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                                                            «EXNEV2» 
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                                                            «EXNEV4» 

  

Beküldési határidő: november 10. 
TITOK Angol Verseny, 2092 Budakeszi, Fő u. 139. 

 
Ha nem olyan feladatlapot kaptatok, amire jelentkeztetek, vagy ha bármely 
adat (név, tanár neve, cím) hibás, azt írjátok meg emailben. A feladatlapokat 
havonta postázzuk (rendre az okt. 19., nov. 16., dec. 7., jan. 19., febr. 16., 
márc. 16. heteken). A megoldásokat az eredeti feladatlapra írjátok! A 
megoldásokat a beküldési határidő napjáig kell postára adni. Az első két 
forduló kijavított feladatlapjait a 4. fordulóval, a továbbiakat május végén a 
verseny eredményével együtt küldjük vissza. A feladatlapot ugyanolyan 
borítékban küldjétek vissza, amilyenben mi küldtük. A postán kapható ilyen, 
normál méretű elsőbbségi vagy nem elsőbbségi postakész boríték. Egy 
postakész borítékban súlyhatár nélkül bármennyi feladatlap feladható (Z 
alakra áthajtogatva akár 10-12 is belefér). Érdemes most megvenni az 
összes fordulóhoz, mert a rányomtatott bélyeg a januári áremelés után is 
érvényes marad. A feladatlapot elsőbbségi vagy nem elsőbbségi levélként 
feladhatjátok. Legbiztonságosabb az elsőbbségi levél, amely egy munkanap 
alatt megérkezik. Az ajánlott vagy tértivevényes levél felesleges pénzkiadás, 
nem növeli a kézbesítés biztonságát.  
Jó tanulást, eredményes versenyzést kíván a TITOK BT! 

 

 
 
 

 
 
«EXISKOLA» 
«EXTANAR» 
«EXNEV» 
«EXVAROS» 
«EXUTCA» 
«EXIRSZ» 
 

 
FONTOS!! Mindig figyelmesen olvasd el a feladatot, és pontosan teljesítsd az utasításokat! 

 

1. A táblázatban 10 szót rejtettünk el vízszintesen vagy függőlegesen. Keresd ki őket, majd írd be 
őket a megfelelő sorba! Minden betűre szükséged lesz, de mindegyikre csak egyszer. 
(number – szám, colour – szín, animal – állat, vehicle – jármű, adjective – melléknév) 
  

K O A L A G T B  2 numbers: 

W F B U S O H R  2 colours: 

O I B I G O R O  2 animals: 

L V C A R D E W  2 vehicles: 

F E P I N K E N  2 adjectives: 
10 pont 

 
2. Az állatnevek és a hozzájuk tartozó színek összekeveredtek. Írd le őket helyesen, majd színezd ki 
a rajzokat a hozzátartozó színekkel! 
 
Pl. AABCCKLT – black cat  
 
1) EFHILLOSWY  ........................................... 3) BBDEILRU ........................................ 
 
2) EEFGGNORR  ............................................ 4) DEFORX  ............................................ 

                    
20 pont 

3.  Képrejtvény! Írd le a szót angolul és magyarul is! 
 
 

B 

 

+ 
 

 
.............................  -  ................................ 
 

4 pont 



4. Írd le a képekhez tartozó szavakat, majd írd be kezdőbetűjüket a táblázatba! A zárójelben levő 
szám jelzi, hány betű a szó. Ha jól oldottad meg a feladatot, megoldásként egy hónap nevét kapod 
angolul, írj mellé még egy ugyanezzel a betűvel kezdődő hónapot!  
 

     

.................... (5) .................... (6) ..................... (6) ........................ (8) ................. (4) 
  
       .......................................... 

