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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. 

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

 

Összes pontszám: ………………………                     Pótlapok száma: ………………… 
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1. Egészítse ki az alábbi ban- kezdetű szavakat a szinonimáiknak megfelelően! 

 

ban_______________ zsivány (rég) 

ban_______________ bankvezér (rég) 

ban_______________ pénzcsarnok (rég) 

ban_______________ sandít (rég) 

ban_______________ társasebéd (rég) 

ban_______________ banknóta (rég) 
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2. Sűrítse 1-1 rövid, egyszerű mondatba a bekezdések lényegét, majd kötőszók 

beillesztésével fogalmazzon belőlük egy összetett mondatot! 

 

Bessenyei György: Magyarság (részletek) 

 

(1) Olyan szánakozásra s egyszersmind köpedelemre való csekélységgel kicsinyítik némelyek 

magokat, hogy magyarul nem lehet, mondják, jól írni, okoskodni, mivel sem ereje, sem 

elégsége nincsen a nyelvnek, melyekkel a tudományok szépségeket és mélységeket elől 

lehetne adni. Olybá venném, ha mondanád egy nagy hegynek, mely aranykővel tele volna, 

hogy semmit nem ér, mivel nincsen bánya s bányász benne. 

 

(2) Mit tehet arról a drága hegy, ha kincseit belőle nem szedik; mit tehet róla a magyar nyelv 

is, ha fiai őtet sem ékesíteni, sem nagyítani, sem felemelni nem akarják. Egy nyelv sem 

származott a föld golyóbisán tökéletes erőbe; de azért mégis sok van már erős és mély 

közöttük. Ha az anglusok soha nem kezdettek volna nyelveket írni, azon okbul, hogy 

gyenge, nem volna most sem fényes, sem oly mély, melyhez egy nyelv sem hasonlíthat 

már e részbe, noha gyengébb volt sokkal, mint most a magyar. […] 

 

(3) Jegyezd meg e nagy igazságot, hogy soha a földnek golyóbisán egy nemzet sem tehette 

addig magáévá a bölcsességeket, mélységet, valameddig a tudományokat a maga 

anyanyelvébe bé nem húzta. Minden nemzet a maga nyelvén tudós, de idegenen sohasem. 

[…] 

 

 

(1) ________________________________________________________________________  

(2) ________________________________________________________________________  

(3) ________________________________________________________________________  

Az összetett mondat: __________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

5  
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3. Mi a hiba? A mondatok alapján fejtse ki a viszonyszók használatának vonatkozó 

szabályait! 

 

a) Tegnap a Szabóval mentem edzésre. 

 ___________________________________________________________________________  

 

b) Ez egy könnyű dolgozat volt.  

 ___________________________________________________________________________  

 

c) Fizikából egyest kaptam, de viszont nyelvtanból ötöst. 

 ___________________________________________________________________________  
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4. Töltse ki a táblázatot a megadott nyelvemlékeknek és idézeteknek megfelelően! 

 

A tihanyi apátság alapítólevele 

Ómagyar Mária-siralom 

Halotti beszéd és könyörgés 

a) Ës oz gyimilcsben halálut evék. 

b) feheruuaru rea meneh hodu utu rea 

c) Végy halál engümet 

 

szórványemlék szövegemlék keletkezési idő az idézet betűjele 
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5. Elemezze az alábbi párbeszédet a kommunikáció sikerességének szempontjából! 
 

Egy napon, mikor Róbert Gida és Micimackó és Malacka egyszerre beszéltek összevissza 

mind a hárman, Róbert Gida lenyelte a falatot, amivel tele volt a szája, és egész közömbösen 

megjegyezte: 

– Ma láttam egy Elefántot, Malacka. 

– Mit csinált éppen? – kérdezte Malacka. 

– Csak úgy kószált – mondta Róbert Gida. – Azt hiszem, nem látott meg. 

– Én is láttam egyszer – mondta Malacka –, legalábbis azt hiszem, ő volt az. De lehet, 

hogy nem ő volt. 

– Én is – jegyezte meg Micimackó, és azon tűnődött, mi lehet az, hogy Elefánt. 

– Általában ritkán látható – mondta Róbert Gida könnyed modorban. 

– Mostanában – tette hozzá Malacka. 

