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Országos döntő 7. osztály 2018. december 8. 

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

1. Ismert magyar versekből adunk meg kulcsszavakat. Melyiket írta Csokonai 
Vitéz Mihály? 
(A) Itália földjén (B) síma száddal (C) végeknél 
(D) pártos honfivér (E) Erzsikének 

2. Milyen névmások vannak József Attila idézett költeményében? 
„Csak az olvassa versemet, 

aki ismer engem és szeret, 
mivel a semmiben hajóz, 
s hogy mi lesz, tudja, mint a jós, …” 

(A) személyes (B) határozatlan (C) általános (D) mutató (E) vonatkozó

3. Melyik szóba lehet l-t és ll-t egyaránt beírni? 
(A) szá_a (B) nagyo_ (C) e_őtte (D) hü_ő (E) zölde_ 

4. Melyik kifejezésnek lehet ellentétpárja a felsoroltak valamelyike? 
  szakadár, idült, pontatlan, okvetlen, gáláns, tudálékos 

(A) cikornyás (B) oktondi (C) elegáns (D) heveny (E) szabatos 

5. Az alábbi népdalrészletek közül azokat jelöljétek meg, amelyek témája kap-
csolódik a katonasághoz, hadviseléshez! 
(A) Lerúgatom véle a csillagokat … 
(B) Sej-haj zabot arat a lovának … 
(C) Menjen táncba ki-ki köztünk az ő jegyesével … 
(D) Azt hallottam, kis angyalom, véled esett el a ló … 
(E) Eszik-iszik a sátorban, semmire sincs gondja … 

6. Hány igenév van az alábbi sporthírben? 
 A negyeddöntő lett a végállomás a második helyen kiemelt Zverevnek, mivel 

az osztrák Thiem legyőzte a sérüléssel küszködő teniszezőt. Ellenfele az elő-
döntőben az olasz Cecchinato lett hősies küzdelemben felülmúlva a volt világ-
első szerb Djokovicsot. 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

7. Ha az alábbi tulajdonneveket ellátjuk -i képzővel, összesen hány nagy kezdő-
betű változik kicsire? 

 Szent György-hegy, Békás-patak, Zala megye, Arany János, Dél-Európa 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

8. Az alábbi régies, illetve tájnyelvi szavak közül melyik jelent valamilyen esz-
közt? 
(A) tiloló (B) tikmony (C) borona (D) gereben (E) sulyok 

9. Az összes szótag felhasználásával egy szólás rakható ki. Mi a jelentése? 
  VE  KA  A  VET  EL  KOC  VAN 

(A) Végzeteset hibázott valaki. (B) Fontos ügy szerencsés fordulatot vett. 
(C) Csak a szerencse segíthet. (D) Kicsúszott a kezünkből az irányítás. 
(E) Visszavonhatatlan döntés született. 

10. Felvidéki települések neveit soroltuk fel. Melyik felel meg egy daktilusnak? 
(A) Nagyszombat (B) Komárom (C) Nagyfalu 
(D) Szakolca (E) Eperjes 

11. Családnév és utónév is lehet a KENÉZ. Rakjatok ki minél több ötbetűs szót, 
szóalakot az összes betű felhasználásával! Jelöljétek meg az igaz állításokat! 
(A) Csak öt szó rakható ki. (B) Köztük igék is vannak. 
(C) Többségük főnév. (D) Az összes szóalak toldalékos. 
(E) Mindhárom toldalékfajta előfordul. 

12. Az alábbiakban egy jól ismert műről olvashattok. Ha felismertétek, jelöljétek 
meg a vele kapcsolatos igaz állításokat! 

 A XIX. század elején hexameterekben írt műben egy fiatal, furfangos legény 
többször is megleckézteti a dölyfös uraságot. 
(A) A mű műfaja elbeszélő költemény. 
(B) A fejezetei „levonások”. 
(C) A címszereplő anyja özvegy. 
(D) Hősünk harmadszor orvosnak öltözik. 
(E) Az elején még mindenki kineveti, mikor bosszút esküszik. 

13. Ünnepeink közül melyik köthető egy magyar történelmi eseményhez? 
(A) III. 08. (B) V. 01. (C) VI. 04. (D) X. 06. (E) XI. 01. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Folytassátok a szótagos szóláncot a megkezdett minta szerint további 16 szóig! 

Ragozott szavakat és tulajdonneveket ne írjatok, és ugyanaz a szó többször ne 
szerepeljen! Ügyeljetek a helyesírásra! 

 KOCSI – CSICSÓKA – KALODA – DARA – RAKAT – KATLAN – … 
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