1. Szókincsteszt. Első nehézségi szint – Általános
1. Nem folytat tovább valamit.
Családi okokból
h
-ta tanulmányait.
2. Igen idős.
é
koldus kuporog a járdán
3. Fekvőhelyként szolgáló bútor.
Hálószobájában az á
foglalja el a legnagyobb helyet.
4. Repülőgépek fel- és leszállására szolgáló, megfelelő műszaki létesítményekkel ellátott tágas, sík terep.
A közelünkben van egy katonai
r , de a
polgári
r , sajnos, messze van.
5. Megmámorosodott.
é
lett a látványtól, a gyönyörűségtől.
6. Használhatatlanná, hibássá tesz valamit.
Ne piszkáld a rádiót, mert
n
-od.
7. Híres, körülrajongott, felkapott színész, énekes, sportoló stb.
Amerikában a
t
-ok óriási luxusban élnek.
8. Különböző, nem azonos.
t
véleményen vannak.
9. Szántszándékkal valótlant állít, füllent.
Szemérmetlenül
u
.
10. Magas hőmérsékletű.
Ősszel a madarak egy része m
-ebb vidékre költözik.
11. Rövidebb írásmű, közlemény.
Újságoknak és folyóiratoknak ír
k -eket.
12. Elbűvölő, bájos, kedves, fiatal nő.
A húgod valóságos
ü
!
13. Vét a szabályok ellen.
l a játékban.
13+1. Rossz helyzet, keserves állapot.
Nincs
a
, nem történt semmi kellemetlenség!
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2. Szókincsteszt. Első nehézségi szint – Általános
1. Épületen, járművön a világosság és a levegő bebocsátására való (legtöbbször zárható) nyílás.
Nyisd ki az
l
-ot hadd jöjjön be egy kis friss levegő!
2. Megerőltető erőkifejtésre ösztökél valakit.
H
-ja férjét, hogy minél több pénzt keressen.
3. Nem azonos, más-más.
A két eset teljesen
z
eljárást igényel.
4. Lány. (választékos vagy népies szó)
e
-a vagy fia született?
5. Alaposan mérlegel valamit.
Ferenc József azt állította, hogy mindent
f
-t.
6. Orr, arc, szem stb. törlésére használt, általában zsebben hordott kis tex
tildarab.
Köhögéskor, tüsszentéskor használj
b
-t!
7. A kereszténységnek a római pápát az egyház fejéül elismerő ágához tartozó, vele kapcsolatos, rá jellemző.
A
s templomot sok szobor díszíti a protestánssal szemben.
8. A közrendre ügyelő fegyveres karhatalmi szervezet.
Az ügyben már nyomoz a
e
.
9. Birtokában tart, tulajdonaként kezel valamit.
A tényleges hatalmat nem a kiskorú király tartja kezében, hanem a
kormányzótanács
r
-ja.
10. Csekély zsírtartalmú (élelmiszer), illetve élelmiszernek ilyen része.
Fogyókúrázik, csak
o
sajtot és túrót hajlandó enni.
11. Valamely egységbe, rendszerbe illeszt, sorol valamit.
Programjába
a
-ta a városnézést is
12. A századosnál magasabb, az alezredesnél alacsonyabb rangú tiszt.
Az ő
nem vett részt a csatában.
13. Valamibe kapaszkodva nyújtott testtel csüng.
A tornász a gyűrűn
g
.
13+1. Házasságkötési szertartás.
Nyáron volt az
v
-jük.
6

