
  

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

MAGYAR NYELVBŐL 

 

1. Ezek az eltérések bizonyos szabályszerűségeket mutatnak: 
pl: analógiás gondolkodás jellemzi 
− a nem szabályosan ragozott szavakat szabályosnak veszi (pl. esni, 

hajók mintájára eszni, lók) 
− a ragozott formában megtanult szavakat a kisgyerek szótőnek tekinti, 

és újabb ragokat fűz hozzá (pl. lovatat, ruhátot, szebbebb) 
− a toldalék kötelező kötőhang nélkül kapcsolódik a tőhöz (pl. kötte, 

virágt) 
 

  

 Jelenségenként 1–1 pont  4 pont 
    

2.    
 
 

 Az összehasonlítás 
szempontjai 

Publicisztikai stílus Tudományos stílus 

1. A címadás jellemzői • A témára utaló 
• Figyelemfelkeltő, frappáns 
• Fantáziadús 

• Tartalmat megjelölő 
• Pontosan megfogalmazott 
• Szakszavakat tartalmazó 

2. Az írásmű célja • Tájékoztatás, közéleti hírek 
közlése 

• Közvélemény–formálás 
• Érzelmi befolyásolás 

• Tájékoztatás, tudományos 
hírek közlése 

• Szakmai álláspont kifejté-
se, cáfolása 

• Ismeretterjesztés 
3. A nyelvezet, a szó-

használat 
• Újságírói zsargon, pontos 

fogalmazás 
• Változatos hangnem 
• Közérthető stílus 

• Szakszavak használata 
• Pontos fogalmazás 
• Egyértelműség, tárgyila-

gosság 
4. A nyelvezet, a mon-

dathasználat 
• Egyszerű, világos, átte-

kinthető 
• Gyakoriak a megértést se-

gítő kapcsolóelemek, ma-
gyarázó szerkezetek 

• Modalitása változatos 

• Bonyolult, többszörösen 
összetett, főleg alárendelő 

• Magasabb terheltségi fokú, 
tagmondatok pontos össze-
függése 

• Általában kijelentő monda-
tok 

5. Íráskép • Tördelések 
• Tipografizált, vastagított 

dőlt betűk 
• Kifejező értéke van 

• Kiemelés, vastag betűs írás
• Bekezdések, aláhúzások, 

számozás 
• Lábjegyzetek 

 
 

 Elemenként 1–1 pont (egy pont akkor adható, ha három elemből leg-
alább kettőt említ) 

 10 pont 

    



  

3. (1) személyes névmás   
 (2) birtokviszonyra utaló toldalék (birtokos személyjel)   
 (3) az ige tárgyas ragozása   
 (4) az ige tárgyas ragozása   
 Elemenként 1–1 pont  4 pont 
    

4. a) A fiú elengedte a léggömböt, s az felszállt. 
 
A két tagmondat alanya nem azonos. 
 

 
 
2 

 

 b)  A férfi az utolsó percben kiugrott az autóból, és az lezuhant a szaka-
dékba. 

 
A két tagmondat alanya nem azonos. 
 

 
 
 
2 

 

 c)  A sajtóban is közzétették azokat a határozatokat a munkaköri vissza-
élésekről, amelyeket a közgyűlés elfogadott. / A sajtóban is közzétet-
ték a munkaköri visszaélésekről szóló határozatokat, amelyeket… 

 
A vonatkozó mellékmondatos összetételben hiányzik az utalószó, ezt ki 
kell tenni, vagy a főmondat szórendjét meg kell változtatni. 
 

 
 
 
 
 
2 

 

 d)  Olyan hírek keltek szárnyra, hogy… 
 
Téves szóhasználat, szóláskeveredés (a hírek szárnyra kelnek, a dol-
goknak lábuk kél). 
 

 
 
 
2 

 
 

 e)  Teljes pompájában be van rendezve már a reneszánsz különterem is. 
 
A befejezett melléknévi igenév téves használata állítmányi szerepben. 
 

 
 
2 

 

 Javítás és indoklás mondatonként 2 pont  10 pont 
    

5.  logo: egy cég, vállalkozás felirata, illetve emblémája (pl. Megterveztet-
tük a cég logóját.) 

1  

 penge: friss, gyors; legjobb formáját nyújtó (pl. Tegnap rengeteget me-
lóztam, nem vagyok valami penge.) 

