
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
  7-8. évfolyamos tanulók számára 

2. forduló - Megoldókulcs 
Össz.pontszám:  74p  

A feladatlap kitöltendő:  

2020. november 19-én (csütörtökön) 13.00-15.00 óra között 45 perc alatt felügyelet mellett! 

 

Név:…………………………………………………………………………………………….. 

Iskola neve, címe (bélyegző is lehet): 

…………………………………………………………............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Felkészítő tanár: ………………………………………………………………………………. 

 

1. Választások 

a) Írd a vonalra a szólásból közmondásból hiányzó kifejezést! Három lehetőség közül 

választhatsz. 

 
  

A) Ajándék lónak ne nézd a  fogát! 

 

fogát patáját nyergét 

 

B) Itt a kezem, nem disznóláb! 

 

sáros disznóláb lóláb 

 

C) A  harag rossz tanácsadó. 

 

harag szomszéd szerelem 

 

D) Csöbörből vödörbe esik. 

 

csöbörbe gödörbe vödörbe 

 

E) Egyik kutya, másik  eb. 

 

macska róka eb 

 

5p  

 

b) Melyik szólás, közmondás értelmezésére ismersz rá az alábbi meghatározásokban? Írd a 

vonalra a megfelelő betűjelet! 

 

Mindkettő egyforma. E 

Az érzelmeink ne befolyásolják a döntéseinket!  C 

Ne kritizáld a meglepetést! A 

Ugyanabba a helyzetbe kerül.  D 

Megbízhatsz bennem! B 

 

5p  
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2. Világjáró 

Megpörgetve a földgömböt a következő földrajzi neveket írtam ki. De melyiket kell egybe-, 

külön- vagy kötőjellel írni? Hol kell nagybetűt használni? Írd le folyamatos írással a következő 

tulajdonneveket! Figyelj arra, hogy –i képzős szavakat is találsz közöttük! 

 

KASZPITENGER  Kaszpi-tenger 

BELSŐAUSZTRÁLIAIMEDENCE Belső-ausztráliai-medence 

MARIANAÁROK Mariana-árok 

ÉSZAKIANDOK Északi-Andok 

 

CSENDESÓCEÁNI csendes-óceáni 

FÜLÖPSZIGETEKI Fülöp-szigeteki 

ÚJZÉLANDI új-zélandi 

MEXIKÓIÖBÖLI mexikói-öböli 

Soronként csak 2 pont vagy 0 pont adható. 

 

16p  

 

3. Idegenül cseng 

Gyakran használunk a nyelvünkben idegen szavakat. Vajon értjük is a jelentésüket? Válaszd 

ki az idegen szó magyar jelentését és karikázd be! 

 

illegális 
törvényes 

törvénytelen 

 

 

 

 

illúzió 
látszat 

bűvész 

 

 

 

 

 

 

4p  

 

 

 

 

 

 

illusztris 
híres 

rajzos 

illusztráció 
előadás 

szemléltetés 

[KZ1] megjegyzést írt:  

[KZ2] megjegyzést írt:  

[KZ3R2] megjegyzést írt:  

[KZ4] megjegyzést írt:  
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4. Olvasd el Vida Ágnes idézetét a közeledő karácsonyról! 

a) Pótold a hiányzó szavakat a „lyukas” idézetben! 

A meghatározások alapján válaszd ki a megfelelő kifejezést a megadott szavak közül. 

 „A karácsony   nem   (tagadószó) attól lesz tökéletes, hogy nincs porcica a szekrények mögött (hosszú 

mássalhangzót tartalmazó névutó), tízféle sütit sütsz és halomban áll a fa alatt az ajándék. Nem lesz jobb 

(egy szótagú középfokú melléknév) az ünnep attól, ha beleszakadsz a házimunkába, hogy aztán az  

ünnepek (többes számú főnév) alatt holtfáradt legyél! Sem attól, ha mártírként sütsz-főzöl-takarítasz-

vásárolsz hetekig. A készülődés lehet az ünnep része. Lehet együtt készülődni és nem attól lesz tökéletes, 

hogy  minden (általános névmás) tökéletes,  hanem (két szótagú kötőszó) attól, hogy együtt vagyunk.” 

(Vida Ágnes) 

 

jobb ünnepek alkalom mögött de valami 

első nem hanem no minden telek 

 

6p  

b) Ha összeolvasod a kimaradt szavak első betűjét, egy értelmes szót kapsz. Írd le ezt a szót! 

advent 

2p  

 

c) Mi az alany és az állítmány a következő tagmondatokban? 

 

 Állítmány Alany 

A karácsony nem attól lesz tökéletes… lesz tökéletes 

nem lesz tökéletes 

karácsony 

…nincs porcica a szekrények mögött… nincs porcica 

…tízféle sütit sütsz… sütsz (te) 

…halomban áll a fa alatt az ajándék. áll ajándék 

 

8p  

 

d) Tedd felszólító módba az idézetből kiemelt igéket! Írd le a rövid és a hosszú alakot is! 

 

Kijelentő mód Felszólító mód 

Rövid alak Hosszú alak 

sütsz süss süssél 

főzöl főzz főzzél 

takarítasz takaríts takarítsál 

vásárolsz várárolj vásároljál 

Csak akkor jár a pont, ha hibátlan a helyesírás. 

 

 

8p  
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5. Totó 

Hogyan írjuk helyesen? Válaszd ki, hogy a szópárok közül melyik a helyes: az 1. vagy a 2., 

esetleg mindkettő! Írd a tippedet az utolsó oszlopba: 1, 2 vagy X, ha mindkét alakot 

használhatjuk! 

  

 1 2 Tipp 

1. nyitva tartás nyitvatartás 2 

2. viszáj viszály 2 

3. móriczos Móriczos 1 

4. bakancs bakkancs 1 

5. főjjön főjön 2 

6. egyedül álló egyedülálló X 

7. jegygyűrű jeggyűrű 1 

8. muja mulya 2 

9. biztat bíztat 1 

10. 1-én 1-jén X 

11. trükk-kel trükkel 2 

12. irat írat X 

13. hűsit hűsít 2 

+1 ahhoz ahoz 1 

 

14p  

6. Egybe vagy külön? 

Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megfelelő szóalakkal! Pótold a mondatban a hiányzó 

kifejezést! 

 

 

A sálam    fenn maradt    a szobámban, visszamegyek érte. 

 

a) fenn maradt     b) fennmaradt 

 

A bátyámnak sikerült az utolsó    féléve    az egyetemen. 

 

a) fél éve             b) féléve 

 

Készítsünk    melegágyat,   és neveljünk magunk palántát! 

 

a) meleg ágyat     b) melegágyat 

 

Ha nem a szót, hanem a betűjelét írja le akkor csak 1-1 pont adható. 

6 p  

 

 

 


