
NyelvÉSZ 2021–22, 7. osztály, megyei forduló 

 

1. Olvasd el Nemere István A titokzatos padlás című könyvének részletét! 
 

Ide vezetett a világ összes sínpárja, innen is el lehet jutni bárhová, még Európa és 
Ázsia összes vasútállomására is, hát nem hihetetlen és nagyszerű dolog? Ráadásul a 
távolban mozdonyjavítók és fordítókorongok titokzatos világa… éjjel lámpák és váltók 
csillognak a messzeségben, szemaforok piroslanak. Ez hát a vasút, álmai netovábbja! 

És éppen jött is egy vonat. Mellesleg az, amelyikre vártak. Csaba mélyet lélegzett. 
Huba szeme elé emelte kezét, a közeledő kék vagonokat kémlelte. Körülöttük számos 
turista nyüzsgött, Huba váratlanul megjegyezte: 

– Egészen idenőttünk ehhez a faluhoz. Pedig tulajdonképpen az ország túlsó végén 
lakunk, no nem? 

– No igen – válaszolta fivére ugyanolyan hangsúllyal. – De idekötnek bennünket a 
kalandjaink. 

Zoli már nem is figyelt rájuk. Régi kalandokat emlegetnek? Ami volt, elmúlt, az az 
igazán izgalmas, ami ezen a nyáron vár rájuk. Ugyan még semmi ilyesmi nem volt a 
láthatáron, de Zoli, a „várúr fia”, nem adta fel a reményt, hogy majd csak történik velük 
valami érdekes. Mellesleg, ahol ott van ez a két, minden lében kanál iker, ott biztosan 
történik majd valami. 

 

 Bontás=bont+ás. Melyik szót nem lehet egy igére és egy főnévre szétbontani? (Állhat 
elöl a főnév is.) 

 

 A. láthatáron B. kémlelte C. hihetetlen D. faluhoz 

 

2. Mondd ki! Melyik szövegbeli szó kiejtésekor nem történik semmiféle hangtani jellegű 

változás? 
 

 A. sínpárja   B. fordítókorongok 

 C. netovábbja   D. kalandjaink 

 

3. Cserebere. Mind a négy szóból igét kaphatunk oly módon, hogy egyetlen betűjét j-re 

cseréljük. Melyik kapott ige értelmezhető kijelentő és felszólító módúként is? 
 

 A. közeledő B. válaszolta C. emelte D. kémlelte 

 

4.  Egyes vagy többes szám? Melyik főnév nem többes számú? 
 

 A. szemaforok B. álmai C. iker D. kalandjaink 

 

5.  Igék. Igéket gyűjtöttünk ki a részletből. Melyik szóalak lehet más szövegben főnév? 
 

 A. csillognak B. lélegzett C. lakunk D. lehet 

 

6.  Az alábbi mondat melyik szavának szófaja melléknévi igenév? 

A versenyen a kifáradva érkezett futó győzött. 

 A. kifáradva B. érkezett C. futó D. győzött 

 



7.   Alig áll a lábán. Rakd helyes sorrendbe az összekeveredett szótagokat! Jelentése 

alapján melyik szó lóg ki a sorból? 
 

 A. zös bor gő B. pa ka tos C. tás ros bo D. tyó pi kás 

 

8.  Szólásmondás. Melyik szólást használják a furfangos emberre? 
 

 A. enyves a keze   B. ami a szívén, az a száján 

 C. kemény fából faragták D. minden hájjal megkent 

 

9.  Egy baromfi mesél magáról az alábbi talányos versikében. Melyik állítás hamis az 

állat ötbetűs nevére? 
 

Sok cuki arcszeplő díszeleg egy srácon, 
társai csúfolják, hogy az én tojásom… 

Hozzám meg ezt vágják: – Ocsmány vagy, csúnya, csúf! 
Visszafeleselek: – Rút-rút-rút! Rút-rút-rút! 

 

 A. Mindkét magánhangzója mély. B. Mindkét magánhangzója ajakkerekítéses. 

C. Több mássalhangzója is zöngés. D. Több mássalhangzója is zárhang. 

 

10.  CSúnya, oCSmány, csúF. A kiemelt betűk megváltoztatásával keressük meg sorban az 

alábbi jelentésű szavakat: hacuka, elefántnózi, hegytető. A 3 új betűt egymás mellé 
téve, melyik magánhangzót kell közéjük illeszteni, hogy egy értelmes szót kapjunk? 

 

 A. e B. o C. ö D. u 

 

11.  Minden kezdet nehéz. Az alábbi hiányos szót többféle kezdőbetűvel is elláthatjuk. 

Melyikkel jelenti ezt: rossz bor? 

…ŐRE 

 A. L B. P C. D D. SZ 

 

12.  Vajon j vagy ly? Melyik régi mesterség nevét kell j-vel írni? 
 

 A. borbé… B. teknővá…ó C. vá…ogvető D. esztergá…os 

 

13.  Szóelemek. Melyik szó felépítése nem ilyen? 

szótő + jel + rag 

 A.  nézzél B. zöldebbre C. megyében D. angyalokká 

 

14.  Régi mesterség. Melyik foglalkozáshoz kapcsolódnak az alábbi szavak? 

korong, agyag, kemence 

 A.  ötvös B. pintér C. gelencsér D. cukrász 

 
 
 



15.  Röviden. Melyik kifejezés rövidített alakja után kell pontot tenni? 

 (Többszörös választás!) 
 

 A. például B. hektoliter C. körülbelül D. s a többi 

 

16.  Számnevek. Melyik szólásmondásból hiányzik számnév? (Többszörös választás!) 
 

 A. … lúd disznót győz.  B. A rest … fárad. 

C. Egy bolond … csinál.  D. … víz partot mos. 

 

17.  Keressük meg az alábbi négy főnév mit? kérdésre válaszoló (tárgyragos) alakját! 

Melyikre igaz, hogy alanyesetűként is értelmezhető, tehát a ki? vagy a mi? kérdésre 
is felelhet? (Többszörös választás!) 

 

 A. fog B. kő C. terem D. szél 

 

18.  Képzők. Melyik szóalak tartalmaz egynél több képzőt? (Többszörös választás!) 
 

 A. halászati B. ékesség C. olvashatnátok D. vadászgass 

 

19.  Toldalékok. Melyik szóban értelmezhető az utolsó szóelem képzőként is, ragként is? 

 (Többszörös választás!) 
 

 A. sejtet B. feji C. viccel D. éled 

 

20.  Reggeli. Melyik tejtermék nevét írtuk makulátlanul? (Többszörös választás!) 
 

 A. tehéntúró B. kefir C. joghurt D. gomolya 

 

21.  Vajon u  vagy ú? Melyik szó végződik rövid magánhangzóra? (Többszörös választás!) 
 

 A. hind… B. ad… C. hajd… D. kakad… 

 

22.  Hová valósi vagy? Melyik földrajzi névből képzett melléknevet írtuk helyesen? 

 (Többszörös választás!) 
 

 A. közép-magyarországi B. Duna–Tisza közi 

C. Bács-Kiskun megyei  D. kiskunsági 

 

23.  Hány l hiányzik? Melyik idegen eredetű szóból hiányzik ll? (Többszörös választás!) 
 

 A. a…egória B. a…ergia C. a…amizsna D. a…űr 

 

24. Alanyi (általános) ragozású igéket adunk meg. Melyik értelmezhető tárgyas 

(határozott) ragozásúként is? (Többszörös választás!) 
 

 A. néztem B. olvasnánk C. ennék D. mond 

 

 

  


