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8. osztály 

Kárpát-medencei döntő 

 

Kódszám:      Összes pont: 60/ 

 

 

1. Jelöld, hogy szabályosan milyen magánhangzót vagy mássalhangzót kell írni a következő 

szavakban! 

 

1 = rövid  2 = hosszú  x = rövid is, hosszú is lehet 

 

  Tipp   Tipp 

1. megny__lvánulás (i)  8. ha__ (d)  

2. m__tikus (i)  9. monogra__ (m)  

3. sziklasz__rt (i)  10. li__iputi (l)  

4. cs__p (i)  11. torko___nak (l)  

5. komp__ter (u)  12. csö__nyi (p)  

6. b__jtat (u)  13. ma__íroz (s)  

7. s__llyeszt (ü)  13+1. felújí__at (t)  

 

         Pontszám: 14/ 

 

 

2. Húzd alá azt a négy szót, amelyekben hibás az elválasztás! Írd le a szavakat helyesen úgy, 

hogy válaszd el őket minden lehetséges helyen! 

 

leg-es-leg-é-de-sebb, tú-ló-rá-zik, Kis-új-szál-lás, szét-ug-raszt, 

sző-lő-prés, Tü-zép, hó-nalj, Je-nőf-fy 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 8/ 
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3. Írd le szabályosan a következő kifejezések megadott alakját! 

 

Teljes alak Rövidítés 

délkelet  

úgynevezett  

saját kezével  

 

Teljes alak Mozaikszó 

gyermekgondozási segély  

Magyar Filmgyártó Vállalat  

Európai Unió  

 

         Pontszám: 6/ 

 

 

4. Oldd meg a szóegyenleteket! Írd le az eredményül kapott kifejezéseket helyesen! 

 

kesze + kusza = ___________________________________________________________________ 

csűrés + csavarás = ________________________________________________________________ 

végestelen + végig = _______________________________________________________________ 

metró + aluljáró = _________________________________________________________________ 

rongy + -vá = ____________________________________________________________________ 

tenisz + szerelem = ________________________________________________________________ 

soha + se = ______________________________________________________________________ 

Móricz + regény = ________________________________________________________________ 

sebes + Körös + -i = ______________________________________________________________ 

István + cseppkőbarlang + -i = ______________________________________________________ 

 

         Pontszám: 10/ 
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5. Pótold a hiányzó vesszőket a szövegben! (A pontszám nem a vesszők számát mutatja.) 

 

Lackfi János A részeg elefánt című művében játékosan tanítgatja a gyermekeket arra hogyan is kell 

vagy lehet játszani. Sokszor a mesékben történetekben megjelenő játék csupán képzeletbeli nem kell 

hozzá sok tárgyi kellék. Legtöbbször elég az álmodozás a szavak játékos elferdítése és máris egy más 

világba csöppenünk. Ebben a világban bárki megtanulhat varázsolni átváltozhatunk susogó fává 

madárrá macskává. A képzeletbeli nagy lövöldözés után amikor mindenki meghal és csak úgy 

élednek fel ha Dinnye jövőt „csinál” nekik a gyerekek rájönnek hogy talán lövöldözés helyett jobb 

katicát vagy fűszálat keresni. 

 

A szereplők vidámak szeretetre méltóak éppen olyanok mint Molnár Jacqueline szokatlan de szemet 

gyönyörködtető és szívet melengető illusztrációi. Az utolsó mese végén Janka a jól nevelt 

vadmacskalány kiinteget felénk a könyvből azt a reményt keltve hogy lesz még folytatás.  

(A szöveg a 

 http://www.mora.hu/hirek/jatek-az-elet-lackfi-janos-domboninneni-mesek-a-reszeg-elefant 

oldalon megjelent ismertető alapján készült.) 

 

         Pontszám: 10/ 

 

6. Fogalmazd meg részletesen azt a helyesírási szabályt, amely alapján eldönthetjük, hogy 

szükséges-e kötőjel a szóösszetételbe! Térj ki a szabály minden elemére! 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

         Pontszám: 12/ 
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