13 pont 
 
5. Írd be az állatok angol megfelelőjét a keresztrejtvénybe, majd kutass, írd be magyarul is a 
megfejtésként kapott szót! Végül a megadott három szó felhasználásával egészítsd ki az erről az 
állatról szóló leírást: RUN, FLY, LIVE 
 

1) majom  2) ló  3) kecske  4) zsiráf  5) tigris  6) tehén  7) elefánt 
 
   1       Magyarul: ................................................. 
 2          
 3         I ................................ in Africa. 
  4         
   5       I cannot ................... but I can .................... 
          very fast. 
7           

23 pont 
 

6. A négyzetben középről kiindulva, csigavonalban haladva egy kérdést rejtettünk el. Írd le 
helyesen, majd válaszolj rá angolul legalább 5 szóval! 
 
W O U A kérdés: ................................................ 
A H O  
R E Y A válasz: ..................................................................................... 

5 pont 
 

7. Képrejtvény! 
 

 

 

H=M 

 
................................ 
 

 
3 pont 

Összesen: 78 pont 
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A feladatlapot ugyanolyan borítékban küldjétek vissza, 
amilyenben mi küldtük. A postán vásárolhattok ilyen 
felbélyegzett, postakész borítékot (kivétel: közepes 

méretű borítékban több feladatlap félbehajtva). 
Legbiztonságosabb a sima elsőbbségi levél, az ajánlott 
különszolgáltatás felesleges pénzkiadás.Tértivevényes 

leveleket nem veszünk át. 
 

Beküldési határidő: 
december 7. 

 
TITOK Oktatásszervező Bt 

2092 Budakeszi, Fő u. 139. 
 

 
 
 

 
 
«EXISKOLA» 
«EXTANAR» 
«EXNEV» 
«EXVAROS» 
«EXUTCA» 
«EXIRSZ» 
 

 
FONTOS!! Mindig figyelmesen olvasd el a feladatot, és pontosan teljesítsd az utasításokat! 

 
1. Írd be a testrészek nevét angolul (4-4 betű), majd húzd ki betűpárjaikat a betűláncból! Ha jól 
oldottad meg a feladatot, 8 betű marad, melyből egy újabb angol szót lehet összeolvasni. Írd le 
helyesen, majd rajzold is le a szó jelentését a megadott kis négyzetbe! 
 

AD MU EE FO SH HA HE RO KN ND NO OT SE OM 
 

 

 
................. 

 

 
................. 

 

 

 
................. 

 

 
................. 

 

 
................. 

 
 
 
 

 
............................ 

14 pont 
 
2. Írd be, mit ábrázolnak a képek, majd a leírt szón belül keresd meg egyik testrészünk nevét! Írd le, 
majd írd mellé magyar jelentését! 
 

  
 

 

 
CHAIR 

 
........................... 

 
.......................... 

 
......................... 

       
HAIR  haj .............. ............. ....................... ................. ................ ................ 
 

18 pont 
 



3.  Írd be a képekhez tartozó szavakat a keresztrejtvénybe! Megfejtésként egy jókívánságot kapsz, 
melyet nagyon gyakran használunk egy másik mondattal együtt! Írd be ebbe a mondatba a hiányzó 
betűket! 
 
      6     

1)    2)   3)  
 

4)   5)      6)  
 

7)   8)   9)  

           
  3 4    7    
 2       8   
1    5     9  
           
           
           
           
           
           
G _  _  D      _  _  GHT! 

22 pont 
 

 
4. Olvasd el a mondatokat, majd írd be melyik képre (D, B vagy G) igaz az állítás! 
 

D  
B  G  

1) It is green. ...... 
2) She has got short hair. ...... 
3) He is wearing a T-shirt. ...... 
4) It has big eyes. ...... 
5) She is wearing something blue. ...... 

10 pont 
 
5. Melyik 2 betű hiányzik a számokból? Írd be, majd írj 3 olyan emberi testrészt, szervet angolul, 
melyben ez a két betű így együtt, egymás mellett megtalálható. Írd le mellé magyar jelentésüket 
is! (Csak egyes számban levő szavakat írj!) 
 

_  _  REE, _  _  IRTY 1) ....................................... - ............................................ 

2) ....................................... - ............................................ 

3) ....................................... - ............................................ 

