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günket, vágyainkat, az együttműködő szellem erejét közös felemelkedésünk szolgálatába.”
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Országos döntő 7. osztály 2014. december 6. 

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

1. Melyek a létige ragozott (jellel vagy raggal ellátott) alakjai? 
(A) legyetek (B) lőn (C) lőtt (D) vala (E) valék 

2. Jelöljétek meg a helytelen vagy pontatlan szólásmondásokat! 
(A) úgy bánik el vele, mint a hímes tojással (B) mint égből a villámcsapás 
(C) ráönti a keresztvizet (D) minden lében kanál 
(E) borotvaélen egyensúlyoz   

3. A felsorolt madárnevekből hiányzik egy-egy mássalhangzó. Melyiket kell j 
betűvel kiegészíteni? 
(A) seregé… (B) ö…v (C) harká… (D) sza…kó (E) sirá… 

4. Verskezdeteket adtunk meg magánhangzók nélkül. Ha megfejtettétek őket, 
azokat jelöljétek meg, amelyeknek Csokonai Vitéz Mihály az írójuk! 
(A) HTLMS SZRLMNK / MGMSZT TZ BNT (B) VDSZ L HSSZ ML LSBN 
(C) VTZK, M LHT Z SZLS FLD FLTT (D) FLDKKL JTSZ / G TNMNY 
(E) MNT H PSZTRTZ G SZ JSZKKN   

5. Mit jelent az a szó, amely a helytelenül írt szavak, kifejezések kezdőbetűiből 
áll? őrjöng, ösztűz, zúzmara, szeszéjes, irul-pirul, tizes, körülbelül, együtt, 
örökkévalló, vígalom, neheztel, észre vesz, ráúszít 
(A) nyúlánk, sovány (B) vadvirágfajta (C) tudatalatti belső késztetés
(D) erdei vad (E) a ló és a szamár keresztezéséből származó állat 

6. Jelöljétek be azokat a szólásokat, szóláshasonlatokat, amelyekből egy sze-
mélynév hiányzik! 
(A) Hitetlen …. (B) Úgy él, mint … Hevesen. (C) Egyszerű, mint  … tojása.
(D) Lassan készül, mint a … széke. (E) Bizonytalan, mint a … vacsorája.

7. Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyeknek a belsejébe vagy a végére, a 
kipontozott helyre ha egy népnevet írunk, akkor értelmes szót kapunk! (Pél-
dául: b…óság > bíróság) Figyelem! A pontok száma megfelel a hiányzó be-
tűk számának! A kétjegyű mássalhangzókat két pont jelöli! 
(A) p.....ló (B) g....onciás (C) pi....a (D) bar..... (E) ék.....olt 

8. Melyik jelent valamilyen vízi járművet? 
(A) gondola (B) sajka (C) csajka (D) batár (E) uszály 

 

9. Ha a kiemelt betűtől elindulva a sakkból ismert „lólépés” 
vagy „lóugrás” szabályai szerint megfelelően haladtok, egy 
ismert közmondást találhattok. Ha sikerült megfejteni, je-
löljétek meg a hozzá jelentésben legközelebb álló másik 
közmondást! (Néhány betű nem része a megfejtésnek.) 
(A) Minden jó, ha jó a vége. (B) A munka dicséri mesterét. 
(C) Nyugtával dicsérd a napot. (D) A rest kétszer fárad. 
(E) Hamar munka ritkán jó.   

10. Az igenevekről tanultak alapján jelöljétek meg az igaz állításokat! 
(A) A főnévi igenév jele a -ni. (B) A főnévi igenevet ragozhatjuk. 
(C) Egyes melléknévi igeneveket melléknévként lehet fokozni. 
(D) A melléknévi igeneveknek négy fajtája van. 
(E) A határozói igenév képzőjének összesen négy alakváltozata van. 

11. Így is jó meg úgy is jó? Azokat a párokat jelöljétek meg, amelyeknek mind-
két eleme helyes, illetve lehet helyes megfelelő szövegkörnyezetben! 
(A) megvan – meg van (B) kara – karja (C) üdítők – üdítőek 
(D) halld – halljad (E) bátya – bátyja   

12. Mely verssor(ok) való(k) Kölcsey Ferenc Himnusz című költeményéből? 
(A) „S elhulltanak legjobbjaink” (B) „Méltó régi nagy hiréhez” 
(C) „Halálhörgés, siralom” (D) „Levágva népünk ezrei” 
(E) „Buzgó imádság epedez”   

13. Különféle szavakat, szóalakokat soroltunk fel. Jelöljétek meg a rájuk vonat-
kozó igaz állításokat! fogvatartott, vállal, felnőttek, melegítő, tanítvánnyá, 
honvédség, teendői, áskálódás 
(A) Mindegyik lehet főnév. (B) Többszörösen képzett szó is van köztük. 
(C) Igéből, főnévből és melléknévből képzett szót is találunk közöttük. 
(D) Összesen három szót igének is lehet tekinteni közülük. 
(E) Összesen két példát találunk közöttük teljes hasonulásra. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Képzeljétek el, hogy János vitézhez hasonlóan ti is Óriásországban találjátok 

magatokat, ahol próbák és kalandok sora ér titeket. Írjátok meg az egyik 
ilyen kalandot úgy, hogy ez a három kifejezés feltétlenül szerepeljen benne: 
aranykulcs, barlang, összegabalyodik. A megadott szavakat természetesen 
szabadon lehet ragozni, toldalékolni. Fogalmazásotok ne haladja meg a ren-
delkezésre álló terjedelmet! 
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