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ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 
tartalmazó részt és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! 
 
A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Esetleges 
javításaihoz (kifestő, korrektor helyett) áthúzást alkalmazzon! 
 
A feladatlapokat a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli a központi javítási 
útmutató alapján. Továbbküldhetők a legalább 50 pontra értékelt dolgozatok. 
 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

Összes pontszám: ……………………… 
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1.  Nyelvi játék (SCRABBLE)   

A játék betűkészletéből 8 betűt választottunk ki. Állítsa össze ezekből a betűkből a leg-

magasabb pontértékű ragtalan magyar szót! (Egy betűt egyszer használhat fel.) 

 

É(1)  E (2)  N(8)  L(5)  Z(3)  Y(4)  V(6)  S(7) 

 

Szó: ……………………………. 

Az alkotott szó pontszáma: ……………………. 

 

4  

 

2.  „feheruuaru rea meneh hodu utu rea” 

Mit árul el nyelvünk akkori állapotáról ez a Tihanyi Alapítólevélben található, ritka be-

csű szövegrész? 

 

a) A nyelvemlék típusa:  _______________________________________________________  

b) Hogyan mondanánk ezt a szövegrészt ma?  ______________________________________  

c) Nevezzen meg legalább három olyan nyelvi jelenséget, amelyben a régi szöveg eltér a mai-

tól!  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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3.  Diáknyelvi anakronizmusok 

Javítsa ki a kortévesztő nyelvhasználati hibákat! 

 

a) Kreónnak még az élettársa is meghalt.  

 _____________________________________________________________________  

b) Arany a Toldival megnyerte a Kisfaludy Társaság főnyereményét. 
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 _____________________________________________________________________  

c) Tímár Mihály ingázik a felesége és Noémi között.  

 _____________________________________________________________________  

d) Pongrácz különc volt, még Estella női szolgáltatásaira sem tartott igényt. 

 _____________________________________________________________________  
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4.  Húzza alá a határozószókat az alábbi idézetekben! Állapítsa meg, hogy melyik alap-

taghoz kapcsolódnak, és milyen mondatrész szerepét töltik be! 

 

Idézet Alaptag Bővítmény 
a) 
„Mért békitik a símák alattomba' 
lány-duzzogássá haragvásait?” 

(József Attila)

  

b) 
„[…] Ágyat, asztalt, 
olajlámpást, gyümölcsöt, kenyeret, 
kutat kertjében, pincéjében almát, 
és jócskán hasított fát, fűteni valót.” 

(Pilinszky János)

  

c) 
„S rettenetes keze műve után serdűl föl az erdő 
Gyász kopjáinkból, kiknek maga tette alapját. 
És Petur, és Ipoly, ők odavannak örökre.” 

(Vörösmarty Mihály)

  

d) 
„Nem menekült el a drága Atilla se, csak nemet 
intett 
folyton e rendre, de mondd, ki siratja, hogy így 
belepusztult?” 

(Radnóti Miklós)

  

e) 
„Holnap talán szöksz riadva 
S meggyalázva 
Hagyod el hű, öreg párod” 

(Ady Endre)

  

 

10  
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5.  A nyelvtudomány kutatási területei sokszor érintkeznek más tudományokéival. Ha-

tártudományok, interdiszciplináris tudományágak is jöttek létre így. Írjon 1-1 példát 

arra, hogy milyen témákat kutathat közösen a nyelvtudomány és  

 

a) az orvostudomány _______________________________________________________  

b) a fizika _______________________________________________________________  

c) az állattan _____________________________________________________________  

d) a földrajz ______________________________________________________________  

e) a történelem ___________________________________________________________  

f) a filozófia _____________________________________________________________  

g) az informatika __________________________________________________________  

h) a néprajz ______________________________________________________________  

i) a matematika ___________________________________________________________  

j) a kriminalisztika ________________________________________________________  

 

(Példa: a nyelvtudomány és a paleobiológia közösen következtethet egyes növények és állatok 

egykori elterjedtségéből és egykori elnevezéseiből az akkori népek és nyelvek életének szín-

helyeire.) 
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6.  Írja a fogalmak mellé a tudományos elnevezésük, a meghatározásuk és az őket ma-

gyarázó példák számát, betűjelét! 

 

Kétnyelvűség: ____ - ____ - ____ 

Kettősnyelvűség: ____ - ____ - ____ 

 

1. diglosszia 

2. bilingvizmus 

 

a) Olyan egyéni vagy közösségi sajátosság, amely állandóan két nyelv használatát teszi le-

hetővé anélkül, hogy a nyelvhasználónak az egyiken számottevően jobb képességei len-

nének, mint a másikon. 
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b) Olyan beszélőközösség, amelynek verbális repertoárját két vagy több nyelvváltozat, stí-

lus és regiszter adja. 

