
      
 

 

 

 

 
 

1. Egy nyelven sem tud, 

    mégis minden nyelven beszél. 

    Mi az? 

G. visszhang 

H. árnyék 

M. szél 
 

2. Zöld istállóban, fekete lovak, 

    piros szénát esznek. Mi az?  

A. kesztyű 

Ö. görögdinnye 

C. naplemente 
 

3. Fúj és fütyül, pedig nincsen szája. 

    Mi az? 

G. trombita 

N. szél 

F.  patak 
 

4. Sűrű erdő, kopasz mező, itt két halló, 

    ott két látó, középen a szimatoló. 

E. rét 

C. az ember feje 

I.  sziget a tengeren 
 

5. Először négy lábon mászik, 

    később két lábon jár, 

    s végül három lábon botorkál. 

K. egy szamár, egy ló és egy kakas 

E. egy asztal, két szék és egy sámli 
Ö. az ember kisbaba-, felnőtt-, és öregkorában 

 

6. Senki, És, Valaki laktak egy házban. 

    Senki elment vadászni, Valaki 

madarászni. 

    Ki maradt otthon? 

B. mindenki 

C. Senki 

L. És 
 

7. Két vége hideg, a közepe meleg. Mi az? 

S. az év 

A. fagyi 

P. hűtőszekrény 

 

 

 

 

 

 

 

8. Száz bundában ül az öreg, ha vetkőzik,           

    megkönnyezed. Mi az? 

R. százfejű sárkány 

F. százszorszép 

Z. hagyma 
 

9. Mindig nyílik, de sosem virágzik. 

    Mi az? 

U. rózsa 

E. ajtó 

D. napraforgó 
 

10. Ingyen van a lámpa, egész világ látja. 

       Mi az? 

K. Nap 

T. villanykörte 

S. LED-világítás 
 

11. Nagyot ugrik, mint a bolha,  

       úszik, mintha ember volna, 

       csücsül, szemét guvasztja. 

Ő. sikló 

 Í.  macska 

É. béka 
 

12. Felfelé is százágú, 

       lefelé is százágú, de középen egyágú. 

       Mi az? 

R. fa 

H. villám 

Y. felhőkarcoló 
       

13.  Szekeremnek van kereke négy, 

        De te azzal sehová nem mégy! 

        Én se ültem rajta soha még, 

        Messze van az ide, mint az ég! 

 

Megfejtés: ………………………………. 

Segít, ha összeolvasod a helyes válaszok  

betűjeleit! 
 

 

 

Megfejtési határidő: június 29. 

Találd ki, mi az! 
 
 

   Az alábbi találós kérdések megfejtéséhez Bajzáth Mária Mi a legerősebb a világon? 

című könyvét (930 M63) használhatjátok. A megoldólapra a kérdés sorszáma mellé 

írjátok a helyes válasz betűjelét! Jó szórakozást! 


