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Körzeti forduló 7. osztály 2018. november 9. 

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

1. Állítsátok betűrendbe az alábbi öt szót! Ezután olvassátok össze a harmadik 
(aláhúzott) betűket az így kapott sorrendben! Mit jelent, illetve mi igaz az így 
kijött szóra? püré, Prága, ötvös, trappol, sut 
(A) nyitva (B) erődítmény tárgyraggal (C) ige és főnév is lehet 
(D) őrhely (E) végvár 

2. Jelöljétek meg a helyesen írt tulajdonneveket! 
(A) Nagy medve (csillagkép) (B) Kossuth díj 
(C) Eötvös József tér (D) Magyar Állami Operaház   
(E) Győr-Moson-Sopron Megye 

3. Melyik meghatározásnak felel meg egy -ány végű szó? 
(A) kelengye (B) cselszövés, fondorlat (C) gyenge minőségű 
(D) rejtély, titok (E) gyönge, pipogya 

4. Egyetlen azonos alakú vagy többjelentésű szó különböző jelentéseit adtuk 
meg. Egy azonban kilóg a többi közül, azaz kakukktojás. Melyik az? 
(A) kis folyóvíz (B) valameddig terjed (C) eljut 
(D) becsül (E) szabályos 

5. Minek a jelképes kifejezése, mit jelent a „huszárvágás”? 
(A) Az utolsó hadművelet. 
(B) Mindent egy tétre feltevő, határozott lépés. 
(C) A legyőzöttnek hitt fél hirtelen támadása. 
(D) Elsietett, balul sikerült tett. 
(E) Büszkén viselt harci sebesülés az arcon. 

6. Hány főnévrag van összesen A walesi bárdok első két versszakában? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

7. Azt a szót jelöljétek be, amely melléknév, és minden mássalhangzója zöngés! 
(A) vagány (B) körülbelül (C) gyakran (D) zúzmarás (E) dombóvári 

8. Melyik szóalak felel meg a szótő + képző + képző + rag képletnek? 
(A) futásodért (B) egységesít (C) fényességet 
(D) jelképesen (E) láthatatlan 

9. Olvassátok el Lengyel Dénes Mátyás király és Kinizsi című mondájának az 
alábbi részletét, majd jelöljétek meg az igaz állításokat! 

 Mindjárt futottak a barátok, és aranykupában bort hoztak a királynak. De 
Mátyás hozzá sem nyúlt: – Ilyen hőségben nem iszom bort. Meghallotta ezt 
az erős molnárlegény. Beugrott hát a korsóért és futott vele a királyhoz. Mi-
kor odaért, azt mondták a barátok: – Ejnye, fickó, hát a tálca hol maradt? 
(A) A monda a XV. sz.-ban játszódik. (B) A barátok jelentése: szerzetesek. 
(C) A „tálca” egy malomkő lesz. (D) A részletben két melléknév van. 
(E) Később Kinizsi a fekete sereg élén harcolt a török ellen. 

10. Melyik szó hiányzik a szóláshasonlat elejéről?  …, mint szódás a lovát. 
(A) Szapulja (B) Kíméli (C) Veri (D) Hajtja (E) Szereti 

11. Jelöljétek be Áprily Lajos Őszelő című versére vonatkozó igaz állításokat! 
„Szeretnél napfényben ragyogni még? (A) A címben szereplő szó: főnév. 
Késő. Ma gyászba öltözött az ég. (B) Az idézetben van metafora. 
Madárraj sír a nyírfán: őszapók, (C) A részlet szól idős emberekről is. 
s a réteket beszőtte mind a pók.” (D) Két ige jelen, kettő múlt idejű. 
 (E) Csak 3 összetett szó van benne. 

12. Melyik szóra igaz, hogy egy tetszőleges betűje kicserélésével igét kapunk? 
(A) FOLYÁS (B) HAJTŰ (C) MAGÁNY (D) TŐGY (E) SZITOK 

13. Az alábbiak közül négyen kortársak. Ki nem tartozik a többi közé? 
(A) Arany János (B) Csokonai Vitéz Mihály (C) Vasvári Pál 
(D) Petőfi Sándor (E) Jókai Mór 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Fejtsétek meg a rejtvényt, majd magyarázzátok meg a kijött szólás értelmét! 

Végül írjatok vele akár toldalékolva egy tetszőleges példamondatot! Írjátok 
le a vízszintes megfejtéseket is, mert azokért külön-külön pont jár! (Az nem 
fontos, hogy a szólás betűi a válaszlapon is egymás alá kerüljenek.) 

 

1. a várvédő Mekcsey keresztneve      
2. a három műnem egyike           
3. reneszánsz költőnk Janus …             
4. mimika           
5. hat verslábból álló verssor           
6. „Messziről lobogva … pusztaságon”           
7. Déva vára építője: Kőmíves …            
8. „… minden tehén fekete.”           
9. Júdás bére: 30 …            
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