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Munkaidő: 180 perc 

Elérhető pontszám: 100 pont 
 

 

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.: .............. 

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

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

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

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

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

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

 

Összes pontszám: ………………………                     Pótlapok száma: ………………… 
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1. Mit jelentenek az alábbi szólások, kifejezések?  

 

adja a bankot  _______________________________________________________________  

kétszer ad, aki gyorsan ad  ____________________________________________________  

könnyű a báránynak vérét venni  ________________________________________________  

nyesés nélkül a fa sem nő nagyra  _______________________________________________  

rossz példa is jó a jónak  ______________________________________________________  

üsse kő  ___________________________________________________________________  

testvérek között is megér ennyit  ________________________________________________  

 

7  

 

 

2. Válassza ki a megadott kifejezések közül a mondatba illőt!  

 

Alkalmasint –alkalomadtán  

_________________ igaza lesz a meteorológusnak: úgy látszik, valóban melegszik az 

idő.  

_________________ beszél a házmesterrel is a liftről.  

 

Csakhamar – egyhamar  

_________________ kiderült, hogy _________________ nem tudnak új autót venni.  

 

Datál – dotál  

Az alapélelmiszerek termelését az állam __________________. 

A régész a sírt a honfoglalás idejére __________________ 

 

Helyet ad – helyt ad 

A bíró _________________ adott a védő kérésének. 

A lakodalmi menetnek ________________ ad minden autó.  

 

Elfogódott – elfogult 

A bíró _______________ ítéletet hozott.  

Az ________________ szülők egymás kezét fogták az esküvőn.  
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3. Adja meg a következő idegen eredetű szavak 3-3 szinonimáját! 
 

fiktív: _____________________________________________________________________  

koncepció: _________________________________________________________________  

index: _____________________________________________________________________  
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4. A köznevesülés jellegzetes nyelvi változás. Keresse meg a következő tulajdonnevek 

köznévi származékát! Válasszon ki a köznévi származékok közül egyet, és írjon hozzá 

szócikket! (Vegye figyelembe a formai-műfaji követelményeket!) 

 

Ágoston ___________________ 

Fruzsina ___________________ 

Káin ______________________ 

Fugger ____________________ 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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5. Nevezze meg azt a szófajt, amelyik jellemzőit megadtuk! Írjon egy-egy példát! 

 

1. Önálló mondatrészek lehetnek, de képzők csak kivételesen járulhatnak hozzájuk. 

 _____________________________________________________________________  

példa  ________________________________________________________________  

 

2. Nem toldalékolható átmeneti szófaj. 

 _____________________________________________________________________  

példa  ________________________________________________________________  

3. Önállóan nem töltik be a mondatrész szerepét, nem bővíthetők, morfológiai természetű 

szerkezetekben használjuk. 

 _____________________________________________________________________  

példa  ________________________________________________________________  
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6. Milyen szófaji szerepben vannak az alábbi mondatok kiemelt szavai? 

 

Szem elől téveszt. ___________________________________________________________  

Összébb húzódunk. __________________________________________________________  

Alighanem a fiúk betörték az ablakot. ___________________________________________  

Állítólag nem fog megvárni. ___________________________________________________  

Csupán a városban voltam. ____________________________________________________  

Joli különösen viselkedett. ____________________________________________________  

Különösen Joli viselkedése lepett meg. ___________________________________________  

Győzni fog a jó. _____________________________________________________________  
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7.  

a) Határozza meg a tagmondatokat (számozással) az alábbi összetett mondatban, 

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

 

A közjegyző, aki utoljára beszélt a boldogulttal, azt állította, hogy előtte egy betű említést 

sem tett semmi pénzről; Ancsurka mennyre-földre esküdözött, hogy egy árva garas pénze 

nincs, s maga is el volt keseredve, amiért üres kézzel hagyta őket. (Mikszáth) 

 

6  
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b) Írjon ki a mondatból 4 jelzős szerkezetet, majd állapítsa meg, hogy a jelzett szó 

milyen mondatrészi szerepet tölt be a tagmondatban! 

