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1. bandita, bankár/bankigazgató, bank, bandzsít, bankett, bankjegy 

 

Hibátlan megoldás – 3 pont, 1 hiba – 2 pont, 2 hiba – 1 pont, 3 vagy 

több hiba – 0 pont 

  

 

 

3 pont 

    

2. Például: 

(1) Némelyek szerint magyarul nem lehet jól írni, beszélni. 

(2) Művelni, felemelni kellene nyelvünket. 

(3) Minden nemzet a maga nyelvén tudós. 

Összetett mondat: Némelyek szerint magyarul nem lehet jól írni, 

beszélni, pedig csak művelni, felemelni kellene nyelvünket, hiszen 

minden nemzet a maga nyelvén tudós  

 

Az egyszerű mondatokért 1-1 pont, az összetett mondatért (megfelelő 

kötőszókkal) 2 pont. 

  

 Összesen  5 pont 

    

3. a) A családnevek előtt nem használunk határozott névelőt. 

b) A besoroló funkciójú névszói állítmány előtt nem használunk 

határozatlan névelőt. 

c) Kerüljük a felesleges kötőszóhalmozást! 

 

Minden helyes megoldás 1 pont 

  

 

 

3 pont 

    

4. szórványemlék szövegemlék keletkezési idő az idézet 

betűjele 

A tihanyi 

apátság 

alapítólevele 

 1055 b) 

 Ómagyar Mária-

siralom 

1300 c) 

 Halotti beszéd és 

könyörgés 

1192-1195  

(1200 körül) 

a) 

 

Egy sor hibátlan kitöltése 2 pont, 1 hibával 1 pont, 2 hiba 0 pont 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pont 

    

5. A kommunikációs zavar oka, hogy eltér a beszélők világról való tudása, 

nem rendelkeznek közös tudással/ismeretekkel a témáról. 

  

3 pont 

    

6. egy szájból hideget és meleget fúj: egyszer ezt mondja, máskor meg az 

ellenkezőjét; ellenkezőjét mondja annak, amit előzőleg mondott; 

ellentmondásba keveredik önmagával 

a maga kenyerén van: önállósította magát, a saját keresetéből él, 

elköltözött a szüleitől 

mesebeszéd: egy szó sem igaz az egészből 

felnő, mint a dudva: úgy nő fel, hogy nem törődnek vele 

almát szed a száraz fáról is: nagyon szerencsés, értelmes, ügyes, sikeres 

stb. 

jobb alant kezdeni és fönn végezni: jobb annak, aki a pályája kezdetén 

még ismeretlen ember, és később viszi valamire, mint annak, aki már 

  



Magyar nyelv  

OKTV 2013/2014 3 1. forduló 

 

volt ugyan valaki, de lecsúszott 

előbb járjon az eszed, azután a nyelved: jól gondold meg, mit beszélsz 

 

Minden helyes megoldás 1 pont  

   7 pont 

    

7.  a) 

Miért nem szíveled meg végre, amit a barátaid mondanak? 

Hiba: szíveled. Ok: szótévesztés, amely a hasonló alakú szavak 

(paronimák) felcseréléséből következik; szível = elvisel, szeret, kedvel; 

(meg)szívlel = megfogad. (szívleled) 

A meghívottak elfoglalták helyeiket. Hiba: helyeiket. Ha több 

birtokoshoz külön-külön egy-egy birtok tartozik, nem tesszük ki az -i 

birtoktöbbesítő jelet. (helyüket) 

Azt gondoltam, hogy fölhajózhatom a folyón. Hiba: fölhajózhatom. A 

fölhajózhat nem ikes ige; szükségtelen az ikes személyrag használata 

egyes szám 1. személyben; elfogadható: nem tárgyas ige, ezért nem 

megfelelő a határozott (tárgyas) ragozású igei személyrag. 

(fölhajózhatok) 

A holnapi diákok által rendezett megemlékezés 10 órakor kezdődik. 

Hiba: a holnapi diákok. A holnapi nem a diákok jelzője. Helyes: A 

holnapi, diákok által rendezett megemlékezés…/A diákok által rendezett 

holnapi megemlékezés… 

 

A hiba felismerése 1 pont, a magyarázat 1 pont, mondatonként 2 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 b) Ha egy különírt szókapcsolat olyan utótagot vagy előtagot kap, 

amely az egészhez járul, az egyébként különírandó szókapcsolatot az új 

alakulatban egybeírjuk, és hozzá az utótagot (vagy előtagot) a 

szótagszámtól függetlenül kötőjellel kapcsoljuk. [vö. AkH
11

 139. b)] 

 

károsanyag-kibocsátás  

motorkerékpár-visszapillantótükör  

 

A hibátlan megoldás 2 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Összesen  10 pont 

    

8. n a g y / b a n / i (szótő + rag + képző) 

s o k / s z o r / o z / h a t (szótő + rag + képző + képző) 

k i s / e b b / í t / é s / e (szótő + jel + képző + képző + jel) 

Magyarázat: ezekben a szavakban nem a szokott sorrendben (képző + 

jel + rag) kapcsolódnak a toldalékok 

 

A morfémák hibátlan jelölése és megnevezése 1-1 pont, magyarázat 1 

pont  

  

 Összesen  4 pont 

    

9.  
1
Az bizonyos,|

2
 hogy|

3
 ami jót és szépet szolgáról el lehet mondani,|

2
 az 

mind ráillik a puszták népére,|
4
 amely nyelvben, szokásban, arcvonásban 

országszerte szinte hibátlanul őrzi ma is valamilyen fajta ősi alkatát. 
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Tagmondathatárok jelölése 2 pont, az ábra elkészítése 2 pont. (A 

beékelődés jelölésének elmaradásáért nem jár pontlevonás!) 

