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Megyei/körzeti forduló 7. osztály 2019. 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 kerülhet az alábbi szóláshasonlat elejére? 
 …, mint a kutya vacsorája. 

(A)  Rossz (B)  Kevés (C)  Olcsó 
(D)  Késik (E)  Bizonytalan 

2. Melyik mássalhangzócsoportot lehet akár a sorrend megváltoztatásával ki-
egészíteni csak Á betűk hozzátoldásával, betoldásával, hogy értelmes szót 
kapjunk? Például: NYRKS → SÁRKÁNY 
(A) STLR (B) ZGGNL (C) TSZPZ (D) DKR (E) LTSL 

3. Mely állítások igazak Áprily Lajos Csend című versére vonatkozóan? 
  „Nem húz az égen több vadlúdcsapat, 
  szél sem rezzenti künn a bús határt. 
  Halkan feszül a néma pillanat, 
  s nézd: száll a hó. Az első. Csendre várt.” 

(A)  A sorok végén párrím található. 
(B)  Két igeidőre és két igemódra van példa. 
(C)  Az igék közül kettő határozott (tárgyas) ragozású. 
(D)  A főnevek többsége ragos főnév. 
(E)  A versben vannak melléknevek, számnevek, és van határozószó is. 

4. Jelöljétek meg a helyesen írt vagy így is szabályos igealakokat! 
(A)  megnézd (B)  elvan (C)  megkell (D)  újjáépít (E)  rádszólt 

5. Egy jól ismert műből idézünk. Jelöljétek meg a rá vonatkozó igaz állításokat! 
  „Csapjon le az útra tüzes istennyila!  

 Horkolva térjenek a lovaim vissza!” 
(A)  A mű műfaja népballada. (B)  Fő motívuma egy erdélyi vár. 
(C)  A műben egy kocsis is szerepel. (D)  Az istennyilát tűzkőnek is hívják. 
(E)  A tragikus történetben két szereplő is meghal. 

6. Milyen szófajú szó fordul elő az előző feladat idézetében? 
(A)  névutó (B)  igekötő (C)  melléknévi igenév 
(D)  határozói igenév (E)  visszaható névmás 

7. Mely szavaknak, meghatározásoknak felel meg egy SZE- kezdetű szó? 
(A)  kis, díszes doboz (B)  kelekótya, bohó (C)  bűvészkedés, csalás 
(D)  rendkívül csekély (E)  ácsszerszám, balta 

8. Kik szerepelnek az Egri csillagok című regényben? 
(A)  Zrínyi Miklós (B)  Izabella királyné (C)  Bolyky Tamás 
(D)  Magyar Balázs (E)  Tinódi Lantos Sebestyén 

9. Azokat a szavakat jelöljétek meg, amelyekbe beírható egy hárombetűs ige! 
Például:  k … ös  →  köntös. Ügyeljetek a helyesírásra is! 
(A)  kós … ó (B)  b … okos (C)  irá … ás 
(D)  le … tár (E)  kul … ális 

10. Találjátok ki az alábbi három összetett szó közös utótagját! 
  AGY-  TÉL- ÁSVÁNY-  
 Mely szavakkal tud ugyanez a szó előtagként összetett szót alkotni? 

(A)  -FÜGGÖNY (B)  -KERESZT (C)  -MÉRTÉK 
(D)  -JEL (E)  -RAJZ 

11. Melyik szó jelöl valamilyen mértékegységet, vagy vonatkozik egy bizonyos 
mennyiségre? 
(A)  messzely (B)  nyaláb  (C)  murok (D)  köböl (E)  garmada 

12. A Toldi című költeményből idézünk. Jelöljétek meg Lajos király szavait! 
(A)  „Most, mint alamizsnát, megadom életed.” 
(B)  „Be szép vagy! be nagyon illel leventének!” 
(C)  „Vagy ki tartja úgy fel azt a hitvány rúdat…?” 
(D)  „S mán kezdve tizenkét lóra jár hópénzed.” 
(E)  „Ha haragunnál is, egy órád sincs hátra.” 

13. Melyik században játszódik Arany János fent idézett elbeszélő költeménye? 
(A)  XI. (B)  XII. (C)  XIII. (D)  XIV. (E)  XV. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Javítsátok ki az alábbi mondatok kiemelt nyelvhelyességi hibáit! 
 A válaszlapra elég csak a javított, cserélt kifejezést vagy szószerkezetet leír-

ni, az adott mondat sorszáma mellé, sorrendben. 

 1) Az egyik játékost még ápolni kell, így per pillanatnyilag áll a játék. 
 2) A meteorológusok szerint még egy hétig valószínűleg, hogy jó idő lesz. 
 3) Manapság a tervezők számára a biztonság elsődleges prioritást élvez. 
 4) A válogatott kilencven percig bírta a sarat a csehek ellen.  
 5) A tárgyaló feleknek ezúttal sem sikerült a legkisebb közös nevezőre jutniuk. 
 6) Az újjáalakult együttes ma este először debütál a közönség előtt.  
 7) A pályázóknak tudnia kell, hogy 10% önrésszel kell rendelkezniük. 
 8) Nehéz fába vágja a fejszéjét a Kínában beruházó vállalat. 
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