– Ebben az évszakban – fejezte be Mackó. 
(Milne: Micimackó) 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  



Magyar nyelv                                            Név:            Évf.:     Oszt.:        

OKTV 2013/2014 4 1. forduló 

 

 

 __________________________________________________________________________  
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6. Mit jelentenek az alábbi szólások, kifejezések?  

 

egy szájból hideget és meleget fúj _______________________________________________  

a maga kenyerén van _________________________________________________________  

mesebeszéd ________________________________________________________________  

felnő, mint a dudva __________________________________________________________  

almát szed a száraz fáról is ____________________________________________________  

jobb alant kezdeni és fönn végezni ______________________________________________  

előbb járjon az eszed, azután a nyelved __________________________________________  
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7.  

a) Mi a hiba a következő mondatokban? Javítson, és indokolja döntését! 

 

Miért nem szíveled meg végre, amit a barátaid mondanak? 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

A meghívottak elfoglalták helyeiket. 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Azt gondoltam, hogy fölhajózhatom a folyón. 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

A holnapi diákok által rendezett megemlékezés 10 órakor kezdődik. 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

b) Írja le helyesen az alábbi szóegyenletek eredményét!  
 

káros + anyag + kibocsátás =  

 

motor + kerékpár + visszapillantó  + tükör = 
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8. Magyarázza meg, hogy miben kivételek az alábbi szavak a morfémák szabályszerű 

sorrendje szempontjából! Jelölje a morfémákat (K, J, R)! 

 

n a g y b a n i  s o k s z o r o z h a t   k i s e b b í t é s e 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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9. Határozza meg a tagmondatokat az alábbi összetett mondatban, állapítsa meg a 

köztük levő viszonyt, majd a tanult módon ábrázolja a mondatot!  

 

Az bizonyos, hogy ami jót és szépet szolgáról el lehet mondani, az mind ráillik a puszták 

népére, amely nyelvben, szokásban, arcvonásban országszerte szinte hibátlanul őrzi ma is 

valamilyen fajta ősi alkatát. (Illyés Gyula: Puszták népe) 
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10. Mutassa be az alábbi szócikk szövegösszefüggést biztosító (jelentésszintű és 

grammatikai) eszközeit! 
 

kocsiverseny fn 1. Tört Az ókorban lovas fogatok gyorsasági versenye. A Római 

Birodalomban rendkívül népszerű volt. A lelátókról 150-200 ezer ember nézhette a 

futamokat. A hajtók különböző színekben indultak, melyekre nagy fogadásokat kötöttek. 

Időnként két-, háromfogatos kocsik (biga, triga) is indultak, de a nagy versenyeken 

mindenkor négy egymás mellé fogott ló húzta a kétkerekű könnyű kocsit (quadriga). A rajt 

helyét a vastag homokréteggel borított pályán fehér csík, a verseny kezdetét a rendező által a 

pályára bedobott fehér kendő jelezte. A szabályok szerint hétszer kellett a kocsiknak a pályát 

megkerülniük, egy futam (missus) a Circus Maximusban (hosszúsága 600 m, szélessége 200 

m) 8400 m volt, és mintegy tizenöt percig tartott, utána a hajtók még egy tiszteletkört futottak. 

A győztes jutalma ezüst pálmaág, koszorú és 15-16000 sestertius pénzjutalom volt. A  
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feljegyzések szerint Néró császár mint hajtó maga is részt vett a kocsiversenyeken. 2. 

Mezőgazdasági kiállításon, bemutatón fogatok versenye. 
(Magyar Larousse) 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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11. Milyen kommunikációs funkciókra utalnak az alábbi példamondatok? 
 

– Egészségetekre! ___________________________________________________________  

– Ülj le! ___________________________________________________________________  

– Jaj, de jó, hogy újra tavasz van! _______________________________________________  

– Mit mondtál? _____________________________________________________________  

– Az új tanévben bevezették a mindennapos testnevelést. ____________________________  

– „Mint a szív az első szerelemnek titkát 

   Rejti a kis kunyhót bércek koszorúja” (Petőfi Sándor: Az erdei lak) ______________________  
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12. Tárja fel József Attila Dalocska című versének stiláris eszközeit és azok hatását! (pl.: 

vers- és strófaszerkezet, mondatszerkezet, szókincs, hangok, rímek, ritmus) 

 

József Attila: DALOCSKA 

 

Mikor a szeretők veszekednek, 

akkor hajlongva magasodnak, 

mikor a szeretők ölelőznek, 

akkor a földdel elsimulnak. 