 Összesen   4 pont 

    

10. Jelentésszintű kapcsolóelemek:  

 szavak szintjén (a szöveg témahálózata) 

o címszó: kocsiverseny 

o kulcsszavak: verseny, fogatok, fogadások, győztes, 

jutalom 

o a szövegben azonos dologra vonatkozó kifejezések  

 ismétlések: verseny 

 szinonimák: kocsi – lovas fogatok 

 körülírások kocsiverseny – lovas fogatok 

gyorsasági versenye 

o rész-egész viszony: verseny – futamok, hajtók, fogadások  

 a szöveg szintjén 

o mondatok közötti tartalmi-logikai viszonyok (párhuzam, 

ellentét, oksági, rész-egész viszony): Időnként két-, 

háromfogatos kocsik (biga, triga) is indultak, de a nagy 

versenyeken mindenkor négy egymás mellé fogott ló 

húzta a kétkerekű könnyű kocsit (quadriga). 

Grammatikai kapcsolóelemek: 

 kötőszók: de, és 

 egyéb nyelvtani viszonyító elemek: fogadásokat kötöttek (a 

nézők) 

 hiány: A Római Birodalomban rendkívül népszerű volt. (a 

kocsiverseny) 

 

Jelentésszintű elemek megnevezése példákkal 5 pont, grammatikai 

kapcsolóelemek példákkal 3 pont 

  

 Összesen  8 pont 

    

11. Egészségetekre! – kapcsolatfenntartó (fatikus) 

Ülj le! – felhívó (konatív) 

Jaj, de jó, hogy újra tavasz van! – kifejező (emotív) 

Mit mondtál? – értelmező (metanyelvi) 

Az új tanévben bevezették a mindennapos testnevelést. – tájékoztató 

(referenciális) 

  

 

 

 

 

 

 

ért./kij. jelzői 

1 

2 

3 4 

alanyi 

alanyi 
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„Mint a szív az első szerelemnek titkát/Rejti a kis kunyhót bércek 

koszorúja” – esztétikai (poétikai) 

 

Minden helyes megoldás 1 pont 

 

 

 

6 pont 

    

12. Például: 

Hatás Stíluseszköz Példa 

Azt sugallják, hogy 

nem kell komolyan 

venni azok 

veszekedését, akik 

szeretik egymást. 

gyermeki beszédet 

idéző eszközök: 

kicsinyítő képzős 

cím, 

gyermekmondókát 

idéző ritmus  

Dalocska  

 gyermeki 

neologizmus 

ölelőzés, 

bömbölődjünk 

A szerelem 

természetének, az 

érzés ritmikus 

változásának 

(hullámzásának) 

érzékeltetése. 

ellentét;  veszekedés – 

ölelőzés, 

magasodnak – 

elsimulnak 

 kiegyenlítődés: 

időhatározói 

mellékmondat + 

főmondat, amelyet 

nyomatékosít az 

azonos/hasonló 

mondatszerkesztés;  

határozó – alany – 

állítmány; határozó – 

határozó – állítmány 

 ellentét és azonosság 

a hangzásban, a 

rímekben, 

mozgásirányokban  

magas-mély 

magánhangzók 

váltakozása, 

hajlongva 

magasodnak, földdel 

elsimulnak 

A ráció hiányának, a 

gyermekké tettél 

szerelmi állapotnak 

az érzékeltetése. 

2-3. vsz. hangutánzó 

és hangfestő szavak; 

befejezetlen 

mondatok, ritmikus 

ismétlések stb. 

Pl.: Bömbölődjünk – 

böm-böm-böm 

 

Minden stíluselem, hatás és példa 1-1-pont. 

Minden egyéb konkrét stíluselem is elfogadható.  

 

 

 

 

 

 

 

 Összesen  9 pont 

    

13.    

 a) 

múlt idejű: menénk, meghala, hallatott 

jelen idejű: imádkoztat 

jövő idejű: eljövendend 

 

Igealakonként 1-1 pont 

 

 

 

 

 

5 
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 b) 

elalílt – ’elalélt, elájult’ 

halólag van – ’halálán van, meghalt, haldoklik’ 

tyúkmony sültnyi idő – ’annyi idő, amennyi egy tojás megsütéséhez 

kell’ 

 

Szavanként 1-1 pont 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 Összesen  8 pont 

    

14. A glossza műfaji, stílusbeli eszközeinek alkalmazása – 3 pont 

Szerkesztés – 2 pont 

Nyelvtani kapcsolóelemek hibátlan használata – 1 pont  

Eredetiség, nyelvi kreativitás – 2 pont 

  

 Összesen  8 pont 

    

15. Elvárható: a két idézet gondolatainak közös témához rendelése; az 

idézetek beépítésének ötletessége, eredetisége: például retorikai, 

irodalmi, nyelvészeti reprezentációja lehet az idézeteknek; szöveggé 

formálás 

  

 

 

8 pont 

    

16. Elvárható: a témához és a kommunikációs partnerhez illő adekvát 

nyelvhasználat, a téma eltérő álláspontú megközelítése, racionálisan 

elfogadható érvek stb. 

 

Kifejtett érvenként – a nyelvi színvonaltól függően – 2 pont 

 

 
 

 Összesen  8 pont 

    

 Összesen:  100 pont 

 

Beküldendők a legalább 50 pontot elért feladatlapok! 

 

 


