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1. SZÉP SZAVAK AZ INTERNETEN

a) Látogass el az interneten a https://topszotar.hu/szinonima-szotar weboldalra! Ke-
ress két-két szinonimát a Kosztolányi Dezső szerint legszebb 10 magyar szóra!

Legszebb magyar szó Szinonima Szinonima
 1. láng

 2. gyöngy

 3. anya

 4. ősz

 5. szűz

 6. kard

 7. csók

 8. vér 

 9. szív

 10. sír

b) Készítsd el a saját listádat is a 10 számodra legszebb magyar szóval! Keress mind-
egyikre két-két szinonimát az online szótárból!

Legszebb magyar szó Szinonima Szinonima
 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 
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2. AZONOSBÓL KÜLÖNBÖZŐ

Cseréld le az azonos alakú kifejezéseket egy-egy szinonimával! Írd le a szinonimákat 
tartalmazó mondatot!

a) Anna a vár tövében vár.

 

b) Az asszony szomorúan sír a sír felett.

 

c) A kislány tavasszal a fűz ágaiból zöld koszorút fűz.

 

 

d) A fájdalomra is ír, ha az ember minden este naplót ír.

 

 

e) A nyár eleji misén az orgona hangját hallgatták a diákok az orgona alatt.

 

 

f) Az újonnan épült villa lakóinak asztalán minden reggel ott volt a villa.

 

 

g) Az ég olyan piros volt, mint amikor az erdő ég.

 

 

h) A tavalyi nyár olyan erős volt, hogy kiszáradt a nyár.
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3. KÖZÖS KEZDET

Találd meg a közös szótővel rendelkező kifejezések szinonimáit! Írd be a kifejezése-
ket a megfelelő helyre! 

a) fejlődik, fejt, fejedelem, fejhang, fejetlen, fejvesztve

 :  goszpodár, zsupán

 :  esztelen, kaotikus

 :  falzett, kappanhang

 :  serdül, prosperál

 :  bont, foszt

 :  kapkodva, hanyatt-homlok

b) gondtalan, gondoz, gondnok, gondolkodik, gondviselés, gondolatmenet

 :  kurátor, vagyonkezelő

 :  kivonat, vázlat

 :  filózik, morfondíroz

 :  karbantart, konzervál

 :  elégedett, könnyed

 :  pártolás, gyámolítás

c) jelmez, jelölt, jelige, jelentéstan, jelentős, jelez

 :  szemantika, szemiotika

 :  illusztris, nevezetes

 :  beharangoz, hírül ad

 :  szlogen, mottó

 :  maskara, álca

 :  kandidátus, pályázó
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d) népies, népfelkelés, néptelen, népszerűtlen, népnevelő, népség

 :  revolúció, rebellió

 :  rusztikus, pórias

 :  gumlájderbot, Kádár-kolbász

 :  brancs, cühőpühő

 :  ellenszenves, kéretlen

 :  sivár, kietlen

e) örökzöld, örökös, örökbefogadás, örökmozgó, örökkévalóság, örökké

 :  adoptálás, adoptáció

 :  szakadatlanul, mindegyre

 :  aeternitas, örökéletűség

 :  perpetuum mobile, páternoszter

 :  várományos, szukcesszor

 :  télizöld

f) rendszerez, rendszabály, rendetlenkedik, rendelkezik, rendhagyó, rendkívüli

 :  dirigál, kormányoz

 :  hancúrozik, viháncol

 :  szokatlan, szabályozatlan

 :  extrém, oltári

 :  regula, norma

 :  besorol, organizál
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10. FOGLALKOZTATÓ

a) Helyettesítsd szinonimáikkal az összetett szavak tagjait, és egy foglalkozás nevét 
kapod!

dutyi + strázsa =  

buksi + puskás =  

épület + szakértő = 

kürtő + üledék =  

sikátor + agronómus =  

repülési + hajadon =  

helyiség + fruska =  

zsarátnok + csillapító =  

hírlap + szerző =  

eset + elme =  

b) Add meg az alábbi foglalkozások különböző stílusminősítésű szinonimáit!

BOHÓC

 
(id)

 
(vál)

 
(rég)

 
(táj)

 
(táj)

 
(id)

 
(rég)

 
(tréf)

DADA


