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Körzeti forduló 8. osztály 2013. 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 marad értelmes akkor, ha beillesztünk valahova egy sz betűt? 
(A) élet (B) erényes (C) őröl (D) menet (E) fotó 

2. Jelöljétek meg azokat a meghatározásokat, amelyek megfejtése lehet egy fi- 
kezdetű szó! (Például: ’kis értékű pénz’ → fillér) 
(A) bútor rekesze (B) zárójelenet (C) nagyon kevés 
(D) arc, ábrázat (E) pisze 

3. Fiúnevek betűit adtuk meg ábécé szerinti sorrendben. Ha kitaláltátok a fiúne-
veket, kezdőbetűikből egy újabb szó jön létre. Válasszátok ki az igaz állítá-
sokat! 1. ABCsLOSz 2. EEÉLMR 3. EŐRZs 

  4. ALUZV 5. ÁÁDPR 6. CCEIL 
 A kapott szó… 

(A) egy fiúnév (B) egy nép neve (C) a három királyok egyike
(D) vegyes hangrendű (E) egy mesterség: a pincér régi neve 

4. Számnevek helyesírása. Adjátok össze a helyesen írt számokat! Mennyi a 
kapott számok összege? 

 Kétezertizenhárom, egyezertizenegy, kétezer-egy, tízezerszáz, kilencezer-egy 
(A) 3012 (B) 3024 (C) 12 013 (D) 12 101 (E) 13 112 

5. Melyik szó vonatkozik juhra? 
(A) kos (B) birka (C) borjú (D) bárány (E) ürü 

6. A következő szövegrészlet kiemelt szavai közül jelöljétek be a jelzőket! „Az 
egyik legmeredekebb szikla csúcsán fehérlenek Oroszlánkő várának romjai. 
Háromszáz év telt el, hogy felrobbantották, azóta a világ múlásán tűnődik.” 
(A) egyik (B) szikla (C) várának (D) romjai (E) háromszáz

7. Gyűjtsétek össze az összes olyan kétbetűs szót, amely mássalhangzóval kez-
dődik és a második betűje hosszú magánhangzó! (Egyet maga a feladat meg-
fogalmazása is tartalmaz!) Majd válasszátok ki az igaz állításokat! 
(A) Van köztük olyan, amely ige és főnév is lehet. 
(B) Egyik hosszú magánhangzóval nem lehet így szót létrehozni. 
(C) A mássalhangzók többsége alkalmas arra, hogy ezzel a feltétellel szót 

alkosson. 
(D) Létezik olyan mássalhangzó, amelyikkel akár négy szót is lehet találni. 
(E) Legalább öt ilyen kétbetűs szó visszafelé kimondva is értelmes. 

8. Helyesírás: c vagy dz? Jelöljétek be a dz-vel írandó szavakat! 
(A) mére…kedik (B) evi…kél (C) ó…kodik 
(D) kére…kedik (E) lubi…kol 

9. Az alábbi anagrammákból görög istenek nevét lehet kirakni. Jelöljétek be 
közülük az istennőket! 
(A) HORDA TÉPI (B) LÓ LOPNA (C) AZ ISMERT 
(D) SZÉP IS HOZHAT (E) ASZALT LÉHA NÉP 

10. 1849-ben, a szabadságharc idején keletkezett az a vers, amelynek két vers-
szakát olvashatjátok. Válasszátok ki az igaz állításokat! 

  Te melletted lovaglék Sokan elhagytanak, te 
  A harc veszélyiben, Rendíthetetlen agg, 
  Ahol az élet pusztul De úgy-e téged, úgy-e 
  És a halál terem. Én el nem hagytalak? 

(A) A „rendíthetetlen agg” Bem apóra utal. 
(B) Bem József, a szabadságharc tábornoka lengyel származású volt. 
(C) Az idézett vers Petőfi Sándor Csatadal című költeménye. 
(D) A verset Petőfi egy elvesztett csata után írta. 
(E) A költő kifejezi szeretetét és tiszteletét a tábornok iránt. 

11. Mely szópárokra igaz az, hogy az eltérő mássalhangzóik egymásnak zöngés-
zöngétlen párjai? 
(A) köt – köd (B) mászol – mázol (C) fizet – vizet 
(D) suhog – zuhog (E) rák – rág 

12. Melyik szó lehet ige? 
(A) monda (B) mondá (C) mondván (D) mondanom (E) mondat 

13. Egészítsétek ki a szólást, majd válasszátok ki azt, amelyik ugyanazt jelenti, 
illetve nagyon hasonló a jelentése! _z  _gy_k  k_ty_,  _  m_s_k  _b. 
(A) Egy tálból cseresznyéznek. (B) Nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb. 
(C) Kutyaharapást szőrivel. (D) Egy húron pendülnek. 
(E) A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Különféle főnevek betűit kevertük össze. Próbáljátok meg helyreállítani a 

szavakat, majd írjátok be őket a válaszlapon kétfelé csoportosítva aszerint, 
hogy ruhaneműk (1. oszlop) vagy ételek (2. oszlop) nevei-e! Könnyítésül az 
első betűk a helyükön maradtak, és a kétjegyű mássalhangzókat sem bontot-
tuk széjjel. 

  DELÖLDÖ RALYOKO PÓLLANTA TÁNPOKA 
 DÁLONYM DLYEEER KÁNYAGAC GALYOMO 
 TAKINU FEKSZULI GUKSALA TETŐREP 
 PIDLESZU FÖTŐŐK PILUKASZ KAONYOCS 


	80.pdf
	8a.pdf

