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Megyei/körzeti forduló 8. osztály 2019. november 8. 

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

1. Melyik szó, szókapcsolat kerülhet az alábbi szóláshasonlat elejére? 
 …, mint ablakos tótnak a hanyatt esés. 

(A)  Megy ez (B)  Sokba kerül (C)  Kellemetlen 
(D)  Veszélyes (E)  Hiányzik 

2. Melyik mássalhangzócsoportot lehet akár a sorrend megváltoztatásával ki-
egészíteni csak Á betűk hozzátoldásával, betoldásával, hogy értelmes szót 
kapjunk? Például: NYRKS → SÁRKÁNY  
(A)  ZLYKCS (B)  TSGL (C)  JHZT (D)  SLNKT (E)  MSNYR 

3. Mely állítások igazak Áprily Lajos Éjjeli szél című versére vonatkozóan? 
  „Üvöltözött, száguldott és dobolt, 
  házunkra zúdult vad hullámverése. 
  Félelmetes volt és gyönyörű volt: 
  a végtelenség tenger-lüktetése.” 

(A)  A versben van metafora. (B)  A sorok végét ölelkező rím zárja. 
(C)  A műben összesen két jelző van. (D)  Az állítmányok mindegyike igei. 
(E)  A „végtelenség” szóalakon két képző jelenik meg. 

4. Különböző határozók szerepét tölthetik be az alábbi szavak egy-egy tetszőle-
ges mondatban. Milyen határozóra találhatunk példát közöttük? 

 egyedül, estére, sokszor, Gézával, a futástól 
(A)  szám (B)  ok (C)  cél (D)  eszköz (E)  állapot 

5. Azt a toldalékot jelöljétek meg, amelyik jel, illetve lehet jel! 
(A)  -m (B)  -ik (C)  -k (D)  -vé (E)  -t 

6. Mely állítások igazak a reformkorra? 
(A)  Kezdete az 1825-ös pozsonyi országgyűlés. 
(B)  Vezéralakjai között van Kossuth Lajos és Széchenyi István.  
(C)  A reformkorban keletkezett Vörösmarty Szózat című költeménye. 
(D)  A reformkor idején épült a Millenniumi Földalatti Vasút. 
(E)  Végének az 1867-es kiegyezést tekintjük. 

7. Mely meghatározásoknak felel meg egy PU- kezdetű szó? 
(A)  írásművet közzétesz (B)  óvatosan tudakol (C)  szónoki emelvény 
(D)  kukoricakása (E)  főképp leányok üdvözlő meghajlása 

8. Petőfi Sándor alábbi versei közül melyik ars poetica? 
(A)  Füstbe ment terv (B)  A négyökrös szekér 
(C)  Szeptember végén (D)  A XIX. század költői 
(E)  István öcsémhez 

9. Azokat a szavakat jelöljétek meg, amelyekbe beírható egy hárombetűs ige! 
Például:  k … ös  →  köntös. Ügyeljetek a helyesírásra is! 
(A)  s … ér (B)  sz … fok (C)  be … end 
(D)  le … tár (E)  kul … ális 

10. Találjátok ki az alábbi három összetett szó közös utótagját! 
  BÁNYA-  CSATA- VAD-  
 Mely szavakkal tud ugyanez a szó előtagként összetett szót alkotni? 

(A)  -KUPEC (B)  -LENGÉS (C)  -HOSSZ (D)  -FŐ (E)  -POKRÓC 

11. Melyik szó jelenthet valamilyen nőt, vagy vonatkozik nőre? 
(A)  satrafa (B)  naszád (C)  süllő (D)  fehérnép (E)  matróna 

12. A Szép Ilonka című költeményből idézünk. Jelöljétek meg az idézettel kap-
csolatos igaz állításokat! 

 „És legottan, minden mást feledve, / Hévvel a lány nyomdokán halad.” 
(A)  A mű költője Arany János. (B)  A legottan jelentése: épp ott. 
(C)  Az alany egy vadászó király. (D)  A leány a vadász felesége lesz. 
(E)  A történet a Vértesben és Budán játszódik a XV. században. 

13. Milyen szófajú szavakra van példa az előző feladat idézetében? 
(A)  névutó (B)  határozói igenév 
(C)  határozószó (D)  névmás 
(E)  melléknév 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Javítsátok ki az alábbi mondatok kiemelt nyelvhelyességi hibáit! 
 A válaszlapra elég csak a javított, cserélt kifejezést vagy szószerkezetet leír-

ni, az adott mondat sorszáma mellé, sorrendben. 
 1) Az egyik játékost még ápolni kell, így per pillanatnyilag áll a játék. 
 2) A meteorológusok szerint még egy hétig valószínűleg, hogy jó idő lesz. 
 3) Manapság a tervezők számára a biztonság elsődleges prioritást élvez. 
 4) A válogatott kilencven percig bírta a sarat a csehek ellen.  
 5) A tárgyaló feleknek ezúttal sem sikerült a legkisebb közös nevezőre jutniuk. 
 6) Az újjáalakult együttes ma este először debütál a közönség előtt.  
 7) A pályázóknak tudnia kell, hogy 10% önrésszel kell rendelkezniük. 
 8) Nehéz fába vágja a fejszéjét a Kínában beruházó vállalat. 
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