 

A. Egy kolozsvári kisfiú, akinek otthoni nyelve magyar, miközben román nyelvű többségi 
iskolában tanul. 

B. Egy balassagyarmati születésű jogász, aki magas rangú kormányhivatalnokként részt 
vesz a törvények megszövegezésében. 

 

4  

 

7.  Elemezze stilisztikai szempontból Tandori Dezső versét! 

 

Horror 

akkor inkább 

el 

gat-getek 

Rémületemben 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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8.  Milyen következtetéseket vonhatunk le anyanyelvünkkel kapcsolatban az alábbi 

nyelvföldrajzi ábra vizsgálatából? 

 
 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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9.  Miért érdekesek szóalkotási szempontból az alábbi főnevek? Hogyan jöttek létre? 

Legalább három példával folytassa a sort!  

 

fukszia, watt, mecénás, ….........................., …................................., …............................. 
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 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Magyarázat:  _______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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10. Alkosson összetett szót az alábbi szavakból, majd indokolja a létrejött összetett szó 

helyesírását! 

 

a) hideg + étel + utalvány =  ____________________________________________________  

b) használt + autó + kereskedés =  _______________________________________________  

 

Indoklás: 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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11. Az alábbi mondatok három különböző bekezdésbe tartoznak. Állapítsa meg a be-

kezdések és a mondatok helyes sorrendjét! Mutasson be legalább öt olyan szövegtani 

nyelvi elemet, amely segített a megoldásban! 

 

1. A szem a testünk legkeményebben dolgozó szerve. 

2. A tény az, hogy alvásunk legnagyobb részében a szem nem pihen. 

3. Az a legszomorúbb, hogy nagyon kevesen értik meg valójában, mi ártalmas a szemnek. 

4. Hét-nyolc óra nem elegendő, hogy eleget pihenjen a szem? 

5. Akik sokat használják szemüket, sokkal gyakrabban merülnek ki, mint mások. 

6. Egyes szakértők például még mindig állítják, hogy a számítógépes munka nem okoz bizo-

nyítható károsodást a szemnek. 
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7. Sok páciensünk megkérdezi: és mi van az alvással? 

8. Állították mindaddig, amíg a szemorvosok leghívebb betegei nem a komputerrel dolgozók 

lettek.  

9. Részben ez a magyarázat arra, hogy a számítógépes adatrögzítők miért kimerültebbek, mint 

a favágók. 

 

Bekezdés Mondatok száma (sorrendben) 

A    

B    

C    

 

Szövegtani nyelvi elemek: 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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12. Milyen nyelv a magyar?  

A magyar nyelvet tanulók nemzetközi ifjúsági táborában vitaesten vesz részt. Gyűjtsön - 

mintha a vitára készülne - legalább 6-6 példát a nyelvünkre jellemző sajátságokból (pél-

dául így: a névelőrendszer használata), és aszerint csoportosítva írja le őket, hogy véle-

ménye szerint emiatt a nyelvi vonás miatt az ismertebb nyelvekhez képest „nehéz” vagy 

„nem nehéz” a magyar nyelv! 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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13. „Beszélhetek nyelvileg helyesen, ám magamhoz képest, helyzetemhez képest mégis 

olcsón adtam valamit. A közhely nemcsak a nyelvi választásokat oldja ki a beszélőből, 

hanem az akaratot is a választásra.” 

(Hernádi Miklós: Közhelyszótár, Gondolat Kiadó Bp. 1995. 7. l.) 

Az idézetből kiindulva írjon egy glosszát a nyelvi klisék (közhelyek) természetéről! 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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ÉRTÉKELÉS 

 

 

Sor-

szám 

 

A feladat  

típusa 

 

Elérhető  

pontszám 

Elért pont-

szám 

(A javító ta-

nár  

tölti ki) 

Jóváhagyott 

pontszám 

(Az OKTV  

bizottság tölti 

ki) 

1. Nyelvi játék 4   

2. Nyelvtörténet 10   

3. Nyelvhelyesség 4   

4. Mondattan / szófajtan 10   

5. Nyelvtudomány 10   

6. Nyelvtudomány 4   

7. Stilisztika 10   

8.  Nyelvjárások 6   

9. Jelentéstan  4   

10. Helyesírás 6   

11. Szövegtan 8   

12.  Retorika 12   

13. Szövegalkotás 12   

Összesen: 100   

 


