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A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
első (iskolai) fordulójának feladatlapja 

MAGYAR NYELVBŐL 

 

1.  Állapítsa meg az alábbi gyermeknyelvi szószedet (Kenesei István: A nyelv és a nyelvek) 

segítségével, milyen gondolkodási sajátosság hozza létre ezeket a „hibás” szóalakokat! A 

jelenség okát a megadott példákkal magyarázza! 
 

Főnevek: 
 
piszokt ‘piszkot’, kők ‘kövek’, szemet ‘szemét’, retke ‘retek’, kezeje ‘keze’, virágt ‘virágot’, 
kalapval, késvel, lovatat, ruhátot 
 
Igék: 
 
eszt, ett, eszett ‘evett’; eszikni, eszni ‘enni’; nevetettek ‘nevettek’; kötte ‘kötötte’ 
 
Melléknevek: 
 
kicsibb, szebbebb 
 
Névmások: 
 
tiem ‘enyém’, engembe ‘belém’, émmel ‘velem’, tégetek ‘benneteket’ 
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2.  Hasonlítsa össze és jellemezze az írásbeli publicisztikai és az írott tudományos stílust a 

megadott szempontok szerint! Soroljon fel legalább három–három lényeges jegyet mind-

egyik szempontnál, és ezeket írja külön sorba! 
 

 Az összehasonlítás 

szempontjai 

Publicisztikai stílus Tudományos stílus 

1. A címadás jellemzői • ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

2. Az írásmű célja • ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

3. A nyelvezet, a 

szóhasználat 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 
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4. A nyelvezet, a mon-

dathasználat 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

5. Íráskép • ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 

• ......................................... 
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3.  Milyen nyelvi eszközökkel helyettesíti az író a „hordócska” szót a következő szöveg egyes 

mondataiban? 
 

A csudálatos és meghökkentő hordócskát nyissátok ki tüstént e szent helyen! (1) Mondom 

néktek: eleven gyermek vagyon benne! (2) Üssétek ki mindjárt a fenekét, éppoly fürgén, 

mint óvatosan! (3) Vakarjátok le a szurkot, amivel lezárták! (4) Ó nyissátok, nyissátok fel 

már! 

(Th. Mann: A kiválasztott) 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  
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4.  Mi okozza a mondatok humoros hatását? 
 

a) A fiú elengedte a léggömböt, és felszállt. 

 javítás: ________________________________________________________________  

 indoklás: ______________________________________________________________   

  

b) A férfi az utolsó percben kiugrott az autóból, és lezuhant a szakadékba. 

 javítás: ________________________________________________________________  

 indoklás: ______________________________________________________________  
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c) A sajtóban is közzétették a határozatokat a munkaköri visszaélésekről, melyeket a köz-

gyűlés elfogadott.  

 javítás: ________________________________________________________________  

 indoklás: ______________________________________________________________  
  

d) Olyan hírek keltek lábra, hogy az eddig történtek csupán a kezdetet jelentik.  

 javítás: ________________________________________________________________  

 indoklás: ______________________________________________________________  
  

e) Teljes pompájában berendezett már a reneszánsz különterem is. 

javítás: ________________________________________________________________  

indoklás: ______________________________________________________________  
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5. Adja meg az (új) szavak jelentését! Egy–egy példamondatot is írjon! 

 

logo  ____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 

penge  __________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 

lenyúl  __________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 

képben marad  ___________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 

szlömösödés (szlamosodás) _________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 

túlspiráz  ________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
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6.  Ma az elektronikus írásban, levelezésben sokszor elmarad a vessző, néha a pont stb. Mikor 

volt olyan időszak a magyar nyelv történetében, amikor szintén kevés írásjelet használtak 

(de egészen más okokból)? Mi a különbség? Tud–e még példát erre a jelenségre? Mi volt a 

jelenség oka akkor, és mi most? Említsen két irodalmi példát! 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
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7. Új osztálytársa külföldi, most tanul magyarul. Segítsen neki magyarázataival, hogy megért-

se és helyesen használja a következőket: daru – darvak; hamus – hamvas! 

Mi a különbség a nyelvhasználatban a párok között? Nevezze meg nyelvtanilag is a jelen-

ségeket, ahol tud, adjon nyelvtörténeti indoklást! 

 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
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8.  Válaszoljon Kányádi Sándor címbeli kérdésére! Indokolja válaszát a gondolatra és a 

formára tett megállapításaival!   

 

 

Ez vers–e? 
 

(EGY MONDAT ÖSSZEKEVERT,  

TÁRGYAS–ALANYI RAGOZÁSA JELENTŐ MÓD,  

JELEN IDŐBEN) 

 

félem 
féled 
fél 
féljük 
félitek 
félnek 

 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
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9.  Az alábbi részlet Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regényéből való. Mi a szöveg 

kulcsszava? Mely stíluseszközök használata adja a prózai mű erős lírai hatását? 

 

„Dénes akkor úgy érezte magát, mint kit mezítláb csetkes kaszacsapáson kergetnek 

juhászkutyák. Olyanformán képzelte, hogy ez a számára örökké idegen lány tán 

körülkeríti lelkében a siratnivalót – mint valami karámba a bárányokat, úgy gyűjti, tereli 

össze a szomorúságot, lehet, hónapokon, éveken át –, hogy aztán két könnycseppel rést 

üssön a sövényen, és szélnek eressze valamennyi bánatát.” 
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
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10. Helyesírási és jelentésbeli különbség is van a következő homofon szópárok tagjai között. 

Morfológiai (alaktani) szempontból tegyen különbséget a két szóalak között!  
  
fogja ___________________________________________________________________  

foglya __________________________________________________________________  
 

estéjén  _________________________________________________________________  

estélyén  ________________________________________________________________  
 

csukja  _________________________________________________________________  

csuklya  ________________________________________________________________  
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11. Adja meg az alábbi egyenletek megoldását! Értelmezze is őket! 
 

Oslo + ból = _____________________________________________________________  

Daewoo + ról = __________________________________________________________  

Rio de Janeiro + ban = ____________________________________________________  
 

Magyarázat: 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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12. Elemezze és a tanult módon ábrázolja az alábbi mondatot!  

 

Ideje volna gyorsan elindulni! 
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13. a) A megadott szavakból készítsen mondatot a szintagmák szerkezeti rajza alapján!  

 

élő, feltárását, helyszínen, kiállítás, királyi, kolostor, Margit–szigeti, mutatja be romja-

inak, udvarhely  

  A                           Á 

 

 

Jmi               T                Hh 

 

 

Jb 

 

       

Jb  Jb 

 

       

Jmi  Jmi 

 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
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b) Nevezze meg az aláhúzott szavak esetében a toldalékok fajtáját!  

 ____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
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14. Készítsen pályázati kiírást, amely szakmát (pl. ötvös, festő, mázoló, lakatos, épületszob-

rász) tanuló diákoknak szól! 

 

A pályázat tárgya:  4–5 perces CD, amely bemutatja szakmáját 

Határidő:  2005. február 20. 

Díjak:   1–3. díj:       2 hónapos tanulmányút az Európai Unióban 

   4–10. díj —  a pályamunkát bemutatja a Sulinet–program 

 

(Elképzelheti a szöveget nyomtatott vagy digitális formában is. Választhat.) 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
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15. Egy konferencián szólaljon fel: Szükség van–e nyelvművelésre címmel! Legalább négy 

érvet említsen! Ha ismer ilyen nyelvészeti vitát, utaljon rá kifejtésében! 

 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
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