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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. Egybe vagy külön? Írja le helyesen az alábbi kifejezéseket, és indokolja megoldását! 

  
árvíz + mosta: ____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

agya + fúrt: ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

érett + gyümölcs: _________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

sörös + pohár:  ___________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

nagy + néha:  ____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

arany + nyaklánc:  ________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

fa + burkolat: ____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

7  
 

2.  a) Készítse el a vers szófaji fordítását a szövegkörnyezetnek megfelelően! Csak a fő szófaji 

megnevezést kérjük.   

 

NYÚL 
 

Bátor vadász, ki átlövöd acéllal 
Alázatos és tiszta szívemet! 
Tiszteld az én százszor-szent gyávaságom, 
Ki meghalok, az életért zokogva, 
Mint az egyéves, síró kisgyermek. 

(Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet) 

Cím: főnév 

1. sor: __________________________________________________________________  

2. sor: __________________________________________________________________  

3. sor: __________________________________________________________________  

4. sor: __________________________________________________________________  

5. sor: __________________________________________________________________  

5  
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b) Írjon Ön is saját verset a szófaji minta alapján! 

 

_________________________ 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

7  
 

12  
 

3.  Állapítsa meg, hogy milyen szófaji szerepben fordulnak elő az aláhúzott szavak a követke-

ző példamondatokban! (Pontos szófaji megjelölést várunk.) 

 

a) A tatarozás túlságosan sok pénzbe került. ____________________________________  

b) Az ember és az autó nem egyenrangú fél.  ____________________________________  

c) A családot a vendégvárás izgalma tartotta fogva.  ______________________________  

d) De igen, mondja a vendég.  _______________________________________________  

e) Nem az erő a fontos, hanem az, hogy egyformán van bennük akarat. _______________  

 _______________________________________________________________________  

5  
 

4.  Állapítsa meg a mondatokban található névutókról, hogy mi volt az eredeti szófajuk! (Je-

lölje az eredeti morfémákat!) 

 

a) A házzal szemben van a templom. 

 _______________________________________________________________________  

b) Kis idő múlva megérkezett a barátnőm is.   

 _______________________________________________________________________  

2  
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5.  A „hogy” kötőszó sokféle alárendelő összetett mondatban szerepelhet. Milyen fajta mel-

lékmondatot vezet be a példamondatokban?  

 

a) Lehet, hogy még ma elutazom.  ____________________________________________  

b) A baj abból származik, hogy néha gondatlanok a szerelők.  ______________________  

c) Azzal bosszantott, hogy túl nagy a fülem.  ____________________________________  

d) A ház olyan, hogy két család is ellakhat benne.  _______________________________  

4  
 

6.  A) Alkosson olyan összetett mondatokat, amelyek megfelelnek az alábbi mintáknak! 

 
a) _____________________________, aki __________________________________ és 

_____________________________, __________________________________________? 

 

b) _____________________________, hanem _______________________________, ami 

____________________________________! 

 

c) _____________________________, vagy _______________________________, hogy 

_________________________________? 
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B) Mi dönti el, hogy milyen írásjel kerül az összetett mondatok végére?  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

2  
 

8  
 

7.  Mit akart bizonyítani a focimeccs „túlművelt” nézője? Cserélje ki a helytelenül megválasz-

tott idegen szavakat odaillő jelentésűekre!  

 

a) A csapat a szokásos összeállításban játszott, az edző nem akart profitot váltani.  

 _______________________________________________________________________  



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

2009/2010 5 OKTV 1. forduló 
 

b) Hirtelen kapura tört Kiss János, a csapat legattraktívabb csatára. 

 _______________________________________________________________________  

 

c) A hétrét görnyedt játékos fájdalmát a bíró egy tizenegyessel tolerálta. 

 _______________________________________________________________________  

 

d) Hiába exhumálta magát a többiek előtt az elhibázott lövésért. 

 _______________________________________________________________________  

 

e) Az utolsó percek már-már pszichodrámába torkolltak. 

 _______________________________________________________________________  

 

 

Magyarázat:  _____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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8.  Tévesztéssel manapság néha „kézpénz” formában írják le a „készpénz” szót. 

 
a) Milyen nyelvi okai lehetnek ennek a tévesztésnek?  ___________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

b) A „kesztyű” szavunk története hasonló motívumokra megy vissza. Mi lehet a közös a 

kesztyű (nem tévesztéses) szó és a kézpénz tévesztéses szóalak létrejöttében?  ______  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

5  
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9.  A példamondatokban azonos típusú nyelvhelyességi hibát talál. Állapítsa meg a hiba típu-

sát, javítsa ki a hibát, és indokolja javítását!  

 

 a) Az olvadás végett emelkedett a belvíz. 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

b) Hirdetés révén ismerkedett meg a barátjával.  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

4  
 

10. a) Fogalmazza meg röviden az alábbi szólások jelentését! 

 
egy szájból hideget és meleget fúj:  

 

 __________________________________________________________________________  

 
a saját szájától vonja el a falatot:  

 

 __________________________________________________________________________  

 
megégeti a száját:  

 

 __________________________________________________________________________  

 
olyan, mintha a szájából köpte volna ki [biz.]:  

 

 __________________________________________________________________________  

 
eltátja a száját:  

 

 __________________________________________________________________________  

5  
 
b) Készítsen a láb szóhoz egy ötelemes szólástárat az előző feladat alapján! Adja meg az 

ön által írt szólások jelentését is!   

