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VIGYÁZZ OTTHON TESZT 
 

Válaszd ki a kérdések után álló három-három válaszból a megfelelőt! 

Ha a kiválasztott helyes feleletek melletti betűket leírod egymás után, akkor egy rímes 

magyar szólást kapsz. Ezt a szólást kell elküldened a vigyazzotthon@nogradi.hu e-mail 

címre.  Az e-mailben írd meg a nevedet, és az iskolád nevét, címét. 

A helyes megfejtést tartalmazó e-mailedre küldött válaszunkban megkapod Nógrádi 

Gábor NEVESS VELEM!  című kötetét, legvidámabb írásainak gyűjteményét pdf-ben. 
 

 

 

1. Mi a három magyar igazság, ha késsel vágunk valamit? 
I Könnyedén, gyorsan és vidáman vágd! 

K Határozottan, óvatosan és figyelmesen vágd! 

P Lassan, gyöngéden és nyiszálva vágd! 

 

2. Milyen jelszót válasszunk az interneten? 
C Mindig a vezeték vagy keresztnevünket a születési évszámunkkal. 

O A számsort egytől kilencig, vagy az ABC első betűit. 

Á Legalább 9 karakter hosszú jelszót, amelyben szám is van, betű is van, és meg tudjuk 

jegyezni. 

 

3. Ha valaki e-mailben arról értesít bennünket, hogy a csatolt melléklet szerint 

nyertünk egymillió forintot, mi a teendő? 
R Azonnal törölni kell az e-mailt, mert egészen biztosan csaló írta, vagy a melléklettel vírust 

vagy egyéb kártékony programot telepít a gépünkre! 

V Ki kell nyitni a mellékletet, és meg kell nézni, hogy milyen játékban nyertünk!  

Ő Válaszlevelünkben meg kell kérdezni, hogyan juthatunk hozzá a nyereményünkhöz! 

 

4. Hogyan akadályozzuk meg, hogy egy kisbaba az asztalról magára rántsa a forró 

italt? 
U Ne tegyünk abroszt az asztalra, és helyezzük a csészét az asztal közepére, hogy a kicsi ne 

érhesse el! 

Ű Soha ne igyunk forró italt, ha kisbaba van a közelben, vagy bármikor odajöhet! 

L Mindig tartsuk a csészét az egyik kezünkbe, mikor a forró italt isszuk, és másik kezünkkel 

tartsuk távol a babát! 
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5. A kisbaba szeret sokáig pancsolni a kádban, de annak, aki fürdeti, ki kell 

mennie a konyhába, mert leég a meggyes pite. Mi történjen?  
Z Hagyni kell, hogy a meggyes pite odaégjen. 

Ö Semmi baja nem lesz a babának addig, amíg kiszaladunk kikapcsolni a sütőt. 

T Ha a kisbabát fürdetjük, ne foglalkozzunk semmi mással, vagy hívjunk segítséget! 

 

6. Ha megégetjük a kezünket, vagy valahol a bőrünket egy kicsit, mit kell 

tennünk? 
M Siessünk azonnal az orvoshoz! 

Á Vizet kell folyatni a leforrázott részre tíz-tizenöt percig. 

W Be kell kenni zsírral vagy olajjal. 
 

7. Hogyan akadályozzuk meg, hogy az égve hagyott olvasólámpa meggyújtsa az 

újságunkat vagy a könyvünket, ha elalszunk mellette? 
N Olyan magasra tegyük az olvasólámpát, ahol éghető anyag nem érheti el. 

D Ne aludjunk el égő olvasólámpa mellett, bármilyen fáradtak vagyunk! 

Y Ne olvassunk újságot vagy könyvet az ágyban, akkor nem kell olvasólámpa! 
 

8. Hogyan akadályozzuk meg, hogy az égő gyertya vagy a forró tűzhely 

meggyújtson egy éghető anyagot? 
E Ne gyújtsunk gyertyát soha, és vigyázzunk, hogy a tűzhely is csak langyos legyen! 

F Ne tegyünk éghető dolgot láng és forró tűzhely, kályha közelébe soha! 

X Tegyük a gyertyát egy vízzel teli tálba, a tálat meg a vízzel teli kádba, akkor nem gyújthat 

meg semmit! 
 

9. Mire kell vigyázni, ha gyümölcsöt szedni vagy játékból fára mászunk?  
Ó Ne szedjük le a gyümölcsöt! Majd leesik magától. 

C  Csak a legalacsonyabban található ágakra lépjünk, hogy ha letörne vagy leesnénk róla, ne 

üssük meg magunkat nagyon. 

Á Létráról szedjük vagy csak a megfelelő vastagságú ágakra lépjünk, ami elbír bennünket, és 

közben egy kézzel kapaszkodjunk a fatörzsbe, vagy a fejünk felett egy erős ágba. 

10. Hogyan ugorhatunk egy medence, egy folyó, egy tó vagy a tenger vízébe? 
CS Mindig csak lábbal ugorjunk, akkor nem törik be a fejünk. 

J Csak akkor ugorjunk, ha tudjuk, milyen mély a víz, azaz hol van a meder alja. 

M Akárhogy ugorhatunk, ha ügyesek vagyunk, és jól tudunk úszni. 

11. Hogyan helyezzük el a gyógyszereket, hogy a kisebb gyerek ne férjen hozzá? 
G Tegyük az ágyunk mellé az éjjeli szekrényre, és ne engedjük oda a kicsiket! 