14 pont 
 
6. A táblázatban három mondat szavait találod. Írd le őket helyesen! Mindegyik mondat 4 szóból 
áll. Van olyan szó, amit kétszer kell felhasználnod. Melyik állatra vonatkoznak az állítások? Írd be 
angolul! 
 
live tail I long (2x) is (2x) neck in My (2x) Africa ......................... 
 
1) ..............................................  2) .................................................  3) ............................................... 

8 pont 
Összesen: 86 pont 



3-4. osztály 
3. feladatlap 

TITOK 
Angol verseny Kód:  «EXKOD»-«EXTIPUS» 

Versenyzők adatai:                             «EXVNEV» 
                                                            «EXNEV2» 
                                                            «EXNEV3» 
                                                            «EXNEV4» 

  
Beküldési határidő: január 11. 

 
A hibás adatokat a postautalványokon és az 1. 
forduló feladatlapjain találtak szerint javítottuk. 

Maradt még hiba? Írjátok meg  
titok@titokonline.hu  címünkre. 

 

A feladatlapot ugyanolyan alakú borítékban 
küldjétek vissza, amilyenben mi küldtük. A postán 

vásárolhattok ilyen felbélyegzett, postakész 
borítékot. 

 

Az első két forduló kijavított feladatlapjait a 4. 
forduló feladataival együtt január 14-20. között 

adjuk postára. 

 
 
 

 
 
«EXISKOLA» 
«EXTANAR» 
«EXNEV» 
«EXVAROS» 
«EXUTCA» 
«EXIRSZ» 
 

 
FONTOS!! Mindig figyelmesen olvasd el a feladatot, és pontosan teljesítsd az utasításokat! 

 

1. Írd be a szavakba a hiányzó betűket, majd párosítsd össze a képeket és a szavakat! 
 

1)  2)  
3)  

4)  5)  6)  

 

a )  C  _  N D  _  _   b )  E L  _    c )  C H  _  M N  _  Y  d )  B E L  _   _    
 
e )  A N  _   _   _    f )  S T O  _   _   I N  _   
 
A párosítást írd ide: 1) .....   2) .....   3) .....   4) .....   5) .....   6) .....    

18 pont 
 
2. Titkosírásban adtunk meg egy kérdést. Írd le helyesen, majd válaszolj rá angolul egy szóval! 
 

23 8 1 20  3 15 12 15 21 18  9 19  

 
 
................... 

 
 

              

19 1 14 20 1  19  2 5 1 18 4   
     ’        ?  

12 pont 
 
3. Egészítsd ki a versikét! Írd be a hiányzó szavakat! Ha kihúzod a beírt betűket a betűhalmazból, 4 
betű marad, melyből egy újabb angol szót lehet kirakni. Írd le helyesen, majd írd mellé magyar 
jelentését! Mit jelentenek magyarul a versikében a számozott szavak? Írd be! 
 

AADEEEIKNNNORRSSSTWY  
I’m a little ............................ 
Ready1 to fly. 
I’ll pull2 .....................’s sleigh3, 
Up in the ............... .  

A szó és jelentése: ................ - ................ 
1) .................. 
2) ................. 
3) ................. 

16 pont 



4.  Írd be a megadott szavak angol megfelelőjét a keresztrejtvénybe! Mit jelent magyarul a 
megoldás? 
 

1              narancslé 
  2            pirítós 
  3            kenyér 
 4             vaj 
  5            sajt 
               
   6           palacsinta 
  7            méz 

 

 8             tej 
   9           tojás 
    ↓           
 .............................................................       

           
22 pont 

5. A kis négyzetekben a középső négyzetből kiindulva, valamelyik irányban csigavonalban haladva 
2-2 az étkező asztalon gyakran megtalálható dolgot találsz, egyes vagy többes számban. Írd le őket 
helyesen magyar jelentésükkel együtt! Az egyik szó kakukk-tojás. Karikázd be! 
 

R O N ........................ - ...........................  

......................... - .......................... 
U C S ......................... - .......................... 

......................... - .......................... K F O P G S 
S P O S L A 
       

 

E L A ......................... - .......................... 

......................... - .......................... 
   