1  

 lenyúl: eltulajdonít, ellop (pl. Valaki lenyúlta a pénztárcámat.) 1  
 képben van: tud valamiről, rálátása van valamire (pl. Remélem, már 

megértetted, már képben vagy.) 
1  

 szlamosodás: lepusztulás, elnyomorodás (pl. Az önkormányzat vezetői-
ben feléledt a remény, megállítható a terület szlamosodása.) 

1  

 túlspiráz: valamit túlzottan komolyan vesz, túlliheg, túllő a célon (pl. 
Ne spirázd már túl az agyad!) 

1  

   6 pont 
    



  

6. Kevés írásjelet használtak írásbeliségünk kialakulásának első századai-
ban. 

 
2 

 

 Az írásjelhasználat lassan alakult ki, a kezdetekre jellemző sokféleség-
gel és következetlenségekkel. A mai következetlenségek viszont a már 
kialakult, régóta bevált norma áthágását jelentik.  

 
 
2 

 

 A beszélt nyelvhez közeledés az ok az új írásbeliségben, s voltaképpen 
a régiségben is. 

 
2 

 

 A posztmodern tagolatlan szövegmondása; a klasszikus irodalom: két 
példa. 

 
2 

 

   8 pont 
    

7. A tőtípusok megnevezése: egyalakú, v–vel bővülő, véghangzóhiányos  
A jelentésmegoszlás felismerése. 

2  

 A nyelvhasználati különbség megfogalmazása példamondatokkal is el-
fogadható. 

2  

   4 pont 
    

8. Igen, lehet versnek tekinteni.  
Értelmezhető gondolat: a félelem előidézője és a megfélemlített, az 
egyes ember és a közösség is egyformán fél. Formailag felfogható sza-
bad versnek, gondolatritmusa van..  

 
 
 
 

 

    5 pont 
    

9. − Kulcsszó: bánat, szomorúság 
− szóhasználat, képhasználat  
− a hangok stílushatása („csetkes kaszacsapás”) 
− összetett költői kép elemei: hasonlatok 
− igei metaforák („körülkeríti lelkében a siratnivalót”, „tereli össze a 

szomorúságot”, „könnycseppel rést üt”, „szélnek ereszti a bánatát”) 

  

 Egy-egy elem megnevezése példával 1-1 pont.  6 pont 
    

10. fog–      egyalakú igető; –ja tárgyas személyrag E/3 
fogly–    többalakú névszótő, hangzóhiányos; –a birtokos személyjel 
E/3 

 
2 

 

 esté–    többalakú névszótő, időtartamot nyújtó; –jé (–je) birtokos sze-
mélyjel E/3; –n határozórag 

estély–   egyalakú szótő; –é (–e) birtokos személyjel; –n határozórag 

 
 
2 

 

 csuk–    egyalakú igető; –ja tárgyas személyrag E/3 
csukly–  többalakú névszótő; időtartamot nyújtó (csuklyát) 

 
2 

 

   6 pont 
    

11. Oslo + ból = Oslóból   
 Daewoo + ról = Daewooról   
 Rio de Janeiro + ban = Rio de Janeiróban   
 Az idegen írásmód szerint írt szavakhoz általában közvetlenül kapcsol-

juk a toldalékot, de a végső a, e, o, ö helyett ezek hosszú párját írjuk, ha 
ezek a magyar kiejtésben megnyújtva fordulnak elő (Oslóból, Rio de 
Janeiróban) 

 
 
 
 

 

   3 pont 
    



  

12. Ideje volna gyorsan elindulni. 
   A      Á      Hm        Jb 

 
2 

 

      
                                         A                 Á 
 
 
                                         Jb 
 
 
                                         Hm 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 

   4 pont 
    

13. a)  Élő kiállítás mutatja be a helyszínen a Margit–szigeti kolostor és ki-
rályi udvarhely romjainak feltárását. 

 

 
5 
 

 

 b)   
kiállítás: igeképző, főnévképző 
szigeti: melléknévképző 
romjainak: birtokos személyjel, birtoktöbbesítő jel, birtokos jelző ragja 
élő: melléknévi igenévképző 

 
 
 
 
3 

 

   8 pont 
    

14. A pályázat formai jellemzői;  
a szituáció pontos megfogalmazása;  
a nyelvi megformálás áttekinthető, érthető; 
a legfontosabb adatok megadása (teljesség);  
a formai elvárások betartása: átgondolt tipográfia, esztétikus megjelenés 

  

 Elemenként 2–2 pont  10 pont 
    

15. Kifejtett érvenként 3–3 pont  12 pont 
    
 Összesen:  100 pont 

 
Beküldendők a legalább 60 pontot elért feladatlapok! 
 