 

Jelzős szerkezetek Jelzett szó Mondatrészi szerep 

   

   

   

   

   

 

4  
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8. A nyelvújítás két ismert alakjának vitáját elevenítjük fel (Verseghy Ferenc és Révai 

Miklós). Verseghy A tiszta magyarság…című tanulmányában támadta meg Révai elveit. 

A vitából néhány példát említünk. Milyen nyelvújítási problémára utalnak ezek a példák? 

 

Révai Nyelvújítási probléma Verseghy 

kertje, látja  kerttye, láttya 

fürödjem, fürödjél  fürödjek, fürödj 

száz katonák  száz katona 

házon, nagyon  házonn, nagyon 
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9. Az elmúlt évtizedek híres reklámszlogenjeit idézzük. Milyen stilisztikai eszközre 

építenek ezek a nyelvi szójátékok? 

 

Megoldja égető gondját. (Irix spray égési sérülésekre) _______________________________  

Hat hét hit és hat! (Bánffy hajszesz) _____________________________________________  

Az élethez kell egy kis Szerencsi! (Szerencsi csokoládé) _____________________________  

A borok királya, a királyok bora (Tokaji) _________________________________________  
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10. Alkosson szöveget! Az ábra 5 lényeges adata alapján írjon 5-6 mondatos rádióhírt! A 

szöveg ne tartalmazzon számadatot! (Gondoljon a műfajra, a kommunikáció céljára, a 

csatornára stb.!) 
 

 

 
 



Magyar nyelv                                            Név:            Évf.:     Oszt.:        

OKTV 2014/2015 7 1. forduló 

 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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11.  

a) Ön egy ismeretlen nyelvvel találkozik. Milyen alaktani következtetéseket tud levonni 

erről a nyelvről a magyar mondatok segítségével? Következtetéseiben a magyar 

grammatika szabályai szerint használja a jel és rag kategóriákat. 6 következtetést 

fogalmazzon meg! 

 

To lakalem kiovann maef kanaf ebnevif. 

A fiúk rajzolnak egy piros almát. 

 

To bimbem kiodvann doaf manemf lakalemf. 

A lányok rajzoltak két vidám fiút. 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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b) A fentiek ismeretében fordítsa le az alábbi mondatot! 

 

A fiú rajzolt három csinos lányt. 

(három = hou, csinos = redato) 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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8  

 

12. Olvassa el az alábbi szépirodalmi szövegrészleteket! Határozza meg, hogy milyen 

nyelvhasználati jelenséget szemléltetnek az alábbi szövegrészletek!  

 

a) Elhagyták egymás kendezését, és áttértek a magázásra, onnan pedig a tegezésre. Ez 

utóbbira az angol nyelv bátorította őket. Azt hitték, hogy abban a tegező alak az egyes és 

többes szám második személyű névmás. A gyerekeknek is megengedték, hogy tegezzék őket, 

ami Magyarországon teljességgel elképzelhetetlen lett volna, ám itt elfogadhatónak, a 

közvetlenebb gyermek-szülő viszony következtében kívánatosnak tetszett. 

 

nyelvi jelenség: _____________________________________________________________  

 

b) Ami új volt, amivel itt találkoztak először, dologgal, jelenséggel, fogalommal, és nem volt 

rá magyar szavuk, azt már angolul mondták. Ilyenkor többnyire igyekeztek szabályosan ejteni 

a szót, de előfordult, hogy a magyar hangrendszerhez igazították. Maguk alkottak tehát új 

szavakat, és nem honfitársaiktól vették át, mint Toledóban, sajátos, egyéni hunglisht hozva ily 

módon létre, amelyet az ország más részein élő magyarok nemigen értettek volna. 

