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Országos döntő 7. osztály 2013. 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. Három szótagos összetett szavakat gyűjtöttünk, de magánhangzók nélkül 
írtuk le őket. Azokat válasszátok ki, amelyeknek mindegyik magánhangzója 
lehet hosszú! 
(A) s…rh…ny… (B) s…b…lv…ny (C) sz…nj…t…k 
(D) b…bsz…nh…z (E) m…rf…ldk…   

2. Ki vagy mi a zsellér? 
(A) pénznem (B) zöldségféle (C) közkatona 
(D) kisebb földbirtokos (E) föld nélküli jobbágy   

3. Összetettszó-lánc. Összetett szavakat fűztünk tovább újabb utótagok hozzáil-
lesztésével. Mely szavak kerülhetnek a szólánc hetedik helyére, ha termé-
szetesen két egymás mellett álló szónak valóban létező, értelmes összetett 
szót kell alkotnia? 

 ELŐ – ÉLET – FA – KERESZT – NÉV –   6.   –   7.  a 
(A) CSALÓ (B) VIRÁG (C) GYŰRŰ (D) VILÁG (E) NYUGAT 

4. Magyar foglalkozásneveket írtunk le görög betűkkel. Mivel néhány görög 
betű nagyon hasonlít a magyarra, könnyen megfejthetitek őket. A betűk azo-
nosítása után jelöljétek meg azoknak a szavaknak a betűjelét, amelyek szin-
tén foglalkozásnevek! 

 κατονα, κερτης, ερδης, βολτι ελαδω, τακαρίτω, πηκ 
(A) τηρκηπης (B) πιλωτα (C) ταπλω (D) καλοδα (E) κηρης 

5. Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyeknek a belsejébe, a kipontozott 
helyre ha egy testrész nevét írjuk, akkor értelmes szót kapunk! (Például: 
f…adalom > forradalom) Figyelem! A pontok száma megfelel a hiányzó 
betűk számának! A kétjegyű mássalhangzókat két pont jelöli! 
(A) a....önyv (B) …lent (C) k...olat (D) meg...tés (E) sz...oda 

6. Melyik szó lehet ige? 
(A) teve (B) téve (C) tevé (D) tett (E) tetté 

7. Melyik szó jelent kereskedőt? 
(A) káplán (B) kalifa (C) kalmár (D) kupec (E) kufár 

8. Jelöljétek be a képzett (azaz képzőt tartalmazó) szavakat! 
(A) legnagyobbaknak (B) feltörekvő (C) várhatnék 
(D) szóljunk (E) babaházadat   

9. Szavak mássalhangzóit adtuk meg. Összesen hány különféle szót lehet alkot-
ni, ha a pont helyére csak hosszú magánhangzót írhatunk? Gyűjtsetek össze 
minél többet, majd jelöljétek meg az igaz állításokat! 

 CS . R,   GY . R,   SZ . R 
(A) Kevesebb mint 11 ilyen szó létezik. (B) 11-nél több ilyen szó is létezik. 
(C) A szavak közt legalább öt ige. (D) Melléknevet is találunk köztük. 
(E) A legkevesebb szót a CS . R esetében lehet létrehozni. 

10. Olyan szavak meghatározását közöljük, amelyekben ngy betűkapcsolat van. 
A szavak megtalálása után olvassátok össze az első betűket! Mely megálla-
pítások igazak erre a szóra? 

  1. békafajta 2. Isten hírnöke 3. felfűzhető apró golyó 
(A) kötőszó (B) ige (C) névmás (D) csak zöngés hangokból áll 
(E) mondatba helyezve lehet állítmány 

11. Azokat a szópárokat jelöljétek be, amelyeknek mindkét tagja helyesen írt 
felszólító módú ige! 
(A) higgy, haggy (B) játssz, szőj (C) hozzd, nézz 
(D) follyon, mosd (E) tedd, küld   

12. Mely irodalmi művek cselekménye játszódik a török korban? 
(A) Kinizsi Pál (B) Egri csillagok (C) A Tenkes kapitánya 
(D) Rege a csodaszarvasról (E) A koppányi aga testamentuma 

13. Oda-vissza értelmes, hárombetűs szavak meghatározását közöljük. Ha meg-
fejtettétek őket, olvassátok össze a középső betűket! Mit jelent az így kapott 
szó? 1. oda: védelmezője, vissza: fizikai hatás, képesség 

  2. oda: vág, vissza: majd bekövetkezik 
  3. oda: az államnak fizetendő pénz, vissza: lírai műfaj 
  4. oda: rövid szúrófegyver, vissza: vörös 

(A) férfinév (B) középkori énekes (C) kötény (D) sötétítő (E) ránc 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Képzeljétek el, hogy egy százoldalas regényt írtok négy jó barát kalandos 

időutazásáról, illetve visszatéréséről a jelenbe! Írjátok meg ennek a képzelt 
regénynek a 77. oldalát! A kitalált regényrészlet tartalmazhat párbeszédet, 
leírást, belső monológot, bármit, ami a műfajnak megfelel. Bevezetésre és 
befejezésre ezúttal nem kell törekednetek, hiszen egy találomra fellapozott 
oldalon bárhol tarthat a történet, az sem baj, ha nincs minden szereplő jelen, 
csak nyerjünk kis bepillantást a regény világába, hangulatába... 
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