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Körzeti forduló 7. osztály 2008. november 7.

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

1. Szárnya van, de nem madár. Mi lehet az?
(A) denevér (B) pingvin (C) épület (D) angyal (E) oltár

2. Mely szavak származnak a HISZ alapszóból?
(A) hívő (B) hív (C) hitel (D) hiszti (E) hiedelem

3. J vagy LY? Azokat a felsorolásokat jelöljétek be, amelyeknek minden tagját 
ly-nal kell írni!
(A) tava..., taré..., tége..., tuta... (B) pocso...a, para..., perse..., pehe...
(C) vá...ú, vá...og, viszá..., veszé... (D) há...og, hó...ag, harká..., homá...
(E) cseké..., cser...e, csigo...a, cserme...

4. Mely szavak elé vagy után lehet egy-egy keresztnevet (akár becézve is) il-
leszteni úgy, hogy létező szót, kifejezést kapjunk?
(A) padló (B) kosár (C) paprika (D) pityi (E) város

5. Melyik kifejezés utal a színészmesterségre?
(A) csepűrágó (B) Thália papja (C) kuruzsló
(D) komédiás (E) regös

6. Jelöljétek be azokat a felsorolásokat, amelyek csak egyes szám 2. személyű, 
felszólító módú igealakokat tartalmaznak!
(A) állj, áld, add (B) mondd, vigyázz, légy (C) vigyáz, eredj, moss
(D) had, oszd, ossz (E) süss, hagyjuk, olvasd

7. Az alábbi versidézet utolsó szavát kihagytuk. Verstani (rímelés, szótagszám 
stb.) és értelmi szempontból mely szavakkal egészíthető ki az idézet?

„Tollászkodik, ragyog a fény a fán,
gally kapkod hulló pihéi után;
féllábú virág fűszálon biceg – 
beszélj, beszélj, én ............”

(A) mindent elhiszek (B) most meghallgatlak (C) szeretlek. Hiszed?
(D) mindenben hiszek (E) szeretem a jó viccet

8. Az alábbi anagrammákból (játékos betűkeverésekből) verscímeket lehet ki-
rakni. Jelöljétek be azokat, amelyeket Petőfi Sándor írt!
(A) A ZÖLD FAL (B) AMINT EDZEL (C) NÉGY HETE MOSOTT
(D) CSÁRDA LÖKI (E) TANMENET TEGYEN BOLDOGGÁ

9. L vagy LL? Jelöljétek be a hosszú ll-lel írandó szavakat!
(A) szégye... (B) riva... (C) á...talános (D) á...hatatos (E) sza...ag

10. Az alábbiakban a hun-magyar mondavilággal kapcsolatos állításokat olvas-
hattok. Melyek igazak közülük?
(A) Ménrót három fiától: Hunortól, Magyartól és Avartól származnak a hu-

nok, a magyarok és az avarok.
(B) A csodaszarvas a Meótisz vidékére vezette a testvéreket, ahol egy szép-

séges leányra, Dulára találtak.
(C) Attila királynak két testvéröccse volt: Buda és Bendegúz.
(D) A magyarok régi, szentként tisztelt állata, a turul mutatta meg a honfogla-

lóknak az utat az új haza, a Kárpát-medence felé.
(E) Álmos fia, Árpád egy fehér paripát ajándékozott Szvatopluk fejedelemnek.

11. Jelöljétek be azokat a szavakat, amelyekben ha kicserélünk egyetlen betűt 
egy másikra, akkor egy népnevet kapunk! (pl. balga  >  belga)
(A) látván (B) rongy (C) tét (D) tett (E) szerv

12. Egészítsétek ki az alábbi szólásokat egy-egy testrész nevével (esetleg tolda-
lékos formájával), majd jelöljétek be azokat, amelyeknek jelentése: valaki be-
képzelt, lenéz másokat!
(A) ... veri a garast. (B) ...hegyről beszél. (C) Fenn hordja az ...
(D) Bal ... kelt fel. (E) Kimutatja a ... fehérét.

13. Az alábbiakban egy híres Kossuth-nóta első két sorát olvashatjátok rovásírás-
sal. A nóta felismerése és a betűk azonosítása után fejtsétek meg az öt meg-
adott szót, majd közülük azokat jelöljétek meg, amelyek szerepelnek e nóta 
folytatásában (1-2. versszak)! Vigyázat! A rovásírás jobbról balra halad!

(A) (B) (C) (D) (E)

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Képzeljétek el, hogy egy tengerparti nyaralás során vitorlásotok kisodródik a 

nyílt vízre, és egy távoli lakatlan szigeten (ahol már nincsen térerő) csapatotok 
hajótörést szenved! Mit lehet tenni egy ilyen helyzetben? Írjátok meg napló-
szerűen a szigeten töltött 1. nap eseményeit! Hogyan osztanátok fel egymás 
között a feladatokat? Mik a legfontosabb teendők? Hogyan rendezkednétek be 
a túlélésre?


