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MAGYAR NYELV OKTV 2009/2010 1. forduló 

Javaslat a feladatok megoldására és értékelésére 

 

1. árvíz mosta: az alanyos szószerkezeteket általában különírjuk, de az   
agyafúrt egybeírandó, mert a szóösszetétel tagjainak jelentése más, mint 
az előtag és az utótag jelentésének összege  
érett gyümölcs: a minőségjelző és a jelzett szó általában különírandó 
sörös pohár vagy söröspohár: mindkét alak helyes, az előzőekben 
megfogalmazott szabályok érvényesülnek írásában: a söröspohár egy 
speciálisan a sör ivásához való pohár, a sörös pohár pedig bármely 
pohárféle, amelyből valaki sört ivott 
nagy néha: különírjuk a fokozó és nyomósító szerepű melléknévi jelzőt 
arany nyaklánc: különírjuk, mert bár anyagnévi jelzős kapcsolat, a 
második elem összetett szó 
faburkolat: egybeírandó, mert anyagnévi jelzős kapcsolat 

  

 A szóalak helyes leírása és az indoklás 1 pont, a sörös pohár és 
söröspohár esetében mindkettő elfogadható, de két megoldás esetében 
sem adható plusz pont. 

  
 

7 pont 
    

2. a) 
1. sor: melléknév, főnév, névmás, ige, főnév 
2. sor: melléknév, kötőszó, melléknév, főnév 
3. sor: ige, névelő, névmás, melléknév, főnév 
4. sor névmás, ige, névelő, főnév, határozói igenév 
5. sor: kötőszó, névelő, melléknév, melléknévi igenév, főnév 

  

 Minden helyesen elemzett sor 1 pont 5  
 b) A szófajilag helyesen megírt értelmes szöveg 7  
 Összesen  12 pont 
    

3. a) határozószó / ragos melléknév 
b) főnév, köznév 
c) határozói igenév 
d) felelőszó 
e) mutató névmás 

  

 Minden helyes megoldás 1 pont.  5 pont 
    

4. a) szemben: eredetileg határozóragos névszó 
b) múlva: eredetileg határozói igenév 

  

 Minden helyes megoldás 1 pont.  2 pont 
    

5.  a) alanyi 
b) eredethatározói 
c) eszközhatározói 
d) állítmányi 

  

 Minden helyes megoldás 1 pont.  4 pont 
    

6. a) Mondatonként 2 pont 6  
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 b) A mellérendelő összetett mondatok végére az utolsó tagmondatnak 
megfelelő írásjelet tesszük, az alárendelő összetett mondatok végére 
olyan írásjelet kell tenni, amilyet a főmondat kíván. 

 
 
2 

 

 Összesen   8 pont 
    

7. Profit ’nyereség, haszon’ helyett profil ’arculat’ 
Attraktív ’vonzó’ (inkább nőre mondjuk) helyett aktív ’cselekvő’ 
Tolerál ’eltűr, elvisel’ helyett honorál ’jutalmaz’ 
Exhumál ’kihantol, holttestet új helyre visz’ helyett exkuzál 
’szabadkozik mentegetőzik’ 
Pszichodráma (orvosi szakszó) ’gyógyító célú színjátszás, a beteg saját 
problémáira talál megoldást az eljátszott szerepek kapcsán’ helyett 
például dráma 
A helyes kifejezés (idegen vagy magyar megfelelő is elfogadható) 1 
pont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 

 Magyarázat: Az idegen szavak használatával szerette volna bizonyítani 
műveltségét. 

 
1 

 
 

 Összesen  6 pont 
    

8.  
a) A kézpénz tévesztéses szóalak a helyesnek vélt forma visszaállítására 
törekvő írásmód lehet. Ennek az az alapja, hogy a beszédben a z hang a 
p előtt sz-ként hangzik (zöngésség szerinti hasonulás), melyet a 
helyesírás gyakran nem jelöl. Ebben az esetben viszont nincs szó 
hasonulásról, az sz-es szóalak a helyes. A fonetikai alapú téves 
visszakövetkeztetést erősítheti az értelmesítésre törekvés (mivel a 
kéznek szerepe van a készpénzzel történő fizetéskor).   

 
 
 
 

 

 A szóalak kialakulásának magyarázata  2  
 b) A kesztyű szóban eredetileg z volt, mert a kéz szóból jött létre, 

s ezt a hasonulást (már régóta) az írásmód is követi. Így a kesztyű szó a 
nyelvhasználók tudatában lassan elveszíti a kéz szóval való kapcsolatát. 
A készpénz – kézpénz szópár esetében szintén ez a zöngésség szerinti 
hasonulás játszik szerepet. Közös a kéz szóval való összefüggés is, csak 
más-más a jelenség iránya. 
 

