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Megyei/körzeti forduló	 7. osztály	 2007. november 9.

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

1.	 Az	alábbi	személyek	közül	kik	a	hagyományos	résztvevői	egy	falusi	lakoda-
lomnak?
(A) ángy (B) násznagy (C) nyoszolyólány
(D) vőfély (E) bábaasszony

2. Mely szavak származnak a SZŐ alapszóból?
(A) szőttes (B) szövet (C) szőr (D) szörp (E) vessző

3.	 Az	alábbi	mese-	vagy	mondabeli	élőlények	közül	melyik	tud	repülni?
(A) táltos ló (B) aranyszőrű bárány (C) griff
(D) főnix (E) kentaur

4. Jelöljétek be azokat a szópárokat, amelyekben a két alkotóelem (egy magyar 
és	egy	idegen	szó)	megfelelői	egymásnak!
(A) számítógép – computer (B) laza – lúzer
(C) helyzet – szituáció (D) késztetés – motiváció
(E) unalmas – pesszimista

5.	 Rövid	ü	vagy	hosszú	ű?	Jelöljétek	be	a	helyesen	írt	szavakat!
(A) gyűjtemény (B) tüntetés (C) sűrgős
(D) bűntetés (E) tűzijáték

6.	 Mely	irodalmi	művekben	szerepelnek	ikrek?
(A) Tüskevár (B) Harry Potter (C) Toldi
(D) A két Lotti (E) János vitéz

7. Mely szólás jelenti azt, hogy valaki becsap, rászed valakit?
(A) lóvá tesz (B) beültet a hintába
(C) bevisz az erdőbe (D) csapja a szelet
(E) konkolyt hint a tiszta búza közé

8. Az alábbi személyek közül ki foglalkozik gyógyítással, orvoslással?
(A) regös (B) vajákos (C) javasasszony
(D) felcser (E) kuruzsló

9.	 Jelöljétek	be	azokat	a	bolygólakókat,	akikkel	találkozik	a	kis	herceg!
(A) matematikus (B) király (C) lámpagyújtogató
(D) bohóc (E) kéményseprő

10. Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyeknek a belsejébe, a kipontozott helyre 
ha egy állatnevet	 írunk,	 akkor	 értelmes	 szót	 kapunk!	 (Például:	 be...ndez	>	
befecskendez.	Figyelem!	A	pontok	száma	nem	feltétlenül	felel	meg	a	hiányzó	
betűk	számának!)
(A) tá......og (B) kuli......ó (C) lám......s
(D) f......ség (E) ki......latszik

11. Mely szavak elé lehet keresztnevet írni úgy, hogy értelmes összetett szó jöjjön 
létre?
(A) ...párna (B) ...fordulás (C) ...harc (D) ...csutka (E) ...madár

12. Jelöljétek be a hibásan	írt	földrajzi	neveket!
(A) Csendes-óceán (B) Duna part (C) Duna-Tisza köze
(D) Fekete-Tenger (E) Dél-magyarország

13.	 Melyik	regényhős,	 irodalmi	alak	hal	meg	a	mű	végén	valamilyen	betegség-
ben?
(A) Dobó István (Egri csillagok) (B) Matula bácsi (Téli berek)
(C) Nemecsek Ernő (A Pál utcai fiúk) (D) Cecey Éva (Egri csillagok)
(E) A kis bice-bóca (Kincskereső kisködmön)

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!

14.	 Képzeljétek	el,	hogy	lehetőségetek	van	meghatározni	az	egyik	idei	kötelező	
olvasmányt!	Olvasmányélményeitek	alapján	adjátok	meg	egy	olyan	regény-
nek	a	címét	(lehetőleg	szerzővel	együtt),	amelyet	ti	erre	alkalmasnak	találtok!	
A	választott	műhöz	írjatok	egy	rövid	kedvcsináló	ajánlót;	igyekezzetek	minél	
több	érvvel	felkelteni	diáktársaitok	érdeklődését!	(Értelemszerűen	olyan	mű-
vet	válasszatok,	amely	jelenleg	nem	kötelező	olvasmány!)


