az ............................ .
Nehéz:
Kati ugyan sok zöldséget és gyümölcsöt ................... , kedvenc eledele azonban mégiscsak a főtt .........

13.) kén – gén
Könnyű:
Sárga színű, gyúlékony, kristályos, nem fémes elem a .................... .
Az öröklődő tulajdonságok anyagi hordozója a .......................... .
Nehéz:
A szüleimtől örökölt ............. miatt nagyon jó a szimatom, messziről felismerem a ............. szagát.

www.abcakademia.hu

ABC Akadémia

14.) köb – göb
Könnyű:
Matematikában a harmadik hatványra használt szó a ..................... .
Kis csomó a ..................
Nehéz:
A zsebkendőmre kötött ............... emlékeztet arra, hogy ne felejtsem el a .............. fogalmát.

15.) fog – fok

Könnyű:
Az embernek és a gerinces állatoknak a szájüregében egymás mellé sorakozó, harapásra, rágásra való
csontszerű képződménye a .......... .
Éles, helyes eszköznek az él nélküli, tompa fele a ........................
Nehéz:
Olyan hangot ad a …….. vacogás közben, mint a balta ……a tompa ütéskor.

16.) zsák – szák

Könnyű:
A ...........jutából, műanyagból vagy más anyagból készült, hosszúkás, egyik végén nyitott, hordozható tartó
szemes, darabos anyagok tárolására.
A .......... hosszú nyelű keretre erősített zsák alakú háló.
Nehéz:
A vízből egy ................. segítségével emeltem ki a halat, amit a ......... mellett lévő vödörbe dobtam.
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17.) szabó – zsabó
Könnyű:
Női ruhának, blúznak, esetleg férfiingnek a mellrészre varrt fodros díszét úgy hívják, hogy ...............
Ruha szabásával és varrásával foglalkozó képesített iparos a .........................

Nehéz:
A ..... túl kicsire készítette a blúzom ......... részét, ezért nem szívesen hordom.
18.) szike – Zsike

Könnyű:
Az Erzsébet női név becézett alakja a ....................................
Hosszú nyelű, keskeny, rövid pengéjű sebészkés a ...................................

Nehéz:
..... mindig gyönyörű látványt nyújt, kivéve, mikor ................... van a kezében.
19.) szemle – zsemle

Könnyű:
Kis, kerek, domború, 5-6 dkg súlyú péksütemény a .....................................
Valakinek vagy valaminek ténymegállapítás, ellenőrzés végetti alapos megvizsgálása a ................. .

Nehéz:
Az ellenőrök a tegnapi ................ alkalmával megállapították, hogy a szomszéd pékségben készített
......................... megfelel az előírásoknak.
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20.) szandál – zsandár

Könnyű:
A régi időkben a csendőrt úgy hívták, hogy ................................. .
Átlyuggatott vagy csak pántokból álló felsőrészű, könnyű, szellős cipő a ...................................

Nehéz:
A mogorva ...................... cipői között egyetlen ......................... sem volt.

21.) viszlát – vizslát

Könnyű:
Elköszönéskor ezt szoktuk mondani: .............
A vadat szimatjával felkutató, hosszú lábú, lógó fülű kutyát, azaz ........................... láttam.

Nehéz:
A .................... vezető vadász úgy köszönt el mindenkitől, hogy ............................. .
22.) szúr – zsúr

Könnyű:
Uzsonnával járó, délutáni összejövetel a .......................................
Aki hegyes tárgyat vagy eszközt valakibe vagy valamibe mélyeszt, az ......................................

Nehéz:
A holnapi .................. tökéletes lesz, ha nem ....................... meg folyton Ferike a ceruzája hegyével.
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23.) szebb – zseb

Könnyű:
Valamely ruhaneműnek kisebb használati tárgyak hordására való lapos, zacskószerű része a .............
Ami nagyobb tetszést kelt, mint az előző látvány vagy hangzás, az .............................. .

Nehéz:
A ....... elrejt minden olyan dolgot, ami ............ napokat is látott már.

24.) rossz – rozs

Könnyű:
Szervezetünkre vagy valamely érzékszervünkre kellemetlenül vagy károsan ható dolog az ........................... .
A búzánál igénytelenebb kalászos gabonanövény a .................................

Nehéz:
Az idei ...... betakarításakor nagyon ..... idő volt.

25.) sziszeg – zsizseg

Könnyű:
Ha a nedves fa sistereg, serceg a tűzön, azt mondjuk, hogy ..............................
Ha a kígyó vagy a lúd hevesen fújva halk, sivító hangot ad, akkor ......................................

Nehéz:
Ha ...... a tűz, a kígyók messze elkerülnek bennünket, és csak távolról halljuk, hogy ............ egyik-másik a
magas fűben.

www.abcakademia.hu

