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ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2011/2012. TANÉV 

MAGYAR NYELV – 1. forduló 

Javaslat a feladatok megoldására és értékelésére 

 

1. Az összes betű felhasználásával kirakható szó lehet: NYELVÉSZ, 
SZELVÉNY 
Ezek pontértéke: 36  
Amennyiben a versenyző nem használta fel az összes betűt, a kapott 
pontok száma kevesebb lesz. 

  

 Az alkotott szó pontszámának átváltása: 
25 pont alatt 0 pont 
25-30  2 pont 
31-36  4 pont 

  

       4 pont 
    
2. a) kéziratos nyelvemlék, latin nyelvű oklevélben található 

szórványemlék 
A 2 pont megadható akkor is, ha csak a szórványemlék meghatározás 
szerepel. 
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 b) (a) Fehérvárra menő (vezető) hadútig (hadútra) 2  
 c) Nyelvi jellemzői:  

-   vannak (még) a szavak (tövek) végén magánhangzók (pl.: utu); 
-   a melléknévi igenév mai ő képzője még másképp hangzott (meneh); 
- nem nyúltak (még) meg azok a magánhangzók, melyek egyes 
szavakban a szóvégi magánhangzók előtt állnak (mai fehér, út); 
- a rea szó a mai –ra, -re ragunk előzménye, egybe- és különírása még 
ingadozott; 
- nem használták a határozott névelőt; 
- nincs jele annak, hogy már összetett szóvá vált volna a hadút stb. 
 
Nyelvi változás megnevezése 1 pont, példa 1 pont. 
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 Összesen  10 pont 
    

3. a) Kreónnak még a felesége is meghalt.  
b) Arany a Toldival elnyerte a Kisfaludy Társaság fődíját.  
c) Tímár Mihály (érzelmileg) ingadozik (vagy utazik földrajzi, konkrét 
értelemben) a felesége és Noémi között. 
d) Pongrácz különc volt, még Estella szerelmére sem tartott igényt. 
 
Minden helyes megoldás 1 pont. 

  

 Összesen  4 pont 
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4. a) alaptag: békítik, bővítmény: alattomba’ (módhatározó); 

b) alaptag: hasított, bővítmény: jócskán (fok-mérték határozó); 
c) alaptag: odavannak, bővítmény: örökre (időhatározó); 
d) alaptag: nemet intett, bővítmény: folyton (időhatározó/módhatározó);  
e) alaptag: szöksz, bővítmény: holnap (időhatározó).  
Minden helyes megoldás 2 pont (1 pont is adható, ha csak a határozó 
fajtájának megnevezése hibás). A d) feladatrészben az egyik határozó 
megnevezése is elfogadható. 

  

 Összesen  10 pont 
    

5.  Bármilyen kisebb vagy nagyobb téma elfogadható, akár kutatták már, 
akár kutatható lenne.  
Például: az agyi beszédközpont vizsgálata, beszédszervek 
működészavarai, kognitív kutatások; a beszéd (beszédhangok, 
intonáció, szünettartás) akusztikai vizsgálatai; különféle állatok 
kommunikációs jelhasználata stb. 
 
Minden jó példa 1 pont. 

  

 Összesen  10 pont 
    

6. Kétnyelvűség: 2 – a – A  2  
 Kettősnyelvűség: 1 – b - B  2  
 Csak teljesen helyes sor ér 2 pontot.    
 Összesen  4 pont 
    

7. Például: 
a központozás hiánya – a többértelműség; 
áthajlások szerepe; 
egyedi szóalkotás mikéntje (gat-getek); 
kis és nagy kezdőbetűk szerepe – felütésben, zárásban; 
fogalomjelölő szavak és viszonyszók helyzete, használata;  
nyomdai tördelés – az el- igekötő központi szerepe a tördelés által is 
megvalósul; 
cím és szöveg viszonya stb. 
 
Minden megindokolt stilisztikai észrevétel 2 pont. 

 
 

 

 Összesen   10 pont 
    

8. A megoldás tartalmazhatja például a következőket: 
- a nyelvtudomány részletesen vizsgálja a nyelvi jelenségek földrajzi 
megoszlását; 
- léteznek területi nyelvváltozatok – nyelvjárások; 
- nagyobb nyelvjárási területek földrajzi megnevezése;  
- az eltérésekre vonatkozó példák leolvasása (hangtani, szókincsbeli); 
- a szókincsbeli változatok csoportosítása; 
- a területek és a szóváltozatok párosítása; 
- a tájszó típusa stb. 
 