K P T    
A C E    

19 pont 
 
6.  Egészítsd ki az 5. feladatban látható madárról a mondatot! Segítségül megadtuk a hiányzó 
szavak kezdőbetűit. 
 
The robin is w ..................................... a red and white s ............................ . 

4 pont 
7. A szókígyóban egy új évi fogadalmat találsz, de a szavak összenőttek, némelyik szó 
visszafordult. Írd le helyesen! 

 

 
........................................................................ 
 
......................................................................... 
 
.........................................................................  

 
 
 

4 pont 
Összesen: 95 pont 
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TITOK Angol Verseny 
2092 Budakeszi, Fő u. 139. 

 

Beküldési határidő:  február 15. 
 
 

A feladatlapot ugyanolyan alakú borítékban küldjétek 
vissza, amilyenben mi küldtük. A postán vásárolhattok 

ilyen felbélyegzett, postakész borítékot. 
Legbiztonságosabb a sima elsőbbségi levél, az ajánlott 

különszolgáltatás felesleges pénzkiadás.  

 

Az első két forduló – határidőig beérkezett – 
feladatlapjait kijavítva mellékelten küldjük. 

Nézzétek meg, mit hibáztatok! 
 

 
 
 

 
 
«EXISKOLA» 
«EXTANAR» 
«EXNEV» 
«EXVAROS» 
«EXUTCA» 
«EXIRSZ» 
 

 

FONTOS!! Mindig figyelmesen olvasd el a feladatot, és pontosan teljesítsd az utasításokat! 
 
1. Képrejtvény! Írd le a kapott szavakat magyar jelentésükkel együtt! 
 

  B = J    B = H   K = T  

......................... - ......................... ..................... - .................... ......................... - ....................... 
12 pont 

 
2. Mindegyik 2 szóból (ruhadarab / lábbeli) páronként ugyanazok a betűk hiányoznak. Írd be őket, 
majd írd a szavak mellé magyar jelentésüket! 
 
1) SK _   _   _   - SH _   _   _ : ................................ - .................................. 
 
2) TR _   _   _   _   RS – BL _   _   _   _  : ................................ - .................................. 
 
3) _   _   _   ES - _   _   _  RTS: ................................ - .................................. 
 

18 pont 
 
3. Írd be a kérdésekbe a hiányzó szavakat, majd a beírt szó zárójelben levő számnak megfelelő 
betűjét írd be a kis táblázatba! Ha a szám 3-as, a szó 3. betűjét kell beírni. Ha jól oldottad meg a 
feladatot, egy ruhadarab nevét kapod a táblázatban. Rajzold le jelentését a kis téglalapba! 
 
1) What is your phone .......................... (3)? 5) How old ................ (3) you? 
2) Who ......... (1) your favourite actor?  6) ................. (4) is your birthday? 
3) ................... (4) is your name? 7) Where .............. (2) your school? 
4) What colour is ............ (1) sky? 
 

  
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7  
        

17 pont 



4. Írd be a számokat a keresztrejtvénybe, majd a kapott két szóval egészítsd ki a mondatot, hogy egy 
helyes mondatot kapj! 
 
         2           7   
         5           20   
         9           11   
         30     A         
         8           60   
         40           3   
                    14   
I often wear a  ................................. in .............................. . 
 

26 pont 
 

5. Két – két szó betűi összekeveredtek. Írd le őket helyesen!  
 
2 numbers: EEELORTVWZ: ............................................................................ 
 
2 things you can see in the classroom: ACDEHIKRS: ........................................... 
 
2 colours: EEGLLORWYY: .................................................................................. 
 
2 sports: ABEFILLNNOOSTT: .................................................... 
 

16 pont 
 
6. Találós kérdés. Írd be a megfejtést, majd kutass, mit jelentenek magyarul az aláhúzott szavak 
ebben a szövegben? Figyelj a pontos jelentésre (pl. egyes / többes szám, ragok)! 
 
I live in parks and gardens. I carry my house on my back. I come out at night. I eat 
leaves1, flowers and vegetables2. I’m very slow. I can do 45 metres per hour3. 
 

