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Országos döntő 8. osztály 2019. december 7. 

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

1. Jelöljétek meg azt az évszázadot, amelyben az a személy élt, akinek a nevét, 
toldalékos névalakját helyesen írtuk! 

 Janus Pannoniusszal,  Balassi Bálint-os,  széchenyi istván-i,  Weöres-sel 
(A)  XV. sz. (B)  XVI. sz. (C)  XVIII. sz. (D)  XIX. sz. (E)  XX. sz. 

2. Melyik két ige jelentése ugyanaz, illetve nagyon hasonló? 
(A)  avul (B)  évődik (C)  latolgat (D)  incseleg (E)  áskálódik 

3. Jelöljétek meg a Szondi két apródja című balladából a török követ szavait! 
(A)  Ali győzelem-ünnepet űlet. (B)  Odalenn vár mézizü sörbet. 
(C)  Idekinn hideg éj sziszeg aztán! (D)  Kelevéze ragyog vala balján. 
(E)  Rusztem maga volt ő! … s hogy harcola még,… 

4. Mely betűcsoportokból lehet az összes betű felhasználásával egy igenevet ösz-
szerakni?  
(A)  NOTOKFUT (B)  KGYALORÓ (C)  ORAKLOTGY 
(D)  TVSIEÉN (E)  DŐSZÜLTENE 

5. Milyen a vérmes ember; mit jelent ez a kifejezés? 
(A)  erős testalkatú (B)  vérszomjas (C)  telhetetlen 
(D)  irányító, domináns (E)  lobbanékony, heves vérmérsékletű 

6. Jelöljétek meg az alábbi dalrészletre vonatkozó igaz állításokat! 
  Csínom Palkó, Csínom Jankó, csontos kalabérom, 
  szép selymes lódingom, dali pár pisztolyom. 
  Nosza, rajta, jó katonák, igyunk egészséggel, 
  menjen táncba ki-ki köztünk az ő jegyesével! 

(A)  A dal a kuruc korban keletkezett. 
(B)  Az idézett részben négy különböző névmás van. 
(C)  Van benne példa teljes hasonulásra és összeolvadásra is. 
(D)  Az egyik szóalak megfelel a szótő+képző+jel+rag képletnek. 
(E)  A dalrészlet tűzfegyvereket és egy szúrófegyvert említ. 

7. Ly-ből j anagramma. Melyik szó betűiből lehet újabb szót vagy toldalékos 
szóalakot alkotni úgy, hogy a ly-ből j legyen? Például: derelye → erdeje. 
(A)  HELYEK (B)  BAGLYOT (C)  HELYZET 
(D)  SÓLYOM (E)  FOLYAMAT 

8. Különböző versekből idézünk. Azokat jelöljétek meg, amelyeknek a címe bir-
tokos jelzős szószerkezet, vagy tartalmaz ilyen szószerkezetet! 
(A)  Előre hát mind, aki költő (B)  s a haza fényre derűl 
(C)  Már hó takará el a bérci tetőt (D)  Kobzán a dal magára vall 
(E)  Róvja fel a kapufélfájára, hogy el ne felejtse 

9. Melyik szó illik az alábbi definícióban a vonalak valamelyikére? 
 A dráma a három  ________  egyike, hagyományos szerkezeti felépítése: ex-

pozíció, konfliktus,  ________ , tetőpont és _________ . 
(A)  műfaj (B)  ellentét (C)  bonyodalom 
(D)  monológ (E)  kompozíció 

10. Jelöljétek meg az alábbi idézettel kapcsolatos igaz állításokat! 
   „Kilódul egyszer Debrecenből  
  S a jó barát előtt megáll,  
  S: ihatnám, pajtás! így kiált föl” 

(A)  A vers költője Petőfi Sándor. (B)  A vers hőse maga is költő. 
(C)  E költő neve a vers refrénje. (D)  Az említett jó barát egy pap. 
(E)  Ebből a versből származik egy szállóige. 

11. Hány szóból áll helyesen tagolva az alábbi mondat? 
 Areggelicsúcsforgalombangyalogszerrelsokkalelőbbérekbeamunkahelyemre. 

(A)  9 (B)  10 (C)  11 (D)  12 (E)  13 

12. Hány határozót (mondatrészt) tartalmaz az előző feladat mondata? 
(A)  2 (B)  3 (C)  4 (D)  5 (E)  6 

13. Egy-egy közös szótag hiányzik a három szópárban. Ha ezt a három szótagot 
helyes sorrendbe rakjátok, újabb értelmes szót kaptok. Mit jelent ez a szó?  

  PÁSZ… - …TA MÁL… - …DÁLY HARLE… - …CSES 
(A)  régi fenyítőeszköz (B)  keleti küzdősport (C)  cirkuszi produkció 
(D)  bajvívás (E)  zeneszerszám, verkli 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Számos különböző jelentése van a „tart” igének (főleg, ha igekötőkkel is el-

látjuk). Keressetek nyolc eltérő jelentést! Ezeket a jelentéseket adjátok meg 
szinonimával vagy körülírással, és írjatok is mindegyikhez egy-egy példamon-
datot! A válaszlapra nyolcnál többet ne írjatok, mert ilyen esetben csak az első 
nyolcat értékeljük. Ügyeljetek a helyesírásra! 
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