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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. Időről időre meghirdetik a legtalálóbb cég- és üzletnevek versenyét. Mivel 

foglalkozhatnak az alábbi neveket viselő intézmények?  

 

a) Aranyhaj:  ______________________________________________________________  

b) Falatka:  _______________________________________________________________  

c) Móring:  _______________________________________________________________  

d) McMester:  _____________________________________________________________  

e) Hangadó:  ______________________________________________________________  

f) Eszterlánc:  _____________________________________________________________  

3  

 

2. Tegye ki a mondatokban a hiányzó írásjeleket, majd húzza alá azokat a 

tagmondatokat, amelyektől függ a mondatvégi írásjel! 

 

a) Hidd el nekem sem beszélt arról hol volt tegnap este 

b) Mondd meg milyen süteményt szeretnél vinni a partira és holnap megrendeljük a 

cukrászdában 

c) Mikor megnéztem a filmet azt kérdezte elindíthatja-e újra a felvételt 

3  

 

3. Egészítse ki az alábbi összetételek helyesírásával kapcsolatos megállapításokat, két-

két példával is igazolja ezt! 

 

a) …ha a tagok együttese mást jelent, mint azok külön-külön, de mind a két tag felveszi a 

toldalékot, ilyenkor __________________________írása a szabályos.  

1. példa ______________________________________________________________  

2. példa ______________________________________________________________  

b) …ha az alkotó tagok már teljesen összeforrtak, a toldalék csak a második tagon jelenik 

meg, ilyenkor _______________________az összetételeket.  

1. példa ______________________________________________________________  

2. példa ______________________________________________________________  
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4. Bizonyítsa, hogy a különböző írásjeleknek jelentéstani megkülönböztető szerepük 

lehet! 

 

a) 

Vásárolt egy újabb, nagyképernyős televíziót. 

Jelentés: ___________________________________________________________________  

Vásárolt egy újabb nagyképernyős televíziót. 

Jelentés: ___________________________________________________________________  

b) 

A dolgozók igen okosan tiltakoztak a régi épület lebontása ellen. 

Jelentés: ___________________________________________________________________  

A dolgozók - igen okosan - tiltakoztak a régi épület lebontása ellen. 

Jelentés: ___________________________________________________________________  

c) 

Tények, tények, minden magyarázat nélkül. 

Jelentés: ___________________________________________________________________  

A felsorolt tények – tények. 

Jelentés: ___________________________________________________________________  
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5. Húzza alá az alábbi mondatok szervetlen részeit! Magyarázza meg hatásukat, nyelvi 

szerepüket! 

a) 

S szívemben – ó mondhatatlan 

szenvedés! –  

Lázongva forr a szent bosszú heve 

(Vörösmarty: Az élő szobor) 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

b) 

Hajdanában, amikor még   

Így beszélt a magyar ember: 

Ha per, úgymond, hadd legyen per! 

(Arany János: A fülemile) 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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c)  

Honvéd vagyok; mikor nevemet 

kimondom 

- Mi tagadás benne? - 

Egy kis büszkeségnek ragyogó 

szikrája 

szökken a szemembe… 

(Petőfi: A honvéd) 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

 

d)  

Ötszáz, bizony, dalolva ment 

Lángsírba velszi bárd… 

(Arany: A walesi bárdok) 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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6. Írjon egy 5-8 mondatos felszólalást! Illusztrálja felszólalásában egy rövid 

párbeszéddel, hogy a hatékony kommunikációhoz elengedhetetlen a megfelelő 

nyelvváltozat kiválasztása! 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

10  

 



Magyar nyelv                          Név: ……………………………………évf.:……..oszt.:……... 

2012/2013 4 OKTV 1. forduló 
 

7. Olvassa el az alábbi szöveget!  

 

Többnek gondolták az élővilág össztömegét 

 

Az élővilág össztömege egyharmaddal kisebb a Földön, mint eddig feltételezték - 

derítették ki német kutatók, akik vizsgálataik eredményeit az amerikai Nemzeti Tudományos 

Akadémia folyóiratában, a PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) online 

kiadásában tették közzé. 

A korábbi számítások szerint az élő szervezetek körülbelül 1 billió tonna szenet 

tartalmaznak, ennek 30 százalékát a tengerfenéken élő egysejtűek "birtokolják", 55 százalékát 

pedig a szárazföldi növények - olvasható a LiveScience tudományos hírportálon. 

