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ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat tartalma-
zó 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 útmuta-
tó alapján. Továbbküldhetők a legalább 50 pontra értékelt dolgozatok. 
 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

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

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem 

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

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

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

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

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

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

Összes pontszám: ……………………… 
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1. Sajátosan tömör a magyar nyelv, az alábbi példák is bizonyítják.  

Értelmezze a megadott szavakat és szószerkezeteket, majd elemezze őket alaktanilag! 

A tetetett és a tettetett szóalakokat alaktanilag nem kell elemeznie. 

  
szerettet: ________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

szert tetetett (valamire): ____________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

szerettetett: ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

szeretetet tettetett: _________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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2.  a) Bontsa elemekre függőleges vonalakkal a következő szavakat (a szokott módon), és ne-

vezze meg a szóelemeket, a szótőt, valamint a toldalékok típusait és funkcióit (ahol lehet)!    

 

m e g n a g y o b b o d h a t n á n a k 

b a r á t s á g o s a b b a n 

 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

b) Milyen morfológiai szerkezeti különbség van a két szó között? 

 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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3.  A leghétköznapibb szavak számos szólás alapjai. Melyik igéket helyettesíthetik az alábbi 

állandósult szókapcsolatok? 

 

a) lehúzza a rolót _________________________________________________________  

b) felhúzza magát  ________________________________________________________  

c) behúzza a csőbe  ________________________________________________________  

d) felhúzza az orrát  _______________________________________________________  

e) ráhúzza a vizes lepedőt ___________________________________________________  
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4.  Írja le számokkal a mondatokban található (aláhúzással jelölt) számneves kifejezéseket! 

 

a) Az Oltó utca négyben lakom. 

 _______________________________________________________________________  

b) A tanév szeptember elsején kezdődik.  

 _______________________________________________________________________  

c) Kettőezer-kilenc májusában lesznek az írásbeli vizsgák.  

 _______________________________________________________________________  

d) Kettőezer-kilenc június végén már kezünkben lesz az érettségi bizonyítvány.  

 _______________________________________________________________________  

e) A tavaszi szünet kettőezer-kilenc április kilencedike és tizennegyedike között lesz. 

 _______________________________________________________________________  
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5.  Napjainkban gyakran használunk idegen szavakat, de ezek helyesírása problémát jelenthet 

– különösen szóösszetételekben. Oldja meg az alábbi feladatokat, és indokolja a megol-

dást! 

 

a) show + elem = _________________________________________________________  

indoklás:  _______________________________________________________________  

b) bacon + szelet =  ________________________________________________________  

indoklás:  _______________________________________________________________  
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c) internet + hozzáférés =  __________________________________________________  

indoklás:  _______________________________________________________________  

d) baseball + bajnokság =  __________________________________________________  

indoklás:  _______________________________________________________________  
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6.  Írjon olyan mondatokat, amelyekben a következő szavak konnotatív jelentése érvényesül! 

 
a) hajó __________________________________________________________________  

b) ablak  ________________________________________________________________  

c) könyv  ________________________________________________________________  

d) padló  ________________________________________________________________  

e) poros _________________________________________________________________  
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7.  „Dúsítsa fel” a következő szöveget 2 alárendelő és 2 mellérendelő szintagmával! Nevezze 

meg a szintagmák fajtáit is! 

 
Szemlélődöm. Kitárt ablakokra látok. Család, vacsora. Egy férfi teát iszik. A kép-

ernyőt bámulja. 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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8.  Elemezze az idézetet mondattani szempontból! Jelölje a tagmondatok határát, és állapítsa 

meg a köztük levő viszonyt! (Lehetséges ábrás vagy szöveges ismertetés.) 

