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Országos döntő 8. osztály 2016. december 10. 

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

1. Mely szavak elé vagy mögé lehet valamilyen testrészt jelentő szót illeszteni 
úgy, hogy összetett szó jöjjön létre? 
(A) hős (B) szöveg (C) jós (D) had (E) pont 

2. Kodolányi János Julianus barát című regényéből idézünk. Mondatrészi szere-
püket tekintve mely szavak jelzők? 

 „Julianus fülében fölharsant a lovukon poroszkáló vidám férfiak harsány 
éneke.” 
(A) Julianus (B) poroszkáló (C) vidám (D) férfiak (E) éneke 

3. Mely szavakra igaz az, hogy ha kicseréljük az egyik magánhangzójukat egy 
másikra, akkor megváltozhat az adott szó szófaja? 
(A) szónok (B) álom (C) élet (D) keret (E) árok 

4. Jelöljétek meg a következő idézettel kapcsolatos igaz állításokat! 
  „Hadd nyelje el azt az acéli zörej, 
  a trombita hangja, az ágyudörej” 

(A) Az „azt” szó a „világszabadság”-ra utal vissza. 
(B) Több hangutánzó szó is van az idézetben. 
(C) E két sorban két szó helyesírása is eltér a szabályostól. 
(D) A költő e művében leírja vágyott halálának körülményeit. 
(E) Időmértékesen olvasva a sorokat az uralkodó versláb:   –. 

5. A Jégország királya című meséből idézünk egy mondatot. Ki a hopmester? 
 „Nem sokáig gondolkozott, bement a palotába, egyenest a hopmesterhez.” 

(A) főpohárnok mester (B) főlovász (C) kincstárnok 
(D) a királyfiak tanítója (E) a királyi udvartartás vezetője 

6. Az összes szó felhasználásával melyik szóhalmazból rakható ki értelmes mon-
dat? 
(A) {közönsége, a, viselte, újabb, csapat, a, el, stadion, kudarcát, nehezen} 
(B) {át, ad, életen, egész, jó, ható, a, példát, tanár} 
(C) {ért, megfiatalított, látott, csapat, el, nem, a, sikert, magyar, rég} 
(D) {cselekvés, egy, válasz, adott, legrövidebb, a, kérdésre} 
(E) {részében, útjai, év, falu, a, miatt, a, nagy, járhatatlanok, az, sár} 

7. Vajon u vagy ú hiányzik az alábbi szavakból? Jelöljétek be az ú-val írandókat! 
(A) m_landó (B) kult_rális (C) gyan_sít (D) b_jdosó (E) h_szas 

8. Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényében ki mindenkinek a 
tulajdonában volt az esernyő? 
(A) Szent Péter (B) Gregorics Pál (C) Müncz Jónás 
(D) Adameczné (E) Bélyi János 

9. Mely igékből képezhető egyetlen -vány/-vény képző hozzátoldásával főnév? 
(A) hal (B) alszik (C) jön (D) szökik (E) sző 

10. Olyan szavak meghatározását közöljük, amelyekben mb betűkapcsolat van. A 
szavak megtalálása után olvassátok össze az első betűket! Mely megállapítá-
sok lehetnek igazak erre a szóra? 

 1. bárgyú; 2. ellentétes kötőszó; 3. megvetésre méltó nő; 4. nyereményjáték 
(A) csak zöngés hangokból áll (B) azonos alakú szó 
(C) jelen idejű ige (D) főnév is lehet 
(E) egy mássalhangzó hozzátoldásával a szó értelmes marad 

11. Az alábbi öt szó közül három szinonimája egymásnak. Melyik ez a három? 
(A) rokolya (B) párta (C) kelengye (D) móring (E) stafírung 

12. Melyik főnév vonatkozik többes számú élőlényre? 
(A) daruk (B) darvak (C) kanonok (D) peták (E) fiuk 

13. Jelöljétek meg az ütemhangsúlyos sorokat, idézeteket! 
(A) Mikor mentem hazafelé, kinyílt az ég háromfelé... 
(B) Tóth Gyula bádogos és vízvezeték-szerelő... 
(C) Indulj el egy úton, én is egy másikon... 
(D) Tele kertem zsályával, szerelemnek lángjával... 
(E) Ekkor előveszi szép kürtét Lehel, és belefúván... 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Találjatok ki egy kalandos történetet, amelyben ti is szerepeltek! Úgy fogal-

mazzatok, hogy írásotokban jelenjenek meg a következő szavak: 
 bűvész, meredek, meggyőz, sms, elavult. 

 A szavakat természetesen szabadon ragozhatjátok. Fogalmazásotoknak adja-
tok címet is! 
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