 
 
 
 
2 

 

 Rámutatás a hasonlóságra  1  
 Összesen   5 pont 
    

9. A probléma a névutó helytelen használata, úgynevezett névutó 
keveredés történt. 
a) végett => miatt (a miatt okot, a végett célt fejez ki) 
b) révén => útján (a révén személyekre, az útján más, bonyolultabb 
esetekre vonatkozik) 

  

 A hiba felismerése mondatonként 1 pont, az indoklás mondatonként 1 
pont, összesen  

  
4 pont 

    
10. a)  

egy szájból hideget és meleget fúj: Egymásnak ellentmondó 
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kijelentéseket tesz, illetve több ellentétes álláspontot akar egyszerre 
érvényesíteni. 

a saját szájától vonja el a falatot: Inkább maga nem eszik eleget, hogy 
másnak vagy más célra több jusson. 

megégeti a száját: Valamely cselekedete vagy szavai miatt sok 
kellemetlensége lesz. 

olyan, mintha a szájából köpte volna ki [biz.]: (Gyermek) feltűnően 
hasonlít (az anyjához vagy főleg az apjához). 

eltátja a száját: Maflán bámul, elcsodálkozik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Minden jó megoldásért 1 pont 
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 b) Lehetséges megoldások: 
valakinek a lábai elé borul: hódolatát, csodálatát fejezi ki valaki előtt 
valakinek a lábainál (lábai előtt) hever: nagyon szerelmes valakibe; 
behódol valakinek 
valakinek két bal lába van: nagyon ügyetlenül táncol vagy futballozik; 
ügyetlen a gyakorlati életben 
kicsúszik valakinek a lába alól a föld vagy a talaj: elbizonytalanodik az 
életben, tragikus élethelyzetbe kerül 
megjáratja a lábait: (állandósult szókapcsolat) sétál egyet, hogy 
elgémberedett lábait megmozgassa 
lábra áll lehet állandósult szókapcsolat és szólás is, az utóbbi esetben 
jelentése: újra tud kezdeni valamit az életben 
 
A szólásokon kívül elfogadhatóak a szóláshasonlatok és az állandósult 
szókapcsolatok is. 

  

 Minden jó megoldás 1 pont 5  
 Összesen  10 pont 
    

11. Egy lehetséges megoldás: 
Na, hogy akkor úszik? Nyuszi, komolyan! Pedig át lehetne adni.  
Kedden, csütörtökön? Akkor jó! Ha el nem felejted. Hát nem tudom. 
Megharagszom. Szia! Szeretlek! 
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 A társalgási stílus sajátosságai a fenti szöveg alapján: 
− erős érzelmi, hangulati hatás 
− rövid, hiányos mondatok, üres helyek 
− közhelyek és töltelékszavak használata 
− közvetlenség 
− tükrözi a társadalmi helyzetet, ízlést, műveltséget 

 
 
 
 
 
2 

 

 Összesen  6 pont 
    

12. Lehetséges válaszelemek: 
− nyelvi rájátszás régi magyar slágerekre: löncsölő kislány – pancsoló 

kislány, az élet úgyis szívószál – az élet úgyis tovaszáll,  
− a Pancsoló kislányból egész sorokat is átvesz vagy változatlanul: Ha 

végre itt a nyár, vagy egy betű/szó kicserélésével: ottan annyira szép 
and (és) jó, annyi fitneszet (vicceset) látok-hallok, és még hambi 
(bambi) is kapható 
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− szótorzítás a rím kedvéért: szívem, megszívem  
− nullmorfémás alakként kezelés: úgy élvezem én az élet,  
− hibás ragozás: fitneszet, beten neki 
− magyar szó angolos írása (deresh, taps’lani), angol szó magyaros 

írása (fíling, ájlávtól) 
− kommersz kultúra, plázanyelv beemelése a költészetbe: hambi a 

hamburger helyett 
− idegen szavak: átírt formában (fíling, fitneszet, fullig, ájlávtól, 

popkornunk) és megtartva eredeti írásmódjukat (light, wash and go, 
high, ketchup, fresh and go) 

 Négy válaszelem a versből vett példákkal 1-1 pont 4  
 Világosan megfogalmazott, felépített szöveg 4  
 Összesen  8 pont 
    

13. Szempontok: 
− találó cím 
− az elképzelés újszerűsége, ötletessége 
− a témaajánlás nyelvi megfogalmazásának minősége 

  

 Cím 1 pont, a nyelvi és tartalmi megoldás 7 pont  8 pont 
    

14. Értékelési szempontok:  
Műfaji, formai megfelelés  

 
2 

 

 Kapcsolódás a felvezető szöveghez 3  
 Tartalmilag lényeges elemek megjelenítése 3  
 Nyelvi és tartalmi találékonyság 3  
 Az érvelés minősége, változatossága 3  
 A megfogalmazás egyéni hangvétele 1  
 Összesen  15 pont 
 Összesen:  100 pont 

(Fél pont nem adható.) 

 
Beküldendők a legalább 50 pontot elért feladatlapok! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