A legújabb kutatások azt mutatják, hogy az óceánok mélyén rejtőző élőlények tömegére 

vonatkozó becslések tévesek voltak, ugyanis az alapjukként szolgáló mintákat a 

tápanyagokban gazdag, partközeli térségekben vették, holott a világ óceánjainak fele igen 

szegény tápanyagokban, vagyis sokkal kevesebb élőlény létfeltételeit biztosítják. 

 

a) Írjon példát a szövegből a szóképletnek megfelelően! 

számnév + fokjel: 

 __________________________________________________________________________  

vonatkozó névmás + a többes szám jele: 

 __________________________________________________________________________  

összetett szó, főnév + birtokos személyjel + határozórag: 

 __________________________________________________________________________  

egyszerű szó, főnév + igeképző + igenévképző (melléknévi): 

 __________________________________________________________________________  

egyszerű szó, főnév + főnévképző + a többes szám jele + határozórag: 

 __________________________________________________________________________  

ige + főnévképző + birtokos személyjel + birtoktöbbesítő jel + tárgyrag: 

 __________________________________________________________________________  
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b) Készítse el a szöveg utolsó mondatának ágrajzát a nyelvtani, logikai viszonyok 

megnevezésével! 
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Összesen: 10  

 

8. Értelmezze Örkény István Egypercesekhez írt előszavában a szöveg egészére 

vonatkozó jelentésbeli kapcsolóelemeket! Írjon példát az egyes elemekre a szövegből! 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. Előnyük, hogy az 

ember időt spórol velük; mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet. 

Amíg a lágy tojás megfő, amíg a hívott szám (ha foglaltat jelez) jelentkezik, olvassunk el egy 

Egyperces Novellát. 

Rossz közérzet, zaklatott idegállapot nem akadály. Olvashatjuk őket ülve és állva, 

szélben és esőben vagy túlzsúfolt autóbuszon közlekedve. A legtöbbje járkálás közben is 

élvezhető! 

Fontos, hogy a címekre ügyeljünk. A szerző rövidségre törekedett, nem adhatott hát 

semmitmondó föliratokat. Mielőtt villamosra szállnánk, megnézzük, milyen jelzésű a kocsi. E 

novelláknak éppily fontos tartozékuk a címe. 

Ez persze nem azt jelenti, hogy elég csupán a föliratokat olvasgatni. Előbb a cím, aztán 

a szöveg: ez az egyetlen helyes használati mód. 

Figyelem! 

Aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást. Ha így sem érti, akkor a novellában 

a hiba. 

Nincsenek buta emberek, csak rossz Egypercesek! 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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9. Kölcsey Elfojtódás című versét a fájdalom kiáltásának nevezi egyik tanulmányában 

Németh G. Béla (Magyar Nyelvőr, 1969/3 357-362). 

A vers stilisztikai, nyelvi elemzésével bizonyítsa ezt az állítást, térjen ki a mű 

hanganyagára, szókincsére és mondatszerkesztésére!  

 

ELFOJTÓDÁS 

Ó sírni, sírni, sírni, 

Mint nem sírt senki még 

Az elsűlyedt boldogság után, 

Mint nem sírt senki még 

Legfelső pontján fájdalmának, 

Ki tud? ki tud?  

 

Ah, fájdalom – 

Lángoló, mint az enyém, csapongó, s mély, 

Nincsen több, nincs sehol!  

S mért nem forr könyű szememben? 

S mért hogy szívem nem reped meg 

Vérözönnel keblemen?  

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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10. Alkosson archaizáló szöveget! Olyan 6-8 mondatos, nem parodisztikus „úti levelet” 

várunk, melyben több régies nyelvi elem van, s ezek közt az archaizmusok közt 

különféle típusúak is vannak (pl. szóhasználat, grammatika, helyesírás, stílus). Az ilyen 

elemek közül kettőhöz írjon magyarázatot! (pl. „kevesb”, „okosb”: középfokban álló 

szavak egykori változata; „nagyságtok”: udvarias megszólítási forma volt) 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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11. „Fordítsa le” az alábbi sms-verset! Írja le a vers köznyelvi változatát! 

 

ady &← 

gogl & magogl fia vagyok * 

 

gogl & magogl fia vagyok *, 

a holnapok & honlapok fia, 

computRS, tLFonos ˅g*y, 

blogos, iwiwS dalia. 

 

hulámok gyűrűz→ O5M 

s míg a monitorom lSM, 

régmúlt imé˅k Mlé@ 

bódít szRLmSN. 

 

CSnd van. a képRNYzúgás 

már majdnM ˅húz, altat, bFed, 

mikor ˅csipog mobilom: 

„J5 1 SMSed!” 

