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Országos döntő 8. osztály 2015. december 5. 

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

1. Mely verscímekben található teljes hasonulás? 
(A) Szondi két apródja (B) Párisban járt az Ősz (C) Harc a Nagyúrral 
(D) Erőltetett menet (E) Búcsúzás Kemenes-aljától 

2. Jelöljétek be az orom szóval rokon értelmű kifejezéseket! 
(A) omladék (B) bérc (C) vár (D) szirt (E) emelvény 

3. Helyesírás. Jelöljétek meg a helyesen írt felszólító módú igealakokat! 
(A) Osszd el! (B) Old meg! (C) Hozzd ide! (D) Nyújtsd ide! (E) Játszd el!

4. Sok lábbal kapcsolatos szólásunk, közmondásunk van. Ezek közül idézünk 
ötöt, de hiányosan. Melyik jelenti azt, hogy valaki fekvőbeteg lesz? 
(A) _ _ BA   _ÉL (B) _ _GY   _Á_ON   _L 
(C) _EV_SZ_   A   _Á_Á_ _L (D) GY_ _G_   L_ _AK_N   _L_ 
(E) _EE_ _K   A   _ _BÁ_Ó_ 

5. Jelöljétek meg azokat a szóalakokat, amelyek szerkezetileg megfelelnek a 
szótő+képző+képző+rag képletnek! 
(A) kutyáimnak (B) mosakodást (C) könyvelőért 
(D) írogattam (E) kétségtelenül 

6. Milyen rím található A walesi bárdok című ballada alábbi versszakában? 
 „Vadat és halat, s mi jó falat 
 Szem-szájnak ingere, 
 Sürgő csoport, száz szolga hord, 
 Hogy nézni is tereh;" 

(A) betűrím (B) keresztrím (C) ölelkező rím (D) bokorrím (E) belső rím

7. Mely szavak jelentenek valamilyen (akár régi) foglalkozást? 
(A) bodnár (B) bognár (C) boglár (D) bojtár (E) batár 

8. Mely mondatokban van névszói állítmány? 
(A) Fűre lépni tilos. (B) Szép volt, fiúk! (C) A szem a lélek tükre.
(D) Ügyes légy! (E) A kiállítás egész évben látogatható. 

9. Szótagoló szólánc... Hány további szó beiktatásával lehet legrövidebben el-
jutni az utolsó szóig? CSUKA – KAPU – PUHA – … – CSALÁD 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

10. Állatok neveit soroltuk fel. Mely sorok adnak ki egy szabályos hexametert? 
(A) kecske, bivaly, teve, farkas, medve, szamár, hal, oroszlán 
(B) páva, majom, kutya, fecske, tehén, tigris, bika, öszvér 
(C) lúd, kacsa, rák, sas, róka, ökör, pók, bálna, kakas, ló 
(D) réce, sakál, keselyű, kígyó, víziló, toportyán 
(E) fóka, egér, gyík, mókus, nyúl, pocok, őz, elefánt, ölyv 

11. Mely állítások igazak Nagy László idézett versére? 
  „Nehéz esőben asztag feketül, 
  szalmája gyengül, rogyik, öregül, 
  kalásza az égben kicsirázik, 
  zöld hajába verébcsapat ül.” 

(A) A részletben van főnévi metafora. 
(B) Ugyanaz az igeképző négyszer szerepel benne. 
(C) Tartalmaz egy olyan szót, amely eltér a helyesírástól. 
(D) Az asztag pajtát jelent. (E) A versszak rímelése bokorrím. 

12. Mely meghatározás jelenthet olyan szót, amely a mássalhangzók közül kizá-
rólag l betűt tartalmaz? 
(A) élénk szín (B) talál (C) elájul 
(D) vágóeszköz (E) elakad (a lélegzete) 

13. Jelöljétek meg Arany János Toldi című költeményével kapcsolatban az igaz 
állításokat! 
(A) Toldi Miklós történetét Arany János előtt Ilosvai Selymes Péter históriá-

ja énekelte meg. 
(B) A 12 énekből álló művet a költő a Kisfaludy Társaság pályázatára írta. 
(C) Miklós testvérét Györgynek, apjukat Lórántnak hívták. 
(D) A történet Nagy Lajos király uralkodása idején játszódik. 
(E) Az első énekben megjelenő Laczfi Endre nádorispán útbaigazítást kér 

Miklóstól. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. A Pilis hegységben járva számtalan különös hangzású, titokzatos földrajzi 

névvel találkozhat a kiránduló. (Holdvilág-árok, Prédikálószék, Zsivány-
sziklák stb.) Honnan származhatnak ezek a nevek? Az ismert eredetmondák-
hoz hasonlóan ezúttal ti írjátok meg az egyik ilyen hely, a Vadálló-kövek 
nevének történetét! 
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