
„Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak, hogy az agyunkat egyre jobban lefog-
laló külső információáradat ellenére képesek legyünk odafigyelni a lélek hangjára, több ezer 
éves hagyományainkat hordozó belső világunkra. Csak így állíthatjuk alkotóképességünket, 
vágyainkat, az együttműködő szellem erejét közös felemelkedésünk szolgálatába.”

Idézet Dr. Freund Tamás akadémikus, az első Bolyai-díjas
bejegyzéséből a Bolyai Díj Emlékkönyvébe. Budapest, 2000. április 2.
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Körzeti forduló 8. osztály 2017. november 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 vonatkoznak személyre? 
(A) pohárnok (B) akarnok (C) tárnok (D) zsarátnok (E) tollnok 

2. Melyik szó elé vagy mögé lehet keresztnevet írni úgy, hogy összetett szó jöjjön 
létre? (A név lehet becézett forma is.) 
(A) madár (B) kosztüm (C) fa (D) fordulás (E) kosár 

3. Pesti Gábor Az bikákról és oroszlánról című állatmeséjét idézzük eredeti he-
lyesírással. 

 Valának a bikák negyen, kik önnen köztek olyan szerzést tőnek, hogy éltek és 
holtok mind együtt lenne. Meg látá az oroszlán, hogy mind négyen egyitt jár-
nának a mezőbe, és nem meré meg kezdeni őket, hanem előszer hazugsággal 
el választá őket egymástól, és annak utána meg szaggatá. 

 Melyik az az egy szólás vagy közmondás, amely leginkább megfelel a mese 
tanulságának? 
(A) Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. (B) Sok lúd disznót győz. 
(C) Aki másnak vermet ás, maga esik bele. (D) Egységben az erő. 
(E) Ne ébreszd fel az alvó oroszlánt! 

4. Hány (olykor régies) igealak van összesen a fent idézett állatmesében? 
(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 11 

5. A fenti állatmesében sok régies, ma már nem vagy másként használt szó talál-
ható. Jelöljétek be azokat a szavakat, amelyeknek van a szövegben megfelelő-
jük! 
(A) maguk (B) kérdezni (C) szerződést (D) halottak (E) tettek 

6. Mely szavakban figyelhető meg képzés helye szerinti részleges hasonulás? 
(A) hozta (B) ponty (C) kardjuk (D) lámpa (E) gyöngy 

7. Mely szavak tartozhatnak két különböző szófajba? 
(A) érve (B) éve (C) rajznak (D) terve (E) öle 

8. Petőfi-műcímeket adtunk meg anagrammával. A címek megfejtése után azo-
kat jelöljétek meg, amelyek tartalmaznak tulajdonnevet! 
(A) NÉGY HETE MOSOTT (B) PÓTLAP ÁRÚ 
(C) ÉJI VONZÁST (D) BENT MEREV GÉPÉSZ 
(E) LEMEZT ADNI 

9. Jelöljétek be az alábbi idézetre vonatkozó igaz állításokat! 
  „Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég! 
  Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél! 
  Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel – 
  A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!” 

(A) A versszakban két múlt idejű ige van. 
(B) Teljes hasonulásra és összeolvadásra is találunk példát. 
(C) A versszak páros rímelésű. 
(D) Mindhárom toldalékfajta előfordul benne. 
(E) Több magas, mint mély hangrendű szót tartalmaz. 

10. Az alábbi öt szó közül három rokon értelmű. Melyik ez a három? 
(A) legális (B) etikus (C) törvényes (D) erkölcsös (E) morális 

11. Idegen és magyar szavakat állítottunk párba. Jelöljétek meg a helyes párokat! 
(A) faktor – tényező (B) fóbia – képzelgés (C) favorit – kiváló 
(D) fiktív – kitalált (E) finanszíroz – pénzel 

12. Összesen hány zöngés hangból áll a lovag szó? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

13. Mi lehet igaz a varratunk szóalak felépítésére? 
(A) szótő + képző + rag (B) szótő + képző + jel 
(C) szótő + képző + képző (D) szótő + jel + rag 
(E) szótő + jel + jel 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Dadogó szavak. Nyolc olyan szó meghatározását, körülírását olvashatjátok, 

amelyekben az az érdekes, hogy az első két betű rögtön megismétlődik. Íme 
egy példa: felfedi a bűnt, lebuktat valakit = leleplez. Fejtsétek meg ezeket a 
szavakat, és a helyesírásra is ügyelve írjátok le őket a válaszlapra! 

  1. arcjáték 
  2. bíbelődik 
  3. tekerőlant 
  4. a hegy, amelyen Noé bárkája megfeneklett 
  5. közbenjáró, egy ügy képviselője 
  6. kötözködik, kukacoskodik 
  7. talált gyermek 
  8. lábujjhegyre áll 
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