I’m a .................................... . 
3 pont 

1) .............................  2) .............................  3) ............................. 
  

6 pont 
 
7. Képrejtvény. Kutass, mit jelent magyarul a kapott szó, egy zöldség! Írd le angolul és magyarul is! 
 

E=A 

 
 
+ 

 

-F 

 
 
.......................... - ................................ 

 
4 pont 

Összesen: 102 pont 
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TITOK Angol Verseny 
2092 Budakeszi, Fő u. 139. 

 

Beküldési határidő: március 12. 
 

A beküldési határidőt az utolsó két fordulónál 
szigorúan vesszük. A postai átfutási időre is 

tekintettel a határidő után egy héttel a fordulót 
lezárjuk, a később beérkező megoldásokat nem 

értékeljük, semmilyen magyarázkodást sem 
fogadunk el. 

 

Megoldásaitokat már a határidő előtt néhány nappal 
postázzátok, az utolsó napokon elsőbbségi levélben 

küldjétek. A feladatlapot ugyanolyan borítékban 
küldjétek vissza, amilyenben mi küldtük. Vásároljatok a 

postán ilyen felbélyegzett, postakész borítékot!  
 

 
 
 

 
 
«EXISKOLA» 
«EXTANAR» 
«EXNEV» 
«EXVAROS» 
«EXUTCA» 
«EXIRSZ» 
 

 
1. A dobozkákban megadott betűk segítségével fejtsd meg a rejtvényt! Neked kell kiválasztanod, 
hogy melyik betűre van szükséged a megadott párból. Minden sorba írd be a lehetséges betűket!  
(season – évszak) 
 

Find the season: .................................... 
My first is in blue. ..A or ..S.. 

 

My second is in green. ..... or ..... 

My third is in red. ..... or ..... 

My fourth is in white. ..... or ..... 

My fifth is in yellow. ..... or ..... 

My sixth is in purple. ..... or ..... 

 12 pont 
 
2. Egy hiányos mondatot titkosírásban adtunk meg. Fejtsd meg a titkosírást, írd le a mondatot 
helyesen, majd fejezd be! 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

             

   
          

    
......................................................................................................... 

 
    
 

16 pont 



3. Írd be a meghatározásnak megfelelő két angol szót lefele haladva a táblázatba, majd minden betű 
mellé írj egy ugyanolyan kezdőbetűvel kezdődő szót a képek alapján! Segítségül megadtunk egy 
példát! 
 

NOT SHORT. 
▼ 
T turtle  

 

 ......................................... 

 ......................................... 

 ......................................... 

or  

 ......................................... 

 ......................................... 

 ......................................... 

 ......................................... 

18 pont 
 
4. Írj egy-egy mondatot a képekről, a minta alapján! A számokat is betűkkel írd! (ág – branch) 
 
1) 

 2)  

3) 

 
4)  

5)  

1) There are two books on the table. 
2) .................................................................................................................... 
3) .................................................................................................................... 
4) ....................................................................................................................  
5) .................................................................................................................... 

16 pont 
 
5. Az ábécéből hiányzó betűk felhasználásával egy igét lehet kirakni. Írd le helyesen, majd írj 
három olyan főnevet, amit gyakran használunk ezzel az igével! 
 
BCDEFGHIJKMNOQRSTUVWXZ  - ....................... 
 
1) ............................  2) ...................................   3) .............................. 
 

8 pont 
6. Képrejtvény. Kutass, mit jelent magyarul a kapott szó! Írd le angolul és magyarul is! 

4 pont 
 

-T 

 

+ 
C=B 

 
 
.............................. - ........................... 

Összesen: 74 pont 
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6. feladatlap 

TITOK 
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TITOK Angol Verseny 
2092 Budakeszi, Fő u. 139. 

 

Beküldési határidő: április 12. 
 

