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Országos döntő 7. osztály 2016. december 10. 

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

1. Mely szavak elé vagy mögé lehet valamilyen testrészt jelentő szót illeszteni 
úgy, hogy összetett szó jöjjön létre? 
(A) vers (B) kosár (C) él (D) léc (E) szög 

2. Mely állítások igazak a következő idézettel, illetve a verssel kapcsolatban? 
„Nékem már a rét hímetlen, (A) A vers költője Debrecenben született. 

A mező kisűlt, (B) Megszólítottja egy elvont fogalom. 
A zengő liget kietlen, (C) Ihletője egy Lillának nevezett leány. 

A nap éjre dűlt.” (D) A hímetlen és a kietlen itt rokon értelmű. 
 (E) E 4 sorban mindhárom toldalékfajtára van

példa. 
3. Mely szavakból képezhető egyetlen -mány/-mény képző hozzátoldásával fő-

név? 
(A) őröl (B) folyik (C) cselekszik (D) marad (E) ír 

4. Egy kevésbé ismert közmondásból kihagytuk a magánhangzókat. A közmon-
dás megfejtése után jelöljétek be az igaz állításokat! 

 L_f_rr_z_tt   k_ty_   _z   _s_t_l   _s   f_l. 
(A) Értelme: aki egyszer pórul járt valamivel, az máskor óvatosabb lesz. 
(B) A mondat első szava két képzőt is tartalmaz. 
(C) Két ige szerepel benne. 
(D) Létezik hasonló jelentésű közmondás kígyó és gyík szavakkal. 
(E) Az utolsó szót hatféleképpen is ki lehet egészíteni. (Itt persze csak egynek 

van értelme.) 

5. Melyik szónak van olyan párja, amelyben a mássalhangzók ugyanazok, ám a 
magánhangzók mind magasak? 
(A) tompa (B) habog (C) topog (D) dobog (E) gombóc 

6. Az összes szó felhasználásával melyik szóhalmazból rakható ki értelmes mon-
dat? 
(A) {részében, útjai, év, falu, a, miatt, a, nagy, járhatatlanok, az, sár} 
(B) {bokor, nyári, kisfiú, a, alatt, egy, ült, verőfényben, három} 
(C) {én, még, 80, táncolni, az, évesen, nagyapám, is, tudott} 
(D) {eléri, tíz, néhol, alatt, vastagságot, a, jege, is, centiméteres, Balaton, a}
(E) {újabb, élet, minden, megélt, elolvasott, egy, könyv} 

7. A Lúdas Matyiból olvashattok 4 sort. Idézzétek föl a hozzájuk kapcsolódó ese-
ményeket, majd tegyétek őket időrendbe! Melyik a helyes sorrend? 

  1. „Fürdővíz szaporán, - úgymond – és fűvek!” 
  2. „Hol vagyon a süveged? Mi ezen a lúdaknak az ára?” 
  3. „Mert csak lúdtollat látott is, azonnal elájult” 
  4. „Ilyen lenne derék, hahogy ölnyi kerűlete volna.” 

(A) 2 3 4 1 (B) 2 3 1 4 (C) 2 4 1 3 (D) 3 2 4 1 (E) 3 2 1 4 

8. Mire használták a régi parasztházakban a tisztaszobát? 
(A) vendégszobának (B) mosásra (C) ifjú házasok hálószobájának 
(D) tisztálkodásra (E) termények (pl. tiszta búza) tárolására 

9. Mely szavakra igaz az, hogy ha kicseréljük az egyik magánhangzójukat egy 
másikra, akkor megváltozhat az adott szó szófaja? 
(A) mókus (B) őrült (C) tányér (D) enged (E) vezér 

10. Vajon u vagy ú hiányzik az alábbi szavakból? Jelöljétek be az ú-val írandókat! 
(A) sz_rkál (B) _titárs (C) m_landó (D) t_rista (E) b_jócska 

11. Melyik műfaj felel meg az alábbi jellemzőknek? 
 A líra műnemébe tartozik, hangneme emelkedett, tárgya magasztos. 
(A) himnusz (B) helyzetdal (C) hősköltemény 
(D) óda (E) ballada 

12. Az alábbi öt szó közül kettő rokon értelmű. Melyik ez a kettő? 
(A) széltoló (B) szélsebes (C) szélforgó 
(D) szélkiáltó (E) széllelbélelt 

13. Jelöljétek meg a balladai idézeteket! 
(A) „Az ő gyönge hamvát keverék a mészbe...” 
(B) „Csak Matyinak volt fenn egyedűl a főre valója.” 
(C) „De vakmerőn s hivatlanúl / Előáll harmadik...” 
(D) „Felhőbe hanyatlott a drégeli rom,” 
(E) „Még csak meg se rezzen a kinyujtott szálfa.” 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Találjatok ki egy kalandos történetet, amelyben ti is szerepeltek! Úgy fogal-

mazzatok, hogy írásotokban jelenjenek meg a következő szavak: 
 jósnő, licitál, molyrágta, szkájp, feszült. 

 A szavakat természetesen szabadon ragozhatjátok. Fogalmazásotoknak adja-
tok címet is! 
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