 

Most ravasz szándékát, melynek uta görbe,  

Eltakarja törvény és igazság örve,  
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És hogy öccsét bíró hírivel megrontsa,  

El kell fogni nyomban, az kemény parancsa. 
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9.  Mit jelentenek az ismert versek aláhúzott szavai? 

 
a) Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.  ________________________________  

b) Testszín ruhájában aki őtet látja, szép Venusnak alítja.  ________________________  

c) Míg élek harcolok az ottomán hóddal.   ____________________________________  

d) Az lenge hold halkkal világosítja / A szőke bikkfák oldalát.  ____________________  

e) Kiséred és apolgatod, / Magát magával bíztatod  _____________________________  

f) Rebellis vers  _________________________________________________________  
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10. Káromkodj, ha jónak látod, szidd az embert és világot, ha szitkod szép: élvezem.  

(Weöres Sándor: A jóságról)  

Alkosson szöveget, melyben a vers javaslata mellett vagy ellen érvel!   

 

  _________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

8  
 

11. Állapítsa meg, milyen stílusparódiai eszközöket használ a költő az idézetekben!  

a)  

„A reménység zöld koszorúja  

Övedze-e homlokomat, 

Vagy a kétségbeesésnek 

Bunkósbotja 

Üssön agyon?...” 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

b) 

„Miután a vitéz Csepü Palkó 

Az orra alatti nyíláshoz  

Emelte a kancsót… 

S ilyesféle szavakkal  

Terhelte meg a levegőnek 

Könnyű szekerét, 

Hogy szállítaná azokat 

A derék hangászi fülekbe:” 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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12. a) Értelmezze a szöveg aláhúzott mondatát! 

A magyar nyelv és Európa 

Mit tettünk mi, magyarok eddig Európa nyelvi kultúrájáért? Órákig lehetne sorolni – 

ráadásul el kellene mondani közvetítő nyelveken is. Megőriztünk, és a kor minden kom-

munikációs szükségletének megfelelő szintre fejlesztettünk egy Európában csaknem pá-

ratlan nyelvet, egy igen régi nyelvet. A magyar nyelv Európa egyik élő nyelvi múzeuma, 

rezervátuma. Sok olyan nyelvi kategória őrződött meg benne, amely más nyelvekben, az 

ún. neonyelvekben – például a neolatin nyelvekben – nincs meg (1). Fölhalmoztunk egy 

igen tekintélyes kulturális örökséget, Európában is a legelsők közé számítható, a 11. szá-

zadtól folyamatos anyanyelvi emlékeink vannak (2). Páratlan a fordításirodalmunk. Szinte 

mindent idehoztak, magyarra fordítottak tudósaink, íróink (3). A 19. században a nyelvújí-

tás úgy modernizálta a magyar nyelvet, hogy ma sem jelent gondot bármiről magyarul be-

szélni. Fábián Pál találó mondata: „A magyar ma a világnak azon pár tucat nyelvéhez tar-

tozik, amelyen minden tudomány anyanyelven is művelhető.” (4) 

(Balázs Géza: Nyelvünkben a világ)  

 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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 b) A szövegben megjelölt állításokhoz írjon 2–2 példát! 

 

(1) _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(2) _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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(3) _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(4) _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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13. A 19. századi hivatalos nyelvben nem rögzültek még a szabályos jogi formulák, kifejezé-

sek. „Fordítsa le” az alábbi formulákat a ma használatos közismert nyelvi fordulatokra!  

 

a) Makkai Jánosnénak István öttsével lett egyen végzésre lépése 

 _______________________________________________________________________  

b) Az árnyékvilágból kimúlt Vlasics János hátraszármaztatott javai 

 _______________________________________________________________________  

c) Angyal Mari Molnár Józsefnő javairól szóló becsülevél 

 _______________________________________________________________________  

d) Özvegy Tóth Józsefné két neveletlen árvájának vagyoni lajstroma 

 _______________________________________________________________________  
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14. Shakespeare Othello című műve a féltékenység drámája.  

a) Keresse meg az alábbi párbeszédben azokat a manipulatív nyelvi elemeket, amelyek 

alkalmasak a kétely felébresztésére! (Nevezze meg típusuk szerint ezeket a nyelvi esz-

közöket, és mutassa be őket a szövegből vett egy-egy példával!)  

 

3. felvonás III. szín 
 
(Jago és Othello közelítenek Desdemona felé) 

 
JAGO Hah! ezt nem szeretem. 