 

    Énekeljünk – 

       haja-ha! 

       Bömbölődjünk – 

       böm-böm-böm! 

       Susogjunk, hogy 

        

     sususu – 

       üss egyet a 

       hátamba! 

 

 

Hatás Stíluseszköz(ök) Példa(k) 
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13. A Kemény János Önéletírásából való részlet Bethlen Gábor halálát írja le.  

a) Határozza meg az 1658-ban papírra vetett visszaemlékezés aláhúzott igéinek 

igeidejét! 

b) Magyarázza meg a vastagon szedett kifejezések jelentését! 
 

„Kolosvárról kiindulván Tordára menénk, hogy ott hálván és hajnalban indulván 

Enyeden érnők a fejedelmet; (…) s felmenvén udvarhoz még életben találók, de igen 

elalílt állapotban. Az udvari pap Gelei István jelen van és imádkoztat, az fejedelem  
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pedig szinte halólag van, (…) talán tyúkmony sültnyi idő alatt meghala ez nagy 

fejedelem, kihez hasonló magyar Mátyás királytól fogva és István királyon kívül nem 

hallatott.(…) Óh vajha eljövendend más! 

 

a) ________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

b) ________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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14.  

„Próza az, amit kinyomtatnak. Gondoltam akkoriban, elsőéves matematika-fizika szakos 

egyetemi hallgató koromban, amikor körülbelül eldőlt, hogy mégsem költő leszek, hanem 

prózaíró. Attól még nem próza valami, hogy se nem vers, se nem színdarab: legfeljebb kézirat 

a neve. Láttam nyomdát, nyomdászokat dolgozni a házunk alagsorában már nyolcévesen. 

Most, tíz évvel később, láttam a Pesti Hírlap szedőtermét, rotációs gépeit. Forró ólmot, 

kéziszedőket újra, tördelőket, igazi sajtót. Kefelevonatot még csakugyan kefével ütögetve. 

Mindig újságíró szerettem volna lenni. Akinek a prózáját naponta kinyomtatják.” 
(Ottlik Géza: Próza) 

 

 

Írjon glosszát kb. 150 szó terjedelemben egy e-könyveket népszerűsítő honlapra! 

 

Kezdje így! 

Ottlik Géza 1980-ban arra vágyott, hogy prózáját naponta kinyomtassák.  _______________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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15. Alkosson olyan szöveget, amelyben a két idézet a szöveg szerves részévé válik!  
 

a) „Nyelvünk ízei gazdagon kiforrtak. A magyar szóból finom műszer lett, zajtalan sebességű 

gép, mellyel a mérnöki elme könnyedén alakíthatja fogalmait. De a lélek homályos vidékeit is 

lágyan kiemeli mélyeiből költőink ihlete. Nyelvünkkel megmintázhatjuk a kővágó motorok 

pergő zaját s az udvar sarkában gubbasztó maroknyi szalmaszemét alig-alig zizzenő 

rebbenését. Egyszóval nyelvünk ősi és modern, erdei, mezei és városi, ázsiai és európai.” 
(József Attila: Töredékek) 
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b) „A mesebeli árva gyermek a magyar nyelv. Még az ág is húzza. Pedig gyönyörű 

tartományai vannak. A legszebb országon húzódnak folyamai. A vadmadarak, csillagos 

égboltozat alatt lakó pásztorok és rajongó költők vigyáztak ez árva gyermek lépéseire, amíg 

járni tanult. Néha eldugdosták, mint a bujdosó kurucot vagy honvédet. Szőlőhegyek 

borházaiban, kollégiumok üres padlásain, a bedőlt pusztai kutak felett szárnyaló szél 

zúgásában élt.” (Krúdy Gyula: Felhő) 

 

A szövegben az a) és b) idézeteket a betűk helyettesítsék! 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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16. Érveljen az egyik megállapítás mellett vagy ellen 4 érv kifejtésével! Összefüggő 

szöveget írjon! 

 

- „Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet 

egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.” (Eötvös József) 

- „A pénz okos embernek: zsebben ülő szolga. Az oktalan embernek: zsebben ülő úr.” 
(Gárdonyi Géza) 
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 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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