
 

 

 

 
 

A 2006/2007. tanévi 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első (iskolai) fordulójának feladatlapja 
 

MAGYAR NYELVBŐL 
 
 
Munkaidő: 180 perc 
Elérhető pontszám: 100 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatlapot 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 70 pontra értékelt dolgozatok. 
 

ADATLAP 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

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

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

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

Megye: ........................................................................................................................................ 

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

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

Összes pontszám: ……………………… 
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1.  Értelmezze a vessző használatát, illetve hiányát a mondatokban! 

  
a) Nagy Zoltán, a múzeum igazgatója tárgyalt a kiállítás szervezőjével. 

_______________________________________________________________________  

b) A múzeum igazgatója, Nagy Zoltán tárgyalt a kiállítás szervezőjével. 

_______________________________________________________________________  

c) Nagy Zoltán igazgató tárgyalt a kiállítás szervezőjével. 

_______________________________________________________________________  

d) Nagy Zoltán a múzeum igazgatója. 

_______________________________________________________________________  
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2.  Javítsa ki az alábbi újságcikk nyelvhelyességi hibáit! Egyértelműen jelölje a hibát, és írja le 

a helyes megoldást! 

 

A feketelisták időszaka… 

 Azt is listázzák, mely vállalkozásokat marasztalták el munkaügyi szabálytalanság 

miatt. 

Számos cég került fel arra a feketelistára, ami hétfő reggeltől tájékoztat arról, hogy me-

lyek azok a vállalkozások, akiket feketefoglalkoztatás, munkabér nem fizetése miatt, 

avagy engedély nélküli külföldi dolgoztatása miatt jogerős munkaügyi elmarasztalás-

ban részesültek. A feketelistát az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügye-

lőség (OMMF) honlapján tették közzé 2005. augusztus 4-éig visszamenőlegesen, így 

már az első nap több ezer cég szerepel a bázisban. 

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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3.  Elemezze az idézetet mondattani szempontból (szerkezet, modalitás, logikai minőség)! Je-

lölje a tagmondatok határát, és állapítsa meg a köztük levő viszonyt! (Lehetséges ábra vagy 

szöveges ismertetés formájában.) 

 

„Míg azok, kik bút, bajt nem szenvednek 

A bóldogság karjain, 

Vígadoznak a kies Fürednek  

Kútfején és partjain, 

Addig én itt sírva sírok.” 

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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4.  Változtassa meg Szemlér Ferenc miniatűrjét!   

 

Atomkor 
 

Éltem. 
Féltem. 

 

a) Illesszen különböző kötőszavakat (vagy kötőszópárt) a szavakhoz, és úgy értelmezze! 

_______________________________________________________________________  

b) Változtassa meg a miniatűr írásjeleit, és úgy értelmezze! 

_______________________________________________________________________  
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5.  a) Milyen nyelvtani jelentése van az –é morfémának az alábbi szóalakban? Állítását egy-

egy példamondattal igazolja! 
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szekrényében 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

b) Nevezze meg a szóalak elemeit:  

 

elnevezhettétek 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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6.  Olvassa el a szöveget, majd válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

 

Induljunk ki tehát abból, hogy őseinknek a mai emberszabású majmok kommunikációs 

rendszeréhez hasonló közlési rendszerük volt, ahogy testi felépítésük és életmódjuk is azoké-

hoz hasonló volt.  

Ha összehasonlítjuk a főemlősök kommunikációs rendszerét az emberi nyelvvel, szer-

kezeti szempontból két fontos különbséget találunk közöttük. Az egyik az, hogy az emberi 

nyelv kettős tagolású, az emberszabású majmok (vagy bármely más állatfaj) kommunikációs 

rendszere nem az. A másik ezzel összefüggő szerkezeti jegy, hogy az emberi nyelv nyitott 

rendszer, az emberszabású majmok kommunikációs rendszere viszont zárt. 