OTHELLO Mi? Mit beszélsz? 

JAGO Semmit uram, vagy – mondtam valamit? 

OTHELLO Nem Cassio, ki nőmtől most megy el? 

JAGO Úgy, Cassio? Nem gondolnám valóban, 
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Hogy mint a bűnös, úgy suhanjon el, 

Ha téged jönni lát. 

OTHELLO De úgy hiszem, 

Csakugyan ő volt. 

DESDEMONA Jó reggelt, uram!  

Egy esedező volt itt az imént, 

Kit haragodnak súlya földre nyom. 

OTHELLO Ki az? 

DESDEMONA Hadnagy, szegény Cassio.  

Oh jó uram, ha engemet szeretsz, 

S van valami hatalmam szíveden, 

Bocsáss meg Cassionak; 

[…] 

JAGO Uram! 

OTHELLO Mit akarsz, Jago? 

JAGO Mikor nőd után 

Jártál, tudá–e Cassio Mihály 

Szerelmedet? 

OTHELLO Igen, kezdettül óta.  

Mért kérdezed? 

JAGO Csak úgy kiváncsiságból, semmi másért. 

OTHELLO S mért vagy kiváncsi rá? 

JAGO Nem gondolám, 

Hogy tudta volna azt. 

OTHELLO De tudta, és 

Ő volt a közbenjárónk. 

JAGO Igazán? 

OTHELLO Igen, igen. Látsz ebben valamit?  

Vagy nem becsületes? 

JAGO Becsületes? 

OTHELLO Igen; nem becsületes Cassio? 

JAGO A mennyiben tudom – 

OTHELLO Mit gondolsz? 
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JAGO Mit gondolok? 

OTHELLO Mit gondolok? Manóba!  

Viszhang vagy-é te? Mintha valami 

Rút szörny laknék agyadban, mely magát nem 

Merné mutatni. Rejtesz valamit.  

Hallottam 

 […] 

OTHELLO De így elárulod 

Barátodat: hiszed, hogy sértve van, 

S előle mégis titkolod. 

JAGO De kérlek, 

Ha tán csalódás, a mit gondolok – 

(S megvallom, életemnek átka ez: 

A bűnt kutatni és féltékenyen 

Rosszat gyanítni ott is, hol valóban 

Nincs semmi rossz) alaptalan gyanúm, 

Vesd félre bölcsen, és bizonytalan 

Zilált beszédemet bocsásd a szélnek.  

Nem volna jó, hozzám sem illenék, mint 

Becsületes, vigyázó férfihoz, 

Ha szólanék.  

[…] 

Uram,  

Oh, őrizd a féltéstől szívedet.  

Zöld szemű szörny az, mely játékot űz. 

 
  Szász Károly (1829–1905) fordítása  

 

Legalább 6 típust várunk. 

 

1. típus __________________________________________________________________  

Példa a szövegből __________________________________________________________  

2. típus __________________________________________________________________  

Példa a szövegből __________________________________________________________  
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3. típus __________________________________________________________________  

Példa a szövegből __________________________________________________________  

4. típus __________________________________________________________________  

Példa a szövegből __________________________________________________________  

5. típus __________________________________________________________________  

Példa a szövegből __________________________________________________________  

6. típus __________________________________________________________________  

Példa a szövegből __________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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b) Írja meg barátjának levélben: hogyan ismerje fel a hamis beszédet! 

 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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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. Morfológia 8   

2. Morfológia 5   

3. Frazeológia 5   

4. Helyesírás 5   

5. Helyesírás (idegen szavak) 8   

6. Jelentéstan 5   

7. Mondattan (szószerkezetek) 4   

8 Mondattan (összetett mondat) 6   

9. Jelentéstan / nyelvtörténet 6   

10.  Nyelvhelyesség / retorika 8   

11. Stilisztika 4   

12. Komplex feladat 10   

13. Nyelvtörténet 4   

14. Szövegértés, szövegalkotás 22   

Összesen: 100   

 


