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Országos döntő 7. osztály 2021. december 3. 

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

1. Mit csinálnak, akik egy követ fújnak? Mit jelent ez a szólás? 
(A)  Ugyanazt ismételgetik vég nélkül, nem változtatnak a véleményükön. 
(B)  Közösen követnek el valamilyen bűncselekményt, cinkostársak. 
(C)  Ugyanazt a dolgot akarják (egymás elől) megszerezni. 
(D)  Azonos álláspontot foglalnak el egy (kényes, vitatható) ügyben. 
(E)  Osztoznak egymás megpróbáltatásaiban, sorstársak. 

2. Melyik szóalak felel meg a szótő + képző + képző + rag képletnek? 
(A)  építkezés (B)  gondoskodott (C)  tanfolyamon 
(D)  hatásosan (E)  nyomozóé 

3. Azt a szót, kifejezést jelöljétek meg, amelyből pontosan kettő j hiányzik! 
(A)  le__ebb (B)  í__a (C)  szé__el (D)  bo__t__a (E)  i__ed__en

4. Áprily Lajos Erdei út című verséből idézünk. Olvassátok el, majd jelöljétek 
meg az igaz állításokat! 

  Itt szarvas járt. Kis unokám,  Itt mint szétnyílt kagyló, olyan. 
  menjünk utána friss nyomán!  Itt repedt szív formája van. 

  Figyeld csak, milyen tiszta nyom: A lépte mindenütt nyugodt, 
  puha földön járt, nem havon. nem űzte senki, nem futott. 

(A)  Az idézet első két sorában összesen négy jel (mint toldalékfajta) található.
(B)  A teljes idézetben összesen három szóban érvényesül a teljes hasonulás.
(C)  A részletben van példa igenévre. 
(D)  Az igék közül három határozott (tárgyas) ragozású. 
(E)  A részlet összesen négy ragos főnevet tartalmaz. 

5. Melyik szóból lehet egy újabb szót létrehozni úgy, hogy két betűje helyet cse-
rél? Például: TEKER → TEREK  vagy  HÁZAM → HAZÁM. 
(A)  BUKKAN (B)  AMODA (C)  SEPER 
(D)  ŐRSÉGI (E)  SZERELŐ 

6. Arany Jánosnak egy ismert verséből idézünk. Melyik szó hiányzik a kiponto-
zott helyről? 

„Ki kopog? / Mi kopog? / Egy fekete  ........... !” 
(A)  lovag (B)  varjú (C)  barát 
(D)  holló (E)  özvegy 

7. Hány melléknév van összesen A walesi bárdok első két versszakában? 
(A)  3 (B)  4 (C)  5 (D)  6 (E)  7 

8. Melyiket írtuk helyesen? 
(A)  erölködik (B)  Takaródzz be! (C)  pünkösdi királyság 
(D)  sokall (E)  déleurópai 

9. Mely költői kérdések szerepelnek Fazekas Mihály Lúdas Matyi című művében? 
(A)  Id’ adod fele árán? (B)  Mért nevetsz felém? 
(C)  Bajtárs! mért nem jősz csatára? (D)  Hol vagyon a süveged? 
(E)  Ne válasszunk magunknak csillagot? 

10. Az előző feladatban szereplő „Bajtárs! mért nem jősz csatára?” idézetben 
hány olyan szó van, amely csak zöngés hangot tartalmaz? 
(A)  1 (B)  2 (C)  3 (D)  4 (E)  5 

11. Egészítsétek ki az alábbi hiányos szót az összes lehetséges módon egyetlen 
magánhangzóval, majd jelöljétek be az igaz állításokat! B_JT 
(A)  Akár hat szó is alkotható. (B) Van olyan szó, amelyet jel zár le. 
(C)  Néhányuk végén rag van. (D)  A szavak többsége főnév. 
(E)  Jelen idejű ige is van köztük. 

12. Jelöljétek meg az alábbi idézet igéivel kapcsolatos igaz állításokat! 
   „Köszöni a gazda: „Része legyen benne: 
  Tölts a tálba anyjok, ha elég nem lenne.” 
  Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb – 
  Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb.” (Arany János: Családi kör) 

(A)  Összesen hét ige van a részletben.(B)  Mindhárom igemódra van példa. 
(C)  Két ige határozott ragozású. (D)  Mindegyik jelen idejű, 3. személyű.
(E)  Történést és létezést kifejező igére is van példa. 

13. Mit jelent az előző feladat részletében szereplő szabódik szó? 
(A)  kis ideig tétovázik (B)  kicsit bosszús (C)  zavarában pironkodik 
(D)  szabotál (E)  udvariasan vonakodik 


	borito_07
	hatlap_07

