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Körzeti forduló 7. osztály 2013. november 8. 

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

1. Melyik szó marad értelmes akkor, ha beillesztünk valahova egy sz betűt? 
(A) élet (B) erényes (C) őröl (D) menet (E) fotó 

2. Számnevek helyesírása. Adjátok össze a helyesen írt számokat! Mennyi a ka-
pott számok összege? ezerkilencszáztizenhárom, kétezertizenhárom, 

  ezeregyszáz, háromezerháromszáz-harminc, tízezerszáz 
(A) 3013 (B) 3113 (C) 3926 (D) 5026 (E) 11 200 

3. Lánynevek betűit adtuk meg az ábécé szerinti sorrendben. Ha kitaláltátok a 
lányneveket, kezdőbetűikből egy újabb szó jön létre. Válasszátok ki az igaz 
állításokat! 

 1. ACLU 2. AEEKLT 3. AAAHJKLN 4. BEEÉRTZs 5. AIÍLV 
 A kapott szó… 

(A) ige és főnév is lehet (B) egy fiúnév (C) magas hangrendű 
(D) egy X. századi történelmi, illetve mondai alaknak a neve 
(E) középső betűjét akár öt másikkal is kicserélhetjük, hogy ugyancsak ér-

telmes szót kapjunk 

4. Jelöljétek meg azokat a meghatározásokat, amelyek megfejtése lehet egy cse- 
kezdetű szó! (Például: ’szemerkél’ → csepereg) 
(A) satnya (B) beszédes, csacska (C) könnyed társalgás 
(D) egy mű eseménysora (E) bokor 

5. Jelöljétek meg az idézetre vonatkozó igaz állításokat! 
  „Istenemre!” szóla felszökelve  És legottan minden mást feledve, 
  A vadász: „ez már királyi vad!” Hévvel a lány nyomdokán halad. 

(A) Az idézet Vörösmartytól való. (B) A vadász maga Mátyás király. 
(C) A lány a szomszéd király leánya. (D) A legottan jelentése: ugyanott. 
(E) A hévvel jelentése: hevesen, gyorsan. 

6. Mit tartottak régen a kalamárisban? 
(A) almát (B) fűszereket (C) evőeszközt (D) bort (E) tintát 

7. Olyan 4 szó meghatározását közöljük, amelyekben ZSA betűkapcsolat talál-
ható. A szavak megfejtése után olvassátok össze az utolsó betűket! Mit jelent 
az így kapott szó? 1. fűszernövény 2. redőny, ablaktábla 

  3. szövés-fonáshoz használt eszköz 4. hálóruha 
(A) kisgyerek (B) mafla (C) bolondos (D) halk (E) ügyefogyott

8. Helyesírás: l vagy ll? Jelöljétek be az ll-lel írandó szavakat! 
(A) me…ső láb (B) mi…iárd (C) ha…ucinál 
(D) venti…átor (E) furda… 

9. Gyűjtsétek össze az összes olyan kétbetűs szót, amely mássalhangzóval kez-
dődik és a második betűje hosszú magánhangzó! (Egyet maga a feladat meg-
fogalmazása is tartalmaz!) Majd válasszátok ki az igaz állításokat! 
(A) Van köztük olyan, amely ige és főnév is lehet. 
(B) Egyik hosszú magánhangzóval nem lehet így szót létrehozni. 
(C) A mássalhangzók többsége alkalmas arra, hogy ezzel a feltétellel szót 

alkosson. 
(D) Létezik olyan mássalhangzó, amelyikkel akár négy szót is lehet találni. 
(E) Legalább öt ilyen kétbetűs szó visszafelé kimondva is értelmes. 

10. A szólás szerint mit kap be az, aki gyanútlanul elhisz valamit? 
(A) a békát (B) a pirulát (C) a halat (D) a csalit (E) a horgot 

11. Mely szópárokra igaz az, hogy az eltérő mássalhangzóik egymásnak zöngés-
zöngétlen párjai? 
(A) ciripel – csiripel (B) toboz – doboz (C) fér – vér 
(D) pók – bók (E) saru – zsaru 

12. Melyik szó vonatkozik szarvasmarhára? 
(A) birka (B) borjú (C) kos (D) üsző (E) ürü 

13. Egészítsétek ki a szólást, majd válasszátok ki azt, amelyik ugyanazt jelenti, 
illetve nagyon hasonló a jelentése! K_l_g  _  l_l_b. 
(A) Lóvá tesz valakit. (B) Húzza a lóbőrt. 
(C) Magas lóról beszél. (D) Kibújik a szög a zsákból. 
(E) A lónak négy lába van, mégis megbotlik. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Különféle főnevek betűit kevertük össze. Próbáljátok meg helyreállítani a 

szavakat, majd írjátok be őket a válaszlapon kétfelé csoportosítva aszerint, 
hogy ruhaneműk (1. oszlop) vagy ételek (2. oszlop) nevei-e! Könnyítésül az 
első betűk a helyükön maradtak, és a kétjegyű mássalhangzókat sem bontot-
tuk széjjel. 
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