 

nyelvi jelenség: _____________________________________________________________  

 

c) Mikor Jancsika elvégezte az első osztályt, és már tűrhetően beszélt angolul, teljesen áttért 

az angolra, és kijelentette, hogy ő tulajdonképpen amerikai, hiszen Amerikában született, 

Amerikában él, amerikai iskolába jár. Nem szerzett ennek a felismerésnek minden téren 

érvényt, nem esett túlzásba, mint annak idején Imruska, nem vetett el mindent, ami magyar, 

csak a nyelvet. 

 

nyelvi jelenség: _____________________________________________________________  

 

d) Imruska ámulva nézte őket. Nem látott még egyszerre ennyi gyereket. Át kellett vele menni 

arra az oldalra. Két gyerek odajött a kerítéshez, ahol megálltak. Egyikük mondott nekik 

valamit angolul. A társával is angolul beszélt. István magyarul megkérdezte, hogy hívják. 

Értette a kérdést. 

– Kovács Jóska – hangzott a harsány felelet. 

 

nyelvi jelenség: _____________________________________________________________  
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13. Az írás alkonya vagy forradalma következett el a digitális korban? Fogalmazzon 

meg 4-4 érvet a ború- és a derűlátó megközelítés mellett egyaránt, majd foglaljon állást, 

és fejtse ki összegző véleményét! 

 

Borúlátó érvek 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Derűlátó érvek 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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Vélemény kifejtése 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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14. Egy régi magyar nyelvemlék soraira ismerhet a következő versrészletben. 

 

VERESS MIKLÓS: ÚJ OLVASAT (részlet) 

(Az 1929-es Ómagyar olvasókönyvre) 

 

Latiatuc feleym zumtuchel 

hogy még nem vogimuc pur és chomuv 

csak féljük hogy egy századvégi reggel 

bizony leszünk csak por és hamu 

ha pirkadat leszen az éjszaka 

s nem láthatjuk mert kiég szemünk: 

égő csipkebokrába mint valaha 

annak az istennek sose nézhetünk 

 

Mivégre terumteve miü isemucut 

és mivégre minket – mondjátok feleim 

az a négy lovas is mivégre üget 

az évmilliárdok üres terein 

hisz nélkülünk nem volt és nincs halál 

és nem is lehet öröklét sosem 

csak a szenvedés ahogy egy bolygó rúgkapál 

lézersugárnyi krisztustövisen 

 

a) Melyik nyelvemlékünket idézi a vers? 

 __________________________________________________________________________  

 

1  

 

b) Milyen nyelvi különbséget fedez fel az aláhúzott szavak eredeti és mai alakja között? 

(Nevezze meg a nyelvi változást!) 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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c) Milyen stíluseszközökre példák a következő részletek? 

 

féljük, leszen _______________________________________________________________  

lézersugárnyi _______________________________________________________________  

égő csipkebokrába; lovas üget __________________________________________________  

évmilliárdok _______________________________________________________________  
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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. Jelentéstan  7   

2. Lexikológia  5   

3. Lexikológia (szinonimák) 3   

4. Lexikológia (köznevesülés) 7   

5. Szófajtan 6   

6. Szófajtan 8   

7. Mondattan  10   

8.  Nyelvtörténet 8   

9. Stilisztika 4   

10. Szövegértés, szövegalkotás 10   

11. Általános nyelvészet 8   

12.  Nyelvhasználat 4   

13. Szövegalkotás/retorika 12   

14. Nyelvtörténet/stilisztika 8   

Összesen: 100   

 

 

 

 

 

Dolgozatát beadta: …......................................... óra ….................................. perckor 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ...................................................................... 

 

 

 

Összpontszám: …............... 
 

A dolgozatot értékelő tanár aláírása: …..................................................................... 

 

 

 

 

A felüljavítást végző OKTV bizottsági tag/tagok aláírása: ….................................................. 

 

 


