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Megyei/körzeti forduló

8. osztály

2007. november 9.

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes.
1.

Jelöljétek be azokat a rokonsági megnevezéseket, amelyek női rokont jelölnek!
(A) ipa
(B) napa
(C) ángy
(D) vő
(E) meny

2.

Melyek indián törzsek az alábbiak közül?
(A) irokéz
(B) cseremisz (C) navahó

(D) szamojéd (E) komancs

3.

Jelöljétek be azokat a főneveket, amelyeknek van közismert, igeképzős alakja!
(Például: madár > madarászik, disznó > disznólkodik.)
(A) kutya
(B) egér
(C) róka
(D) holló
(E) bogár

4.

Melyik történetben szerepel áruló?
(A) Egri csillagok
(B) A Pál utcai fiúk
(D) Toldi
(E) A kis herceg

(C) A láthatatlan ember

5.

Jelöljétek be a hibásan írt földrajzi neveket!
(A) földközi-tengeri
(B) János-hegyi
(C) hárs-hegyi
(D) Kecske-hegyi
(E) nyugat-magyarországi

6.

Mely szavak elé lehet keresztnevet írni úgy, hogy értelmes összetett szó jöjjön
létre?
(A) ...párna (B) ...fordulás (C) ...harc (D) ...csutka (E) ...madár

7.

8.

Jelöljétek be a „félig ember – félig állat” mitológiai lényeket!
(A) Minótaurusz
(B) főnix
(C) kentaur
(D) nimfa
(E) küklopsz
Melyik szóhalmazból rakható ki értelmes mondat úgy, hogy az adott szóhalmaz minden szavát felhasználjátok?
(A) {madarak, a, között, fák, ágai, fészkelnek}
(B) {futottak, három, után, labdák, gyerekek, nevetve}
(C) {városban, kutyát, élünk, néha, óvatosan, a}
(D) {vihar, sok, délután, érkezett, háztetőt, a, megrongált}
(E) {kell, új, a, vásárolnunk, négy, meg, tankönyvet}

9.

Melyik történetben küzd meg a hős egy bikával vagy bikaszerű lénnyel?
(A) János vitéz
(B) Fehérlófia
(C) Toldi
(D) Szent László legendája
(E) Thézeusz és a Minótaurusz

10. Jelöljétek be azokat a szópárokat, amelyekben a két alkotóelem (egy magyar
és egy idegen szó) megfelelői egymásnak!
(A) számítógép – computer
(B) laza – lúzer
(C) helyzet – szituáció
(D) késztetés – motiváció
(E) unalmas – pesszimista
11. Mely regények játszódnak a Rákóczi-féle szabadságharc idején?
(A) A kőszívű ember fiai
(B) A Tenkes kapitánya
(C) A koppányi aga testamentuma
(D) A Vöröstorony kincse
(E) A láthatatlan ember
12. Mely állítások igazak Arany János A walesi bárdok című versére?
(A) A híres lakoma Montgomeryben történt.
(B) A lakomán elsőként éneklő bárd ősz öregember volt.
(C) A harmadik bárd átkot szórt Edward király fejére.
(D) Edward király 100 walesi bárdot ítélt máglyahalálra.
(E) A királyt Londonban megmérgezték.
13. Kik szerelmespárok vagy házastársak az alábbiak közül?
(A) Rómeó és Júlia
(B) Jancsi és Juliska
(C) Trisztán és Izolda
(D) Ádám és Éva
(E) Bornemissza Gergely és Cecey Éva
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Képzeljétek el, hogy lehetőségetek van meghatározni az egyik idei kötelező
olvasmányt! Olvasmányélményeitek alapján adjátok meg egy olyan regénynek a címét (lehetőleg szerzővel együtt), amelyet ti erre alkalmasnak találtok!
A választott műhöz írjatok egy rövid kedvcsináló ajánlót; igyekezzetek minél
több érvvel felkelteni diáktársaitok érdeklődését! (Értelemszerűen olyan művet válasszatok, amely jelenleg nem kötelező olvasmány!)

