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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: ……………………… 
 



Magyar nyelv        Név: ………………………………….. évf.: ……. oszt.: ….. 
 

2007/2008                   OKTV 1. forduló 1

1.  Toldalékolás szempontjából csoportosítsa az alábbi szavakat! Megoldását példákkal iga-

zolja! 

  
cél, mér, néz, hív, kín, szín 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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2.  a) Írja le és nevezze meg azokat a morfémákat, amelyekkel megalkottuk a lebírhatatlansá-

gát szóalakot!   

 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

b) Cserélje át az igekötőt két másik igekötőre, majd írjon a három szóalak mellé egy–egy 

szinonimát! 

 

lebírhatatlanság  –  ________________________________________________________  

…..bírhatatlanság  –  _______________________________________________________  

…..bírhatatlanság  –  _______________________________________________________  
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3.  Milyen típusú morfémát határoztunk meg?  

 

Szóalakzáró elem. Csak egy lehet belőle. Kötelező elem az igénél és a főnévnél. Hiánya ese-
tén Ø morfémát veszünk fel.*  Morfológiailag jelöl szintaktikai viszonyokat.* Az egyeztetés-
ben szerepe van.* 
 

A *–gal jelölt meghatározásokra írjon egy–egy példát! 
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Morfématípus:  ___________________________________________________________  

Példák:  _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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4.  Adja meg az alábbi „egyenletek” megoldását! Értelmezze megoldásait! 

 
a) gipsz + szerű =   ______________________________________________________  

b) stressz + szerű =  ______________________________________________________  

c) Csokonai Vitéz Mihály + szerű =   ________________________________________  

 
Magyarázat:  

 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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5. Alkosson két–két nem létező szót, melynek jelentése:   

 

     a) gőgös, pökhendi:  _______________________________________________________  

b) csábító, vonzó:  _________________________________________________________  

 

2  
 

6. Értelmezze az alábbi költeményben a homonimák jelentését! Megállapítását azzal bizonyít-

sa, hogy szinonimákkal helyettesíti az adott szavakat!  

 

A hatvan év, mit mindketten megértünk,  _______________________________________  

nem jelenti, hogy gyümölcsként megértünk,  ____________________________________  
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azt sem, hogy már mindent bölcsen megértünk,  _________________________________  

legföljebb egy garast mégis megértünk.  _______________________________________  

(Weöres Sándor) 
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7. a) Értelmezze József Attila verssorában a toll szó jelentéseit! 

 

„Költő vagyok — szólj ügyészedre, 

ki ne tépje tollamat!” 

 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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 b) Határozza meg a denotatív és a konnotatív terminuspár jelentését, majd az ablak szó fel-

használásával írjon a meghatározásokhoz egy–egy példamondatot! 

 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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8. a) Sértőek ezek a mondatok? Állítását indokolja!  

 

A barátnőd még mindig hűséges hozzád. 

Meglepően okosan érveltél. 

Éppen úgy fogalmazol, mint a bátyád. 

A tegnapi ebéd finom volt. 
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 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

 b) Alakítsa át a mondatokat a nyelvi udvariasság szabályainak megfelelően! 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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9. Javítsa ki az alábbi mondatok nyelvhelyességi hibáit! 

 

Vásároljon üzletünkben ingyen!  ______________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

A kórház inkubátorába tett újszülöttet az egyik nővér adaptálta. ______________________  

 ________________________________________________________________________  

A katona ébren őrködött a létesítmény bejáratához telepített bódéban. _________________  

 ________________________________________________________________________  
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10. Zrínyi Miklós használja az Áfiumban  ezt a közmondást: „Akinek nem borja, nem nyalja.” 

Magyarázza meg a jelentését, és alkosson ön is hasonló jelentésű közmondást! 

 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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11. a) Elemezze mondattani szempontból az alábbi mondatot! Készítse el az ágrajzát is!  

 

Az árvíz sújtotta vidék lakosságát felszólították az egészségügyi szabályok betartására. 
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b) Bővítse a mondatot egy tagmondattal, és ábrázolja a tagmondatok közötti viszonyt! 

 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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12. A következő szövegrészletben nevezze meg és csoportosítsa a szöveg grammatikai kap-

csolóelemeit!  

 

„Az emberek folyton beszélnek. Mióta megszülettek, szavak zümmögnek köröttük. Még 

álmukban is azokkal bíbelődnek. Hány milliószor hallanak, ejtenek ki egyetlen szót egy 

élet során. Bölcsőjüknél, koporsójuknál az emberi hang zenéje hangzik. Ki merészeli azt 

állítani, hogy nem mindenki nyelvész, hogy nem mindenki született szakember?”  

(Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek)   

 

Csoportok megnevezése Példák 
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13.  Móricz Zsigmondról tudjuk, hogy amikor az Erdély c. mű köteteit írta, nagyon sok 17. 

századi szöveget, levelezést, okiratot olvasott. Regényében ilyen módon közöl például egy 

Thurzó-levelet:   

 

„Tekéntetes és nagyságos vitézlő úr, nekünk böcsületes szomszéd barátunk. Köszönetünk-

nek utána minden hozzánk tartozó dologban tisztességes barátságunkat ajánljuk Nagysá-

godnak és istentől minden jót kívánunk. 

Az Ngod böcsületes levelét vettük és megértettük mit ír Ngod Homonnay György uram 

őkegyelmének Erdélyre és Ráduly vajda őnagyságának Havasföldre való igyekezetirül.” 

 

Emeljen ki a szövegből négy különféle nyelvi (szövegtani, szótani) jelenséget, amely biz-

tosan régi, régies lehetett már Móricz korában is! Nevezze is meg a jelenségeket! 

 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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14. Milyen jellegzetes stíluseszközök figyelhetők meg Kovács András Ferenc rövid versében? 

 

 Decemberi depresszió 

habár nem voltam link tahó 

magamba hullok mint a hó 

holnapra jég leszek latyak 

tavaszra sár tespedt agyag 
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 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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15. Vizsgálja meg a következő modern prózaszöveg nyelvi jellemzőit, majd állapítsa meg, 

és példákkal igazolja, hogy milyen célt szolgál a szókincs különböző rétegeinek válto-

gatása! 

 

Falu végén, erdő szélén, öreg néném őzikéjén túl, de még Szépasszony szalonján is 

túl, élt egy család, Szorgalmasék. Dolgos volt az asszony: gyár két műszakban, ház, kert, 

állatok; dolgos az ember, lótifuti a Gyopárból a Pipacsba, onnan a Kétpintesbe, itt korsót 

emelni, amott felest zuhantani. Dali nagy fiuk volt a legdolgosabb: modern, az eszét hasz-

náló: 120 decibellel verette, s nehogy az egyik fülén be, a másikon ki, egyszerre kétfelől. 

Még Szépasszonyhoz is elhallatszott néha. 

Fáradhatatlanok voltak, mind a hárman, kivéve az asszonyt, az kiborult néha. Ne csűr-

jük–csavarjuk, tudjuk, a nők, no, a nők. Egyszer is mit nem mondott az egy szem fiának: 

– Bucikám, kivinnéd a darát a disznóknak, megroppant a derekam, nem birok emelni. 

Bucikámnak az erei kidagadtak a nyakán, midőn visszakérdezett: 

– Nem látod mama, hogy ülök? 

(Czakó Gábor: Bucikám) 

 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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16. Bródy János: A szó veszélyes fegyver 

  

1.  A szót kimondják 
 ki tudja, ki hogyan érti 
 A szót leírják 
 ki tudja, ki mire gondol 

A szó veszélyes fegyver 
és van, aki fegyvertelen 

2.  A szót hallgatják 
ki tudja, ki hogyan érti 
A szót olvassák 
ki tudja, ki mire gondol 

A szó veszélyes fegyver 
és van, aki fegyvertelen 

3.  A szó elrepül 
ki tudja, kit hogyan talál 
A szó messze elszáll 
ki tudja, hol áll meg végül 

A szó veszélyes fegyver 
és van, aki fegyvertelen 

a) Milyen kommunikációs és stilisztikai szerepe van a „szó”-nak a dalszövegben? 

 

kommunikációs ____________________________________________________________  
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 ________________________________________________________________________  

stilisztikai  ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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b) Milyen kommunikációs helyzetre utalnak a szöveg kiemelt igéi? 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 

2  
 

c) Egy–egy példával mutassa be, milyen stilisztikai eszközöket talál a 3. versszakban! 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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d) Értelmezze a dalszöveget úgy, hogy írása megjelenhessen az iskolai újságban! A terje-

delem kb. egy oldal, a műfaj szabadon választott. Nevezze meg a választott műfajt! 

 

Cím:  ____________________________________________________________________  

Műfaj:  __________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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ÉRTÉKELÉS 

 

 

 
Sor-
szám 

 
A feladat  

típusa 

 
Elérhető  
pontszám 

Elért pont-
szám 

(A javító ta-
nár  

tölti ki) 

Jóváhagyott 
pontszám 

(Az OKTV  
bizottság tölti 

ki) 
1. Alaktan, hangtan 4   

2. Morfológia, szókincs 6   

3. Morfológia 4   

4. Helyesírás 4   

5. Szóalkotás / szókincs 2   

6. Jelentéstan 4   

7. Jelentéstan 8   

8. Kommunikáció / nyelvhasználat 6   

9.  Nyelvhelyesség 3   

10. Frazeológia 2   

11. Mondattan 8   

12. Szövegtan 8   

13. Nyelvtörténet 6   

14. Stilisztika  5   

15. Komplex feladat 10   

16. Komplex feladat 20   

Összesen: 100   

 

 
 
 
 
 