Már említettük s később még részletesebben is kifejtjük, hogy az emberi nyelv kettős 

tagoltsága azt jelenti: minden jelzés kisebb, önálló jelentésű egységekből, szavakból van ösz-

szeállítva, de ezek az egységek maguk sem végső elemek, vagyis szintén szerkesztettek, csak-

hogy alkotórészeiknek, a hangoknak már nincs jelentésük, csupán arra szolgálnak, hogy segít-

ségükkel meg lehessen különböztetni egymástól a szavakat. Ebből az következik, hogy egy-

egy mondat hangjai, illetve szavai más mondatokban, közlésekben is megtalálhatók; a monda-

toknak mindig vannak azonos egységei a jelentés nélküli elemek, a hangok szintjén, de sok-

szor a jelentéssel bíró szavak szintjén is. 
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Az emberszabású majmok kommunikációs rendszerének jelzései ezzel szemben teljes 

egészükben különböznek egymástól, egyetlen jelzés sem bontható tovább, egyetlen jelzésnek 

sincsenek jelentéssel bíró részei, jelentés nélküli alapegységei még kevésbé.  

Ezzel függ össze, legalábbis részben, a kommunikációs rendszerek másik lényegi sajá-

tossága, a zártság, illetve a nyitottság. Az emberszabású majmok kommunikációs rendszerét 

azért nevezzük zártnak, mert mindössze néhány (10-40) jelzést tartalmaz, amelyek nem kom-

binálhatók egymással. Minden egyes jelzés különbözik a másiktól, s mindegyik valamilyen 

biológiailag fontos helyzethez kötődik, csak ez a helyzet váltja ki.1  

Az emberi nyelv nyitottsága azt jelenti, hogy a nyelv elemei szabadon kombinálhatók. 

Azaz, bár az emberi nyelv elemeinek száma is véges (a jelentés nélküli elemek, a hangok 

száma ráadásul nagyon kicsi, a szavaké ugyan már jóval nagyobb, de még mindig véges), 

ezekből az elemekből gyakorlatilag végtelen sok jelzést lehet létrehozni.  

 (Állati kommunikáció – emberi nyelv In: A nyelv és a nyelvek. Szerk.: Kenesei István)  

 

a) A nyelv és a nyelvek c. könyv mely részében helyezkedhet el a fenti tanulmányrészlet? 

Miből következtethetünk a szöveg kötetbeli helyére? Indokolja döntését tartalmi és 

nyelvi szempontból! 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

b) Miért tesz különbséget a kötet címe a nyelv és a nyelvek között?   

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

c) Hogyan jelez az állat akkor, ha két inger egyszerre éri? 

 

                                                           
1 Van egy jelzés mondjuk arra az esetre, hogy „ellenség közeledik”, s egy másik annak felel meg, hogy „élelmet 
találtam”. Ha az állat olyan helyzetbe kerül, amelyet a két tényállás együttesen jellemez – tehát élelmet talál és 
egyúttal ellenség közeledik –, nem tudja egyszerre vagy egymás után használni a két jelzést, választ a kettő kö-
zül. Ösztönösen választ, megfontolás nélkül, azon az alapon, hogy melyik inger erősebb: az éhség vagy a támadó 
látványa. 
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_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

  

d) Fogalmazza meg a szöveg alapján egy-egy mondatban, hogy mit jelent a nyelv „kettős 

szerkezete” és a „nyitottsága”! 

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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7.  Állítsa helyre a hiányzó szóalak beillesztésével a szövegrészt! 

 

„A(z) …………………….. mint torlaszok, nagy fekete kövek állnak ki az idő sodrából. 

Ezeken a fekete köveken kell végiglépegetnie, hogy eljusson az ünnepig: még tíz van 

belőlük, már csak hét, már csak három.” 

 

Milyen stilisztikai eszköz eleme a kiválasztott szó? 

