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rövid feladatok 
 

                        Húsvéti vetélkedő 

 
 

 
 

1. Mit ünnepelünk Húsvét hétfőn? 
 
A) A tavasz kezdetét. 
B) Tojást tojnak a nyulak. 
C) A tél végét. 
D) Jézus feltámadását.  

 

 
2. Mit keresnek az emberek Húsvétkor? 
 
A) Pénzt. 
B) Nyulat a fűben. 
C) Tojást a kertben. 
D) Locsolókat. 

 3. Ki vagy mi költi ki a húsvéti tojást? 
 
A) A tyúk. 
B) A kacsa. 
C) A nyúl. 
D) Azt már semmi. 
 

4. Hány részre szelik el a lengyelek a főtt 
tojást, mielőtt megeszik? 
 
A)  Elfelezik. / Két részre. 
B)  Elnegyedelik. / Négy részre. 
C) Elharmadoljkák./ Három részre. 
D) Egészben hagyják. 
 

5. Melyik magyar szó nem létezik? 
 
 
A) nyúlcipő 
B) csokinyúl 
C) irányúl 
D) lenyúl 

6. Hogy hívják a Húsvét előtti pénteket 
Magyarországon? 
  
 
A) „Kispénteknek“ 
B) “Húsvétpénteknek” 
C)  „Nagypénteknek“ 
D)  „Csütörtöknek“ 
 

7. Melyik állat hozta a tojásokat 
Elszászban (Franciaország) a XIX. század 
előtt? 
 
A) A kakukk. 
B) A gólya. 
C) A nyúl. 
D) Egyik sem. 

8. Húsvétkor a svéd gyerekek …-nak/-nek 
öltöznek be. 
 
A) húsvéti nyúl 
B) tyúk 
C) boszorkány 
D) Nem öltöznek be semminek. 

9. Meddig ünneplik a mexikóiak a 
Húsvétot?  
 
A) Egy napig.  
B) 3 napig. 
C) Semeddig. 
D) Két hétig. 
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Megodások 

 
 

 
1) D  (A, B és C ☺) 

2) C  (A, B és D ☺) 

3) D  (A, B és C ☺) 

4) B) - Húsvétkor Legyenországban a vasárnapi családi reggeli ugyanolyan fontos, mint a 

karácsonyi vacsora. Mielőtt nekilátnának az evésnek, mindenki jó szerencsét és 

boldogságot kíván a többieknek és a húsvéti tojás egynegyedét odaadják egymásnak. 

5) C - mert azt rövíd u-val kell írni.   

Magyarázat:  

- A és B főnév, C és D pedig ige.  A főnevek összetett szavak (két főnévből állnak):  

- A: “nyúl” + “cipő” és  B: “csoki” +  “nyúl”. 

- C: Főnévből képzett ige az “irányul”: “irány” + “-ul igeképző”.  

- D: A “lenyúl” a “nyúl(ni)” igének egy igekötős formája: “le- igekötő” + “nyúl”. 

6) C  (A, B és D ☺) 

7) B)  

A XIX. század előtti Svájcban a kakukk hozta a tojásokat.  

8) C – Jellegzetes svéd húsvéti jelkép az élénk színű húsvéti virgács, amit nyírfagallyakkal és 

tollakkal díszítenek. A gyerekek papírból készült, cukorkával megrakott papírtojásokat 

kapnak. Sokan boszorkánynak öltözve kopogtatnak be a szomszédokhoz 

nagycsütörtökön vagy húsvét előestéjén. 

9) D - A mexikóiak aztán tudnak élni! ☺ A Húsvétot ugyanis több, mint két hétig ünneplik. 

 


