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  7-8. évfolyamos tanulók számára 

1. forduló 
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Iskola neve, címe:…………………………………………………………............................... 

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

 

1. Húzd alá egy pontért, hogy hányadik évfolyamon tanulsz! 

 

7.                                          8. 

1p  

2. Párokat keresünk! 

a) Párosítsd a betűjeleket a számokkal úgy, hogy közmondásokat kapj! Írd az 

üres rubrikákba annak a második tagmondatnak a számát, amelyik az 

elsőhöz illik! 

 

A)Bolond lyukból                1)makkal álmodik. 

B)Holló a hollónak                 2)vizet prédikál. 

C)Csalánba nem üt                 3)az igaz barát. 

D)Éhes disznó                4)nem vájja ki a szemét. 

E)Bajban ismerszik meg                5)bolond szél fúj. 

F)Bort iszik és                6)a mennykő. 

 

6p  

b) Írd az összepárosított közmondások betűjelét az elé a mondat elé, ami 

megmagyarázza a közmondás jelentését!   

_____  Nehéz helyzetben mutatkozik meg, hogy ki az igazi barát. 

_____  A hozzá nem értő ember véleményét nem lehet komolyan venni. 

_____  Csak azon jár az esze, amit szeretne elérni. 

_____  A hasonló emberek nem ártanak egymásnak. 

_____  A rossz embert nem éri baj. 

_____  A szavai ellentmondanak a tetteinek. 

6p  
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3. Zsákolás 

a) Különböző szófajú szavak keveredtek egy zsákba. Válogasd ki a képletnek 

megfelelő kifejezéseket! Nem kell minden szót felhasználnod a zsákokból! 

A képletben szereplő szófajok sorrendjét nem módosíthatod! Megfejtésül egy-

egy verssort fogsz kapni. 

 

                                      állok, e, kerge, én, enyém, ülni, itt, hős,  

 

határozószó + ige + személyes névmás + mutató névmás + melléknév + főnév 

________________________________________________________________________ 

 

                                     vízlepergetős, kabátom, kevesebb, mint 

 

főnév + alapfokú melléknév 

________________________________________________________________________ 

 

                             számra, kérem, ráfagyott, szmájli, a, harmadik 

 

névelő + angol eredetű főnév + ragos főnév + múlt idejű ige 

________________________________________________________________________ 

 

                           ha, hát, nem, ne, vér, szeress, szeretne, szeretsz,  

 

kötőszó + tagadószó + kijelentő módú ige + módosítószó + rövidített tagadószó + 

felszólító módú ige 

________________________________________________________________________ 

8p  
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b) A négy verssor részlet egy hatsoros költeményből. Nézz utána, hogyan 

fejeződik be a vers! Írd le! 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

2p  

 

c) Ki a vers költője? __________________________________________ 

Mi a vers címe? ____________________________________________ 

 

 

2p  

 

 

4. Krúdyra emlékezünk 

Krúdy Gyula a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium falai között 

tanult, mindig nagy szeretettel és büszkeséggel emlékezett vissza iskolájára és 

tanáraira.  

Olvasd el az alábbi szöveget és oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 

 

A századvégi főgimnázium nagyszerű tanárai támogatták az ifjút. Porubszky Pál volt az, 

aki elsőként felismerte Krúdy tehetségét. 

A felfedezés története 1924-ben jelent meg a Nyírvidékben: 

Porubszky magyar házi dolgozatot adott az osztálynak. Mikor Krúdy dolgozatának 

értékelésére került a sor, Porubszky ennyit mondott: „Ez a dolgozat lopott!” Azonban a 

hátsó padból felugrott egy hórihorgas, villogó szemű fiatalember: „Tanár úr, kérem, az a 

dolgozat nem lopott, azt én írtam!” Porubszky persze nem hitt Krúdynak, ott kellett 

maradnia tanítás után, hogy a tanár jelenlétében új dolgozatot írjon. S ez a dolgozat talán 

még jobban sikerült, mint az első. 

 

a) Keress a szövegben olyan szavakat, amelyekben megtalálhatóak a következő 

hangtani törvények! Minden vonalra elegendő egy példát írnod. 

 

összeolvadás: _________________________________________________________ 

zöngésség szerinti részleges hasonulás: _____________________________________ 

képzés helye szerinti részleges hasonulás: ___________________________________ 

hangrendi illeszkedés: ___________________________________________________ 
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b) Krúdy Gyula és Porubszky Pál nevét a hagyomány elve alapján y-nal írjuk. Húzd 

alá azoknak a híres embereknek a nevét, akiknek a nevében „i” helyett y-t kell 

írni! 

 

K ö l c s e i   F e r e n c,      R a d n ó t i   M i k l ó s,       S z é c h e n y i   I s t v á n, 

V ö r ö s m a r t i   M i h á l y,      A d i   E n d r e,       K o s z t o l á n y i   D e z s ő, 

 

6p  

  

 

c) A Nyírvidék a tulajdonnevek csoportján belül a címek alcsoportjába tartozik. 

Hogyan kell írni a következő címeket? Írd le valamennyit helyesen tagolva 

folyóírással!  

 

AVÖRÖSPOSTAKOCSI (regény) _________________________________________ 

PESTINAPLÓ (folyóirat) ________________________________________________ 

SZINDBÁDIFJÚSÁGA (novellák) ________________________________________ 

KÉPESCSALÁDILAPOK (folyóirat) ______________________________________ 

MAGYARLATINSZÓTÁR ______________________________________________ 

 

10p  

 

 

d) Mit jelentenek a szövegben található kifejezések? Húzd alá a helyes választ! 

 

hórihorgas 

 

vékony magas ügyetlen 

 

századvégi 

 

1790-es évek 1890-es évek 1990-es évek 

 

 főgimnázium 

 

A 14-18 éves diákokat is 

oktató intézmény 

nyolcosztályos gimnázium a város legnagyobb 

gimnáziuma 

 

6p  

 

 