1. ______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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2.  _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

3.  _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

4.  _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

5.  _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

5  
 

10  
 

11. Az ellesett telefonbeszélgetés szövegét úgy közöljük, ahogy elhangzott.  

 

a) Az írásjelek pótlásával tegye számunkra értelmessé a szöveget! 

 

Na… hogy akkor úszik… nyuszi… komolyan… pedig át lehetne adni… kedden… csütör-

tökön… akkor jó… ha el nem felejted… hát nem tudom… megharagszom… szia… szeret-

lek… 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

4  
 

b) Nevezze meg a társalgási nyelvnek a – szövegben is megnyilvánuló – sajátos vonásait!  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

2  
 

6  
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12. Alkosson egy rövid szöveget, amelyben bemutatja a versből vett példák alapján Parti 

Nagy Lajos nyelvi humorának sajátosságait! (Legalább 4 különböző stíluselemet várunk.) 

PARTI NAGY LAJOS: Löncsölő kislány 
(Négy standard évszak Balla Zsófiának) 
"... az élet úgyis szívószál,.. " 
 
Ha végre itt a Vasz 
s az ajkunk föl-le jár, 
ne légy oly bambi már, 
a fílingemre nincs szavam, 

és rügyre rügy tapos, 
mint Barbie-villamos, 
ma light a Pep, szivem, 
csak fújom és megszivem... 

Jajj, úgy élvezem én az élet, 
ottan annyira wash and go, 
annyi fitneszet látok-hallok, 
és még hambi is kapható. 

Ha végre itt a Nyár, 
ölelj magadhoz, ó 
s míg fullig ér a száj 
ájlávtól égsz az ajkamon, 

az vadi high nekem, 
hatalmas Bigmac-em, 
a boldogság lecsöpp, 
te extra ingyen ketchup... 

Jajj, úgy élvezem én az élet 
minden annyira fess and jó, 
annyi fitneszet látok hallok, 
és még hambi is kapható. 

Ha végre itt az Ősz, 
deresh fején halas, 
az elmúlás szele 
de Red Bull mindíg csúcsszuper, 

a nagy pizzériás, 
meg sonkás és tojás, 
már épp beten neki, 
és vígan megkergeti. 

Jajj, úgy élvezem én az élet, 
ottan annyira fresh and go, 
annyi fitneszet látok-hallok, 
és még hambi is kapható. 

Ha végre itt a Tél, 
popkornunk mint a hó, 
és tökre úgy ropog, 
hát így lehet koncert alatt 

az tiszta beutiful, 
mely szájról szájra hull, 
hogy mást se hallani, 
mindvégig csak taps'lani... 

Jajj úgy élvezem én Vivaldit, 
ottan annyira szép and jó, 
annyi fitneszet látok-hallok, 
és még hambi is kapható. 

(Parti Nagy Lajos: Grafitnesz. Magvető Kiadó, Budapest, 2003. 86. p) 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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13. Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójára osztályában projektet készítenek. Ön a 

fő szervező. Adjon címet a projektnek, és vázolja fel társainak elképzelését a megvalósítás-

ról! 

 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

8  
 

14. Olvasói levél formájában reflektáljon a hírmagazinban megjelent alábbi írásra! Vélemé-

nyét 1-1,5 oldal terjedelemben fejtse ki!  

Van-e helye a popnak és a rocknak a zeneoktatásban? 

Van-e helye a popnak, a rocknak és más kortárs irányzatoknak a zeneoktatásban a Kodály-

módszer szülőhazájában? A hagyományőrzők és a modernizálók vitája még zajlik.  

Johann Sebastian Bach helyett az amerikai metálbanda, a Metallica, Giuseppe Verdi helyett a 

kolumbiai pop-rock énekesnő, Shakira dalait kellene tanítani az iskolai ének-zene órákon. Így 

summázható az a felfogás, amelynek hívei - főképp tehetséggondozó könnyűzenei szerveze-

tek - a hét végén gyűlnek össze a fővárosban, és A rockzene helyzete című konferencián tilta-

kozni készülnek a könnyűzenei nevelés elhanyagolása ellen. Igaz, a hat éve érvényes kerettan-

terv lehetővé teszi, hogy a diákok az általános iskola 8. osztályától kezdve a komolyzene mel-

lett megismerkedjenek a pop-, rock- vagy akár elektronikus műfajokkal is, „ennek ellenére 

csak elvétve fordul elő, hogy a tanárok például rockszámot is meghallgattatnak, netán eléne-

keltetnek” – panaszolja Garamvölgyi Zsolt, a konferencia egyik szervezője, a pestlőrinci ifjú-

sági iroda munkatársa. 

Forrás: http://hvg.hu/search.aspx?f=5&q=k%C3%B6nny%C5%B1zene&fYear=2001&fMonth=02&fDay=13&column=&tYear= 2009 & 

tMonth=03&t Day=13 

 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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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. Helyesírás 7   

2. Szófajok / kreatív írás 12   

3. Szófajok 5   

4. Nyelvtörténet 2   

5. Mondattan 4   

6. Mondattan 8   

7. Nyelvhelyesség 6   

8. Nyelvtörténet 5   

9.  Nyelvhelyesség  4   

10. Frazeológia 10   

11. Szövegtan 6   

12. Stilisztika 8   

13. Szövegalkotás 8   

14. Szövegértés, szövegalkotás 15   

Összesen: 100   

 