GY Tegyük a hűtőszekrény mélyhűtőjébe, ahova nem nyúlnak az apróságok! 

H Tegyük olyan magas polcra, ahol a gyerek nem éri el, vagy zárjuk egy fiókba! 
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12. Hogyan menjünk ki kerékpárral az utcai kapun? 
A Toljuk ki óvatosan a biciklit gyalog, akkor biztosan nem ütközünk senkinek és semminek. 

Ú Jobbra-balra nézve lassan tekerjünk ki, hogy ha gyalogos, kerékpáros vagy autó jön, még 

le tudjunk fékezni. 

ZS Nyugodtan kikarikázhatunk a nyitott kapun, mert, ha jön valami, majd észrevesz minket, 

és megáll. 

 

13. Milyen kötelező felszerelései vannak a kerékpárnak? 
SZ A biztonsági lánc vagy lakat, szerszámtáska a szerszámokkal, fényvisszaverő mellény 

mindig mindenütt stb. 

LY Gumiragasztókészlet, kilométerszámláló, visszapillantó tükör, kerékpár pumpa, 

kulacstartó stb. 

T Fehér fényű lámpa elől, vörös hátul, csengő, fék, elöl fehér hátul vörös prizma a küllőkön stb. 

 

14. Milyen biztonsági védőfelszerelést javaslunk a kerékpárosoknak? 
Q Vastag kabát vagy pulóver, dupla nadrág és zokni, sísapka, bakancs, meleg alsó, kesztyű. 

K Bukósisak, térd-, könyök-, csuklóvédő, fényvisszaverő védőmellény, sípcsontvédő stb. 

L Mell- és karpáncél, rohamsisak, vasalt bakancs, vadásztőr és golyóálló mellény stb. 

 

15. Miért nem okos dolog a padláson vagy a pincében játszani? 
P Mert leesünk a lépcsőn, ha megyünk felfelé vagy lefelé. 

É Mert olyan ócska holmik lehetnek ott, amelyekben elbotolhatunk, amelyek ránk eshetnek 

vagy megsebezhetnek. 

Ú Mert az ilyen helyeken szellemek vagy kísértetek bukkanhatnak fel. 

 

16. Mit kell csinálni, ha egy méhecske megcsíp? 
ZS Azonnal orvoshoz kell rohanni. 

V Hagymaszeletet kell rátenni vagy citromot rácsepegtetni, és közben elénekelni a „boci-

boci tarkát”. 

S Óvatosan ki kell húzni a bőrünk alól a méhecske fullánkját, és fertőtleníteni a pici sebet.  

 

17. Hogyan védekezzünk a kullancs ellen? 
C Ne menjünk kirándulni, csak télen, amikor a kullancsok a téli álmukat alusszák. 

Ő Ha kirándulunk vagy kimegyünk a kertbe, kullancsriasztóval kenjük be a csupasz 

bőrfelületet, és hazatérve vizsgáljuk meg, nem bújt-e meg valahol a kis vérszívó. 

Z Tetőtől talpig be kell kenni magunkat hagymás olajjal, mert azt utálják a kullancsok. 
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18. Mikor biztonságos a gördeszka használata? 
A Ha felvesszük a védőfelszerelést: a sisakot, a térd-, a csukló- és a könyökvédőt 

Ű Akkor, ha megtanulunk egyensúlyozni a gördeszkán, és ha döccenő vagy gödör közeledik 

leugrunk róla. 

D Akkor, ha otthon hagyjuk a gördeszkát, és gyalog megyünk sétálni. Az is nagyon 

egészséges, és nem történhet nagyobb baj. 

 

19. Mit tehetünk, hogy véletlenül se igyunk mérgező folyadékot? 
Í Mindig csak egy picit igyunk az üdítőből, és ha rossz ízt érzünk, köpjük ki. 

B Sohase öntsünk mosószert, vegyszert vagy más mérgező folyadékot üdítős üvegbe. 

X Mindig tiszta csapvizet igyunk, ami általában nem mérgező. 

 

20. Milyen kézzel nem szabad bekapcsolni elektromos árammal működő 

készüléket? 
M Piszkos kézzel. 

G Zsíros kézzel. 

Á Vizes kézzel. 

 

21. Mire kell vigyázni, ha sárkányt eregetünk? 
E Arra, hogy ne engedjük el, mert nekiütközhet egy repülőgépnek, és balesetet okozhat. 

N Magas feszültségű vezeték közelében soha nem szabad sárkányt eregetni, mert a madzag 

hozzáérhet az vezetékhez, és az áram megráz. 

Ó Arra, hogy a sárkány ne legyen túl nagy, mert felemelheti és elviheti a sárkányeregető 

gyereket. 

 

22. Kit engedhetünk be a lakásba, ha egyedül vagyunk otthon? 
Y Senkit, mert nem tudhatjuk, kinek van rossz szándéka. 

TY Mindenkit beengedhetünk, mert a magyar ember szereti a vendégeket. 

A Csak a közeli rokonainkat és azokat, akikről a szüleink szóltak, hogy jönnek. 

 

23. Miért veszélyes, ha veszett majomként ugrálunk, szaladgálunk a lakásban, 

vagy bárhol máshol? 
T  Eleshetünk, leeshetünk, elcsúszhatunk, beverhetjük a fejünket, eltörhetjük a karunkat. 

Ű A szomszéd kihívhatja a mentőket, mert azt hiszi megbolondultunk. 

C Leverhetjük a nagyi falióráját, vagy a csillárt, és kikapunk. 
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