 

(Szilvási Csaba sms-verse az Édes Anyanyelvünk 2012/1. számában) 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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12. Milyen retorikai-stilisztikai eszközök teszik hatásossá az alábbi beszéd részleteit? 

 

Költő fekszik a ravatalon!  

Költő jelent meg a magasban, a halál által az élet fölé emelt gyászpompában, s vonja 

magára a néptömegek figyelmét. Költő tündöklik fekete és vörös fényben a mai idők véres és 

fekete ködén át. 

Ady Endre a ravatalon.  

Ki volt, akit ma annyian állunk körül, hogy hódolatot adjunk neki, ma, mikor megszűnt 

minden hódolat minden hatalom minden megszemélyesítői előtt. Hogy tömjént gyújtsunk 

előtte, ma, mikor ki kell húnynia minden tömjénnek minden oltárokon. Hogy szeretetünk 

aranyát s háláink drágakincsét szórjuk elébe, ma, mikor nincs többé senki, akit a tömegek 

fölött az aranynak és a hatalomnak személyes uralma megillessen.  

A forradalom költője, éppen az átalakult világszemlélet szellemi vezére fekszik 

ravatalon; megilleti őt a lelkeknek minden hódolata, tömjéne és aranya.  

Embertestvérünk fekszik itt, akinek egész élete abban telt el, hogy ő sírta el a mi 

bánatunkat, ő átkozta el a mi átkainkat. Ő szerette helyettünk az emberiséget, s ő szenvedett 

értünk az emberektől. Ő szítja fel a mi borunk mérgét, s ő fizette le értünk a nyomorúság 

adóját.  

Embertestvérünk fekszik itt, akinek a lelke tele volt egy életen át részegítő tűzzel, 

bánatos és mérgezett fájdalommal, jajgató és parancsoló, egeket ostromló viaskodással.[…] 

Mert onnan jött, a magyar ugarról, amely átok alatt fekszik, hogy a kövér földek se 

teremhessenek. Onnan jött, a magyar népből, amely hallatlan népenergiák gyűjtőmedencéje, s 

mégis értéktelenül és kihasználatlanul tesped bennük az élet. Onnan jött, az emberiség 

őstalajából, ahonnan, mint a föld mélyéből az alvó gázforrások kútjai szökellnek föl: 

évezredek szunnyadó energiái süvöltöttek ki az ő lelkén át. […] 

Tizenkét éve már, mikor még itt átkozott nyugalom s fekélyes béke lakott, s zengő 

szavú, zengő szívű dalnok, a pacsirtaálcás sirály már így sikoltott a sötét magyar vizek felett: 

Vajon fölébred valahára a szolga népek Bábele? [...]  

Ez volt Ady Endre, a próféta, a jós, aki elültette a lelkekbe a jövendő világok 

gondolatát. 

Ez volt Ady Endre, a költő, aki ekkora versek százaival gazdagította az emberiséget. 

Aki minden mezőn, ahol megállott, ilyen csodálatos új rendet kaszált. Aki ilyen félelmetes-

magában száguldott az élők sorai előtt.  

Így jár előttünk a halálban is. […] 

 (Móricz Zsigmond gyászbeszéde Ady Endre ravatalánál) 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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13. Egy kutatás eredményeként Önnek az alábbi adatok állnak a rendelkezésére. 

Készítsen jelentést a Magyar Olvasástársaság részére kb. 120 szó terjedelemben! 

 

A könyvolvasás gyakorisága a 14–70 éves népesség körében, N=3400 

naponta
19%

hetente többször
16%

hetente egyszer
5%

havonta többször
9%

havonta egyszer
7%

ritkábban
17%

nem szokott olvasni/a múlt 
évben nem olvasott könyvet

27%

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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ÉRTÉKELÉS 

 

 

Sor-

szám 

 

A feladat  

típusa 

 

Elérhető  

pontszám 

Elért 

pontszám 

(A javító 

tanár  

tölti ki) 

Jóváhagyott  

pontszám 

(Az OKTV  

bizottság tölti 

ki) 

1. Nyelvi játék 3   

2. Mondattan/helyesírás 3   

3. Helyesírás 4   

4. Jelentéstan 6   

5. Mondattan 8   

6. Retorika 10   

7. Alaktan/mondattan 10   

8.  Szövegtan 8   

9. Stilisztika  10   

10. Nyelvtörténet 10   

11. Másodlagos írásbeliség 4   

12.  Retorika 14   

13. Szövegalkotás 10   

Összesen: 100   

 