________________________________________________________________________  
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8.  Rendezze három csoportba az alábbi köznyelvi fordulatokat aszerint, hogy milyen (képi) 

stilisztikai eszközök fedezhetők fel bennük! 
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Nincs egy vasam se; sárga angyal; futótűzként terjedő hír; malaclopó (’bő kabát’); Ne-

künk Mohács kell; csikóhal; a koncerten végig csápoltunk; szalmalángként lobbant el a 

lelkesedése 

 

Csoportok 

 
1. ………………………….. 

 
2. ………………………….. 

 
3. …………………………... 
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9.  A Magyar szókincstár (biz), azaz „bizalmas” jelzéssel látja el azokat a szavakat, amelyeket 

gyakran használunk a fesztelen társalgásban, a familiáris stílusban. Keressen a következő 

címszavakhoz bizalmas hangnemű szavakat! 

 

távozik  tetszeleg  

didereg  nekilát  

elegáns  honorárium  
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10. Állapítsa meg, mely stílusirányzathoz tartoznak a következő szövegrészletek! Legalább 

három, a szövegben is fellelhető jellemző vonását említse a felismert stílusirányzatnak!  

 

A/ 

A kikötő! 

 

Hajók, kémények fehér, fekete színe. Por, széntörmelék, zsákok. Füst! Búcsúzó napfény, 

avult köveken nagy vaskarikák piszkos ágya. A földön egy drótkötél számára való óriási 

faspulni, meztelen. Girbe fatörzsek, koromtól feketén, sivány folt füvek, keményre tapo-

sott, hepehupás talaj… És zaj, tutulás! És micsoda szag! Micsoda bőrgyári szag! 

(Babits)   

_______________________________________________________________________  
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_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

B/ 

„A barlangos szemeiből kifáklyázott a gyermekek öröme.” „Örömök bukfenceztek a véré-

ben.” „Együgyű sóhajok liliomosodtak a pocsolyákból.” „Még nem beszéltek róla. Pedig 

ott kövéredik előttük a téma…” „És elgyeplőzte a rémület.” 

(Kassák) 

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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11.  Tréfás műsort készítenek az iskolarádióba. Önnek humoros hangvételű híreket kell meg-

fogalmaznia az iskola életével kapcsolatosan. Mutasson be ezek közül egyet!  

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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12. Egy alternatív Hamupipőke 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három nővér, akik özvegy édesapjukkal éltek. A 

legidősebbnek szépségszalonja, a középsőnek jól menő butikja volt. Mind a ketten remél-
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ték, hogy hamarosan gazdag férjet fognak maguknak. A legfiatalabb lány, akit Hamupi-

pőkének hívtak, a háztartást vezette. Az apjuk őt nem engedte, hogy önálló vállalkozásba 

fogjon, mert azt akarta, hogy inkább róla gondoskodjék. Hamupipőke ezt nem is nagyon 

bánta, mert épp egy levelező tagozaton könyvelést és üzleti ismereteket tanult… 

Természetesen Hamupipőke nem ment hozzá a herceghez, de segített neki, hogy szakítson 

alkoholista életmódjával, és jótékonysági feladatokat lásson el a közösség javára. 

(John Naunton: Egy alternatív Hamupipőke. 

In: Samu Ágnes: Kreatív írás, Holnap Kiadó, 2004.) 

a) A fenti meserészletből kiindulva határozza meg az intertextualitás fogalmát! 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

b) Nevezze meg az intertextualitás legalább három típusát! 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

c) Milyen üzenet hordozója az intertextualitás szempontjából ez a meserészlet? 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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13. a) II. Rákóczi Ferenc udvari rendszabályaiból, 1708-ból való az alábbi részlet: 

 

„A részegeskedésnek büntetésérűl 

Lehetetlen lévén, hogy a részeges szolga maga hivatalját igazán és szorgalmatos 

dexteritással véghez vihesse, annakokáért ki-ki úgy ójja magát, hogy böcsületit maga előtt 

viselvén sem quártélyunkban sem penig kiváltképpen táborozásunk alkalmatosságával és 

akármikor is, nevezett szerint pedig éjjel… a tobzódásra s mérsékeletlen italra magát ne 

adja, mert… publice megintettetik. …a második ilyen vétkéért angarialis fizetését elvesz-

ti, a harmadikért penig udvarunkbul kiesik”   
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(dexteritás: ügyesség; publice: nyilvánosan; angarialis: negyedévi) 

