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Országos döntő 8. osztály 2019. március 9. 
Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel je-
löljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Jelenleg hol található a Magyarok bejövetele című Feszty-körkép? 

(A) Budapesten (B) a történelmi Magyarország közepén 
(C) Pusztavacson (D) Csongrád megyében 
(E) Nemzeti Történeti Emlékparkban 

2. Melyik válaszlehetőség folytatása egy feszültségforrást és ellenállást tartal-
mazó áramkörben, ha ugyanabban az áramkörben az eredeti kétszeresére, há-
romszorosára növeljük a feszültséget, akkor… 
(A) az áramerősség is kétszeresére, háromszorosára nő. 
(B) az áramerősség nem változik. 
(C) az áramerősség felére, harmadára csökken. 
(D) az eredő ellenállás is kétszeresére, háromszorosára nő. 
(E) az eredő ellenállás felére, harmadára csökken. 

3. Az alábbi szavakból kiestek a magánhangzók. A megfelelő magánhangzókkal 
kiegészítve a Tisza hány mellékfolyójára ismertek? 

BDRG, RB, KRS, ZGYV, SZMS, MRS, SJ, RBC 
(A) legalább 2 (B) legalább 3 (C) legalább 4 (D) legalább 5 (E) legalább 6

4. Hány gramm színaranyat tartalmaz a 2,4 g tömegű, 14 karátos aranyjelvény? 
(A) 1400 mg (B) 14 g (C) 140 g (D) 1,4 g (E) 140 mg 

5. Válasszátok ki a telítetlen zsírsavakban gazdag táplálékokat! 
(A) vaj (B) olívaolaj (C) sajt (D) tonhal (E) pálmaolaj

6. Két különböző nagyságú kockát helyezünk az asztalon egymásra úgy, hogy elő-
ször a nagyobb, majd a kisebb kocka legyen alul. Melyik állítás igaz? 
(A) Az asztalra ható nyomóerő egyenlő  

a két esetben. 
(B) Az asztalra ható nyomás egyenlő  

a két esetben. 
(C) Az első esetben kisebb az asztalra ható nyomás, mint a második esetben.
(D) Az első esetben kisebb az asztalra ható nyomóerő, mint a második esetben.
(E) A második esetben nagyobb az asztalra ható nyomás, mint az első esetben.

7. Melyik vitaminra (vagy egyik típusára) ismertek a felsorolásból? 
aszkorbinsav, kolekalciferol, retinol, folsav 

(A) A-vitamin (B) B-vitamin (C) C-vitamin (D) D-vitamin (E) E-vitamin 

8. Ammónia-szökőkút kísérletet végzünk. Melyik állítás igaz? 
(A) Az ammóniát fejjel lefelé fordított lombikban fogjuk fel. 
(B) A lombikba áramló víz a fenolftaleintől piros lesz. 
(C) Az ammónia vizes oldata savas kémhatású. 
(D) A lombikba juttatott 1-2 csepp víz oldja a lombikban lévő gázt. 
(E) Az ammónia sűrűsége nagyobb, mint a levegő sűrűsége. 

9. Jelöljétek meg azokat a fogalmakat, melyek részét képezik a vitálkapacitás 
fogalmának és helyes értékkel szerepelnek! 
(A) kilégzési tartalék levegő: 2,5 l (B) maradék levegő: 1,5 l 
(C) légzési levegő: 0,5 l (D) belégzési tartalék levegő: 1 l 
(E) Előzőek egyike sem. 

10. Két diák a táskáját egy 60 cm hosszú rúdra szeretné felakasztani. Hol kell a rudat alátá-
masztani, hogy egyensúlyban legyenek a táskák, ha az egyik tömege 5 kg, a másik 8 kg? 
(A) a nehezebbtől kb. 23 cm-re (B) a könnyebbtől kb. 23 cm-re 
(C) a rúd közepén (D) a nehezebbtől kb. 37 cm-re 
(E) a könnyebbtől kb. 37 cm-re 

11. Egészséges ember 1 mm3 vérében körülbelül mennyi található a vér alakos ele-
mei közül abból az alkotóból, amelyre a felsoroltak közül a legtöbb állítás illik? 

 hemoglobin tartalma a szén-monoxiddal erősebb kötést képez, mint az oxigén-
nel; állábas mozgása lehet; véralvadásban jelentős; része egy vastartalmú szén-
hidrát; egyes típusai ellenanyagot termelnek; legalább részben a vörös csontve-
lőben termelődik; érett állapotban nincs sejtmagjuk; fertőzésnél számuk megnő 
(A) 4-5 millió (B) 1-2 millió (C) 150-300 ezer 
(D) 50-100 ezer (E) 5-10 ezer 

12. Kinek nagyobb a sebessége egyenletes mozgás esetén? 
(A) aki 12 s alatt 200 métert fut le (B) aki 6 perc alatt 7500 métert tesz meg 
(C) aki 4 s alatt 50 métert halad (D) aki 25 perc alatt 13 km messze repül 
(E) aki 2,5 km messzire jut 120 s alatt 

13. Állítsátok párba a hegységeket a hozzájuk tartozó legmagasabb csúccsal! 
1. Kőszegi-hg. 2. Börzsöny 3. Mátra 4. Zempléni-hg. 5. Mecsek 6. Visegrádi-hg. 7. Bükk 
a) Nagy-Milic  b) Dobogó-kő  c) Istállós-kő  d) Írott-kő  e) Kékes f)  Csóványos  g) Zengő 
Ha magasságuk szerint növekvő sorba raknánk a felsorolt csúcsokat, hegyeket, 
melyik helyes páros lenne a sorban ötödik? 
(A) 1-d) (B) 2-f) (C) 4-g) (D) 5-c) (E) 7-a) 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Az alábbiakban 8 kémiai kifejezés szótagjait soroljuk fel abc sorrendben. Melyek 

ezek a kifejezések?  a, bö, ci, dés, do, duk, e, e, en, for, gi, i, ka, kép, kor, kö, 
lek, li, lí, ner, ó, ó, on, rás, re, ró, sí, ta, term, tés, tor, tro, zá, zi, zis, ző, zöm 
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