Minden helyes megállapítás 1 pont. 

  

 Összesen  6 pont 
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9. Szóalkotási mód: 

A tulajdonnevek köznevesülését mutatják a példák:  
 
Fuchs (német botanikus) → fukszia, Watt (angol fizikus) → watt, 
Maecenas (római patrícius) → mecénás 

 
1 

 

 

 További példák: 
Diesel (francia mérnök) → dízel, Pasteur (francia orvos) → 
pasztőröz(ött), Hooligan (londoni galerivezér) → huligán stb. 
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 Összesen   4 pont 
    

10. a) hidegétel-utalvány 
b) használtautó-kereskedés 
 
Indoklás 
a) esetben a szótagszámlálási szabály (háromelemű 6 szótag feletti 
összetétel) miatt írjuk kötőjellel, ui. hidegétel ’sütés-főzés nélkül 
készített étel’; 
b) esetben a mozgószabály érvényesül: az eredetileg különírt 
szókapcsolat olyan utótagot kap, amely a szókapcsolat egészéhez járul. 

 
 
 
 
 
 

 

 Helyes leírás 1-1 pont, pontos indoklás 2-2 pont.    
 Összesen  6 pont 
    

11. A: 1, 5, 9,  B: 7, 4, 2,  C: 3, 6, 8 3  
 A globális és a lineáris kohézió elemei – így többek között: 

- Tételmondatok: pl. A szem a testünk ...; 
- Deixis: pl. ez a magyarázat arra, hogy ...; 
- Előreutalás (katafora), névmásítás (pronominalizáció): pl. mások – 
favágók; 
- Egyeztetés: pl. merülnek ki (ők) – kimerültebbek; 
- Ismétlés: alvással, alvásunk; 
- Stb. 
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 Összesen  8 pont 
    

12. Nehéz, például 
• ragasztó nyelvi sajátosságok;  
• hangkészleti egyediségek;  
• az összeolvadás, hasonulás, illeszkedés szabályai; 
• hangsúly és időtartam nem esik egybe (pl. talál); 
• nyelvtani rendszer sajátosságai: névszói állítmány 

kifejezésmódja, számnevek után egyes számú főnév, birtoklás 
kifejezése (személyjel névmás helyett), elöljárószó helyett rag, 
illetve névutó (ebédre, ebéd után), határozott és általános 
ragozás; 

• igekötők használata; 
• nyelvhasználat: idő kifejezése (negyed hat múlt két perccel), 

magázás (maga, ön, tetszik), tegezés, köszönés, megszólítás, stb. 
Nem nehéz, például 

• a szórend viszonylagos szabadsága; 
• nincsenek elöljárószók;  
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• nincsenek nyelvtani nemek; 
• egyszerűbb igeidő-rendszer (a tanult nyelvhez képest); 
• általában szabály szerint kapcsolódnak a toldalékok (képző, jel, 

rag); 
• a jelzőt és a jelzett szót nem kell egyeztetni, stb. 

 
Minden érv (lehetőség szerint példával) 2 pont. 

 Összesen  12 pont 
    

13. Jelenjen meg a glossza műfaji, stílusbeli sajátossága! (Pl. tömörség, 
humoros vagy ironikus hangvétel) 
Tartalmában utaljon az írásmű arra, hogy: 

- a közhely tipikusnak vélt beszédhelyzetben elhangzó olyan 
megnyilatkozás, amely az egyéni helyett az általánost fejezi ki. 

- bárki szájába illik, nincs mély tartalma, megértése nem jelent 
gondot, hírértéke alacsony, elcsépelt, frázisszerű. 
Például: „Az élet útja rögös”, „Semmi sem megy magától”, 
„Emberek vagyunk”, „Több a kettő, mint az egy”, „Ami nem 
megy …”. 

Az idézet arra utal, hogy a klisékkel beszűkülnek a nyelvi 
megnyilvánulás alternatívái, és ezzel beszűkülnek a cselekvés 
alternatívái is. Az egyéniség nem nyilatkozik meg, a gondolkodás 
felszínes, nyelvi igénytelenséget jelez, stb. 

 
 

 

 Összesen  12 pont 
    
 Összesen:  100 pont 

 
Beküldendők a legalább 50 pontot elért feladatlapok! 
 
 


