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Országos döntő	 7. osztály	 2007. december 1.
Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel je-
löljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes.
1. Jelöljétek be a férfi rokont jelölő rokonsági megnevezéseket!

(A) rér (B) ipa (C) napa (D) vő (E) ángy

2. Mely szólás jelenti azt, hogy valaki túl sokat beszél, fecseg?
(A) kása van a szájában (B) rontja a tüdejét (C) rázza a rongyot
(D) a nyelvét koptatja (E) jártatja a lepénylesőjét

3. A lenti anagrammákból írók nevét lehet kirakni. Jelöljétek be a meseírókat!
(A) DE NE EBEKKEL (B) NA, RENDES (C) VÁR ELZÁRNI
(D) ANYJÁN A SOR (E) E JÓS FITT, LAZA

4. Mely szavak jelentik azt, hogy valaki ügyetlen, tehetetlen?
(A) mulya (B) buja (C) mamlasz (D) szende (E) pipogya

5. Az alábbi szóhalmazokból egy-egy ismert versidézet rakható ki. Jelöljétek be 
azokat, amelyeket Petőfi Sándor írt!
(A) {gondolok, egy, mindig, csak, már, mamára, a, hete}
(B) {neki, majd, szépet, mondok, mit, először, kedvest, is}
(C) {ám, ember, az, kellett, ez, ha, volt, gáton, a}
(D) {nyárfa, előtt, az, még, ablak, a, zöldel}
(E) {nagy, e, hely, nincsen, a, kivűl, számodra, világon}

6. Mely szavak származnak a VESZ igéből?
(A) vétel (B) vessző (C) vér (D) vevő (E) vetemény

7. Az alábbi indián nevek közül melyek szerepelnek Karl May Winnetou című 
regényében?
(A) Incsu Csunna (B) Tangua (C) Csingacsguk
(D) Magua (E) Nso Csi

8. Híres verskezdeteket olvashattok magánhangzók nélkül. Fejtsétek meg az ere-
deti idézeteket, és jelöljétek meg a gyerekverseket!
(A) HRP TC HRM LTT MGNYLTT KTYTR
(B) SHLLSLT DMTR BT VLT MNT HT KR
(C) HRMNCKT VS LTTM N MGLPTS KLTMNY
(D) FT RBG KCS KCS RJT L HRGS
(E) JMLYBL FLZNG CSNGLNGLNG SZNCSNG

9. Jelöljétek be azokat a szavakat, amelyeket hibásan toldalékoltunk a –val, -vel 
raggal!
(A) dühvel (B) Mariann-nal (C) Kossuth-tal
(D) Mihályjal (E) Kovátscsal

10. Az alábbi szópárok mindegyikében találtok elrejtve egy-egy állatnevet. Azokat 
a szópárokat jelöljétek meg, amelyeknek mindkét tagjában azonos osztályba 
tartozó állatok találhatók (pl. mindkettő emlős, vagy mindkettő madár stb.)!
(A) toborzó – megérint (B) takarékos – ajakrúzs
(C) furcsaság – zsebtolvaj (D) küszködik – parancsukat
(E) ablakpárkánya – hadarunk

11. Mely szavak jelentik azt, hogy valami hatalmas nagy?
(A) óriási (B) gigantikus (C) bengáli (D) monumentális (E) kolosszális

12. Csukás István Süsü, a sárkány című meséjéből a zsoldosok dalát idézzük, de a 
sorokat összekeverve. Válasszátok ki az egyetlen helyes sorrendet!

1. Kezünk sose dolgozott
2. Mi vagyunk a zsoldosok
3. Ruhánk mégse foltozott
4. Kardot, lándzsát hordozott

(A) 4., 3., 1., 2. (B) 4., 1., 3., 2. (C) 2., 3., 1., 4. (D) 1., 4., 3., 2. (E) 2., 1., 4., 3.

13. Jelöljétek be azokat a szópárokat, amelyekben a két alkotóelem (egy idegen és 
egy magyar szó) megfelelői egymásnak!
(A) poéta – színész (B) reflektor – fényszóró (C) rükverc – hátramenet
(D) generáció – nemzet (E) patika – gyógyszertár

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!

14. Befejezésül Heltai Gáspár egyik állatmeséjét olvashatjátok, de a kis mese végét 
nektek kell kitalálnotok. Írjátok le, hogyan végződik az állatok kalandja, és az 
állatmeséknek megfelelően tanulságot is fogalmazzatok meg a mese végéhez!

 Az egérről, a békáról meg a héjáról
 Egy egér futkosott a patak partján, és át szeretett volna menni a vízen. Talál-

kozott egy békával és tanácsot kért tőle, hogyan juthatna át. A béka fogott egy 
fonalat, odakötötte az egér lábát a saját lábához, és így szólt: Ülj a hátamra, és 
átviszlek. Kapaszkodj erősen! Az egér a béka hátára ült, az pedig beugrott a 
vízbe és úszni kezdett. De a víz közepén alámerült, és az egeret kezdte maga 
után húzni a fenék felé. Az egér látva a béka szándékát, viaskodni kezdett vele. 
Ekkor meglátta az egeret egy héja, és …


