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Országos döntő 8. osztály 2018. december 8. 

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

1. Melyik szóba lehet l-t és ll-t egyaránt beírni? 
(A) szá_a (B) nagyo_ (C) e_őtte (D) hü_ő (E) zölde_ 

2. Milyen mondatrészek vannak Kölcsey Huszt című versének első 4 sorában? 
(A) tárgy (B) birtokos jelző (C) helyhatározó 
(D) időhatározó (E) alany 

3. Jelöljétek meg az előző feladatban említett Huszt című versnek a műfaját! 
(A) elégia (B) disztichon (C) líra (D) epigramma (E) epika 

4. Melyik kifejezésnek lehet ellentétpárja a felsoroltak valamelyike? 
 ideális, áldomás, szabatos, lojális, ratifikál, ifjonc, szabványos 

(A) hűtlen (B) érvénytelenít (C) idült 
(D) szabályos (E) gyehenna 

5. Mit kíván a magyar nemzet? Mely fogalmak, követelések tartoznak a 12 pont 
közé? 
(A) a sajtó szabadsága (B) nyolcórás munkaidő (C) Nemzeti Bank 
(D) közös teherviselés (E) köztársasági államforma 

6. Erdélyi települések neveit soroltuk fel. Melyik felel meg egy daktilusnak? 
(A) Nagyenyed (B) Kolozsvár (C) Fogaras 
(D) Énlaka (E) Makfalva 

7. Ha az alábbi tulajdonneveket ellátjuk -i képzővel, összesen hány nagy kezdő-
betű változik kicsire? 

 Szent Bernát-hágó, Rákos-patak, Fő utca, Kossuth Lajos, Közép-Amerika 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

8. Mely művek tartoznak az epika műnemébe? 
(A) Petőfi Sándor: A XIX. század költői 
(B) La Fontaine: A róka és a gólya 
(C) Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember 
(D) Arany János: Toldi 
(E) Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása 

9. Az összes szótag felhasználásával egy szólás rakható ki. Mi a jelentése? 
 SZÓ  TÁ  ÁL  BA  KI  PUSZ  TOTT 

(A) Hangos segítségkérés. (B) Fontos hír, üzenet. 
(C) Jelentéktelen vita. (D) Süket fülekre talált figyelmeztetés. 
(E) Zagyva, kusza beszéd. 

10. Az alábbi régies, illetve tájnyelvi szavak közül melyik jelent valamilyen esz-
közt? 
(A) kófic (B) sulyok (C) gereben (D) tiloló (E) nyirettyű 

11. Családnév és utónév is lehet a KENÉZ. Rakjatok ki minél több ötbetűs szót, 
szóalakot az összes betű felhasználásával! Jelöljétek meg az igaz állításokat! 
(A) Csak öt szó rakható ki. (B) Köztük igék is vannak. 
(C) Többségük főnév. (D) Az összes szóalak toldalékos. 
(E) Mindhárom toldalékfajta előfordul. 

12. Melyik szó lehet jelző (változtatás nélkül) egy tetszőleges mondatban? 
(A) csokor (B) többszöri (C) szépség (D) temérdek (E) egyikőjük 

13. Az alábbiakban egy jól ismert műről olvashattok. Ha felismertétek, jelöljétek 
meg a vele kapcsolatos igaz állításokat! 

 A szerző a félig árván maradt unokaöccséhez 1837-ben írt intelmeiben többek 
között az erényes életre, a haza iránti hűségre és az anyanyelv szeretetére hívja 
fel a figyelmet. 
(A) A mű a fentieken kívül a tanulás fontosságáról is szól. 
(B) A szerző országgyűlési követ is volt Pozsonyban. 
(C) Az írás egyik irodalmi előképe Szent István királyhoz köthető. 
(D) Az író egyben az egyik legjelentősebb költeményünk szerzője is. 
(E) A mű (görög) eredetű címének jelentése: „vallomások”. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Folytassátok a szótagos szóláncot a megkezdett minta szerint további 16 szóig! 

Ragozott szavakat és tulajdonneveket ne írjatok, és ugyanaz a szó többször ne 
szerepeljen! Ügyeljetek a helyesírásra! 

 KOCSI – CSICSÓKA – KALODA – DARA – RAKAT – KATLAN – … 
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