 

Alkossa meg a rendeletszöveg azonos tartalmú mai párját! (Mai kifejezéseket használjon, 

de kövesse minél szorosabban a régi szöveg mondanivalóját!) 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

b) A boríték szót régen más értelemben  használták, vö. (bibliai szövegben): „kék és piros 

bíbor volt sátrad borítékja”, az ágyú  ’eszköz, szerszám’ jelentésű  volt, a patika meg ’tár-

ház, bolt’, s a palánta (régiesen: plánta) egykori  jelentése ebből a mondatból kitalálható: 

„Hasznos Plánta találtatván fel ezen hazában, tudniillik az ecetfa”  (1795-ből való adat, 

mai helyesírással). 
 

Mi változott meg mára? Magyarázza el, nevezze meg a nyelvi változást! Mit jelentett ré-

gen a boríték és a  palánta ~ plánta? 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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14. Kazinczy Ferenc Csokonai halálakor írott Nekrológjából idézünk: 
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„Tegnap estve temeténk el Debrecenben literatúránknak egy felejthetetlen díszét, 

Csokonay (Vitéz) Mihályt… Nagy kedvességet nyert versei által: még nagyobbakat azok-

nál, akik őtet közelebbről ismerhették, szíve szelíd és jámbor volta által:… Emlékezete 

szent lészen közöttünk: szent nékem minden esetben, nevezetesen poétai munkáira nézve, 

mellyeket ezúttal a publikumnak, mint nemsokára megjelenendőket, bémutatok: remélvén 

tiszteletet érdemlő anyjától, hogy ismervén fia eránt való barátságomat, nékem fogja en-

gedni azt a szerencsét, hogy általam bocsáttassanak közre. Ami a nyomtatványokból 

bejövénd, övé lesz.”  

  

Hogyan változott meg mára kétszáz évvel ezelőtti nyelvünk az igék és igenevek használa-

tában? Legalább négy megállapítást tegyen egy-egy példával alátámasztva! 

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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15. A diákklub ez évi vitatémái: az űrkutatás, a szabad tanárválasztás, az éghajlatváltozás, az 

elméleti tudományok szükségessége, az internetes kapcsolat. Válasszon egyet a témák kö-

zül, és készítse el hozzászólásának vázlatát (gondolatmenetét)! A vázlatban is szerepeltesse 

érveit, használjon legalább háromféle érvtípust! 

 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
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ÉRTÉKELÉS 

 

FIGYELEM! 

Kérjük, hogy a javító tanárok ne írják rá nevüket, kézjegyüket a dolgozatra. Az iskola pe-

csétje sem szerepelhet a dolgozaton. 

 

 
Sor-
szám 

 
A feladat  

típusa 

 
Elérhető  
pontszám 

Elért pont-
szám 

(A javító ta-
nár  

tölti ki) 

Jóváhagyott 
pontszám 

(Az OKTV  
bizottság tölti 

ki) 
1. Helyesírás 4   

2. Nyelvhelyesség 6   

3. Leíró nyelvtan – mondattan 7   

4. Szövegértelmezés 4   

5. Leíró nyelvtan – morfémák 4   

6. Szövegtan – szövegértés  15   

7. Stilisztika – költői nyelv 3   

8. Stilisztika – köznyelv  7   

9. Stilisztika – szókincs, hangnem  3   

10. Stilisztika – irányzatok 8   

11. Stilisztika – szövegalkotás 5   

12. Stilisztika – intertextualitás 9   

13. Nyelvtörténet 7   

14. Nyelvtörténet 8   

15. Szövegalkotás /érvelés 10   

Összesen: 100   

 

 
 
 
 