Az utolsó fordulónál nagyon szigorúan vesszük a 
beküldési határidőt. A postai átfutási időre is 
tekintettel az április 16-án beérkező levelekkel 
végleg lezárjuk a versenyt, a később beérkező 

feladatlapokat semmilyen magyarázkodás esetén 
sem értékeljük. A feladatlapot postakész vagy azzal 

azonos alakú borítékban küldjétek. 
Ha még maradt hibás adat, azt írjátok meg 

titok@titokonline.hu címünkre, hogy az oklevélen a 
helyes adatok szerepeljenek. A kijavított 

feladatlapokat és az oklevelet május végén fogjuk 
postázni. 

 
 
 

 
 
«EXISKOLA» 
«EXTANAR» 
«EXNEV» 
«EXVAROS» 
«EXUTCA» 
«EXIRSZ» 
 

 
FONTOS!! Mindig figyelmesen olvasd el a feladatot, és pontosan teljesítsd az utasításokat! 

 
1. Kösd össze a halakat, hogy egy-egy felszólítást kapj! Színezd ki a mondat elejét és végét 
ugyanazzal a színnel! Megadtuk, hogy melyiket, milyen színnel.  
 

 

 
 
1 – red 
 
2 – green 
 
3 – yellow 
 
4 – blue 
 
5 - pink 

10 pont 
 
2. Írd be a képen látható szavak angol megfelelőjét, majd a kód segítségével fejtsd meg és írd le 
helyesen az utolsó sorban található mondatot! Írd mellé magyar jelentését is! 
 

     
 

......................... 
 

......................... 
 

....................... 
 

............................. 
 

........................... 
☼nΩ ♣³ ♪ ♥  ♣Év³û  ♣ ♪Ú♣¥  ♣ÚS☼ztnû  ♣ûv▲ÚΩ ♥  

 

♥ n n   ▲ Ú z   ♪ v t n û : ................................................ – .............................................. 
14 pont 



3. Írd be a hiányzó első betűket a szavak elé! Elég egyszer beírni, mert páronként ugyanaz a szavak 
első betűje. Majd olvasd össze a kapott betűket! Ha jól oldottad meg a feladatot, megfejtésként egy 
természeti környezetünkben, térképen megtalálható dolgot kapsz. Írd le a jelentését magyarul is! 
 
 y  wl  mbrella  ew  his  rm  s  ame 

ake range nder umber eacher nd  ce  ever 
 
Magyarul: ................................... 

10 pont 
 
4. Írj a kislányról a megadott szavak felhasználásával! 
 

 

1) (Lily) Her first name is Lily. 
2) (hair) .................................................................................................... 

3) (eyes) .................................................................................................. 

4) (dress) ................................................................................................  

5) (dog) .................................................................................................... 

6) (music) ................................................................................................ 

15 pont 
 
5. Írd be a képekhez tartozó szavakat angolul, majd az adott szó zárójelben levő számoknak 
megfelelő betűit írd be a táblázatba! Pl. az (2-3) azt jelenti, hogy a szó 2. és 3. betűjét kell beírni. A 
zárójelben megadott szám jelzi, hogy hány betűből áll a szó, amit be kell írnod! Ha jól oldottad meg 
a feladatot, a táblázatban egy várost kapsz. Írd le mellé angolul az országot, ahol található!  
 

 
(2-3)  (3-4) 

 (3-4) 

1 2 3 4 5 6  
 
 

............................. 

................... (6) ................. (5) ................. (5)  
9 pont 

 
6. Milyen betűt (egy betűt!) tehetsz a megadott három betű elé, hogy értelmes szót kapj? Egy 
változatot megadtunk, te még írj hármat-hármat! Magyarul is írd le a szó jelentését! Ugyanazt a 
betűt csak egyszer írhatod! Rövidítéseket, betűszavakat ne írj!  
 
Pl.: ROOK ® BÁSTYA (sakkban) 
 
.... OOK ®  ..................... .... OOK ®  .....................  .... OOK ®  .....................  
 
Pl.: LAND ® FÖLD, SZÁRAZFÖLD 
 
.... AND ®  ..................... .... AND ®  .....................  .... AND ®  ..................... 

 
12 pont 

Összesen: 70 pont 


