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Országos döntő 8. osztály 2014. december 6. 

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

1. Melyek a TESZ ige ragozott (jellel vagy raggal ellátott) alakjai? 
(A) tevéd (B) tégy (C) teszt (D) tenned (E) tőn 

2. Jelöljétek meg a helytelen vagy pontatlan szólásmondásokat! 
(A) kesztyűs kézzel nyúl hozzá (B) kimutatja a fogát (C) egy követ fújnak
(D) a sarkára állítja magát (E) a zavarosban keresgél 

3. A felsorolt madárnevekből hiányzik egy-egy mássalhangzó. Melyiket kell j 
betűvel kiegészíteni? 
(A) fa…d (B) für… (C) fogo… (D) hé…a (E) sza…kó 

4. Verskezdeteket adtunk meg magánhangzók nélkül. Ha megfejtettétek őket, 
azokat jelöljétek meg, amelyeknek Ady Endre az írójuk! 
(A) MG NYLNK VLGYBN KRT VRGK (B) FL-FLDBTT K, FLDDR HLLV
(C) FLHB HNYTLTT DRGL RM (D) PRSB TGNP BSZKTT Z SZ 
(E) GSZ TN – HZFL  –   

5. Mit jelent az a szó, amely a helytelenül írt szavak, kifejezések kezdőbetűiből 
áll? pikkely, csillapitó, orvvadász, arany gyűrű, tellhetetlen, kísért, labdaru-
gó-szövetség, irigyel, óvonő, súlykol, zörej 
(A) halcsalogató étek (B) a lovat vezető lovász, illetve fegyverhordozó
(C) harcra kiképzett ló (D) a ló patáját védő kovácsolt vas 
(E) hazug, szélhámos   

6. Jelöljétek be azokat az irodalmi, történelmi alakokat, akik Törökországban 
haltak meg! 
(A) II. Rákóczi Ferenc (B) Zrínyi Miklós (C) Mikes Kelemen 
(D) Balassi Bálint (E) Török Bálint   

7. Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyeknek a belsejébe vagy a végére, a 
kipontozott helyre ha egy népnevet írunk, akkor értelmes szót kapunk! (Pél-
dául: p…..kál > poroszkál) Figyelem! A pontok száma megfelel a hiányzó 
betűk számának! A kétjegyű mássalhangzókat két pont jelöli! 
(A) zs..os (B) bar..... (C) d....ol (D) ék.....olt (E) é....elen 

8. Így is jó meg úgy is jó? Azokat a párokat jelöljétek meg, amelyeknek mind-
két eleme helyes, illetve lehet helyes megfelelő szövegkörnyezetben! 
(A) fáradság – fáradtság (B) irtat – írat (C) pénzzel – pénzel 
(D) fogd meg – fogdmeg (E) gyümölcsösek – gyümölcsösök 

9. Ha a kiemelt betűtől elindulva a sakkból ismert „lólépés” 
vagy „lóugrás” szabályai szerint megfelelően haladtok, egy 
közmondást találhattok. Ha sikerült megfejteni, jelöljétek 
meg a hozzá jelentésben legközelebb álló másik közmon-
dást! (A fel nem használt mezőket könnyítésül X-szel jelöl-
tük.) 
(A) Ki korán kel, aranyat lel. (B) Nem fog aranyon a rozsda. 
(C) Nem mind arany, ami fénylik. (D) Hallgatni arany. 
(E) Fillérrel szokták az aranyat kímélni. 

10. Melyik szó jelent rendfenntartó személyt, törvényszolgát? 
(A) poroszló (B) porkoláb (C) prédikátor (D) pandúr (E) pernahajder 

11. Jelöljétek be az alábbi versidézetre vonatkozó igaz állításokat! 
 „A tél dere már megüté fejemet.” 

(A) A vers Ercsey Juliannához szól. (B) A mondat állítmánya jelen idejű. 
(C) A versben mind a négy évszakra történik utalás. 
(D) A költemény utolsó sora egy szerelmi vallomás. 
(E) A költő e versét mézeshetei alatt írta. 

12. Összesen hány határozót tartalmaz az alábbi mondat? 
 Ekkor titokzatos kísérőnk megállva néma csendben a mindig kezében lévő 

bozótvágókéssel a távoli szurdokvölgy felé mutatott. 
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8 

13. Különféle szavakat, szóalakokat soroltunk fel. Jelöljétek meg a rájuk vonat-
kozó igaz állításokat! egészségére, üdítő, kedveskedés, képességeimben, né-
zet, borozó, bolondságok, írásának 
(A) Mindegyik lehet főnév. (B) Mindegyik képzett szó. 
(C) Összesen kettőt igének is tekinthetünk. 
(D) Többségük változtatás nélkül lehet a mondatban jelző. 
(E) Képzőre, jelre és ragra is van példa a szavakban. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Képzeljétek el, hogy János vitézhez hasonlóan ti is Óriásországban találjátok 

magatokat, ahol próbák és kalandok sora ér titeket. Írjátok meg az egyik 
ilyen kalandot úgy, hogy ez a három kifejezés feltétlenül szerepeljen benne: 
aranykulcs, barlang, összegabalyodik. A megadott szavakat természetesen 
szabadon lehet ragozni, toldalékolni. Fogalmazásotok ne haladja meg a ren-
delkezésre álló terjedelmet! 
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