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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló 

MAGYAR NYELV 

FELADATLAP  
 

Munkaidő: 180 perc 

Elérhető pontszám: 100 pont 
 

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.  Állapítsa meg a szövegből vett példák segítségével, hogy milyen alakzatok biztosítják 

az alábbi szövegrészlet hatásosságát! 

 

Fegyver, fegyver, fegyver kévántatik és jó vitézi resolutio! Ezenkívül én semmit sem tudok, 

sem mondok. Avagy ezért, magyarok evvel oltalmazzuk meg magunkat, avagy vitézül hal-

junk mindnyájan, mert non datur aliud medium*. Elfussunk? Nincs hová, sohun másutt Ma-

gyarországot meg nem találjuk, senki a maga országábul ki nem mégyen, hogy minket 

helyheztessen belé: az mi nemes szabadságunk az ég alatt sohun nincs, hanem Pannóniában. 

Hic nobis vel vincendum vel moriendum est. ** 

 

  (Zrínyi Miklós: Ne bántsd a magyart! Az török áfium ellen való orvosság) 

* nincs más út 
** Itt győznünk avagy meghalnunk kell. (Livius Ab urbe condita című művéből) 
 

Alakzat Példa 
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2.  Milyen rejtett tartalmak olvashatók ki az alábbi állításokból? 

 

Ha sok pénzem lenne, sokat utaznék.  __________________________________________  

Tomi is szereti a fagylaltot.  __________________________________________________  

Peti újra boldog.  ___________________________________________________________  

Jól állna nekem ez a kabát.  __________________________________________________  
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3.  Az alábbi szöveg gazdag stíluseszközökben. Válasszon ki három szóképet, és lássa el stí-

lusminősítéssel! 

Amely ember nem kíván bikákkal álmodni, választhat szoftabb ágyi csemegét. Lehet 

hideg bundáskenyér-katonákat mártogatni forró spenótba, s akkor zöld réteken nyalka hu-

szárok lovagolják majd be dunyha alatti lelki életünk. A fokhagymával töltött szilva istenes 

álmokhoz juttat, míg a madártej után szinte mindig repülünk, hófehér habfelhők között a 

vanília égbolton.  

(Cserna-Szabó András: Levin körút) 

 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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4.  Melyik a szinonima? Húzza alá mindegyik kiemelt szó sorában a megfelelő, rokon jelen-

tésű szót! 

 

a) lakályos házias szolgálatkész otthonos lakható barátságtalan 

b) rámás keretes cigányos düledező összecsengő csillogó 

c) passzió szenvedés szertartás unalom kedvtelés továbbítás 

d) boly halom nyaláb zsúrfiú sokadalom kavarodás 

e) süvölvény kamasz hajlékony suhogós titkos üvöltő 

f) berek gömbölyded berkenyés park domboldal erdőcske 
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5.  Kazinczy Ferenc Csokonai halálakor írott Nekrológjából idézünk: 

 

„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 ismérvén fia eránt való barátságomat, nékem fogja en-

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

bejövénd, övé lesz.” 

 

Mutasson be néhány példát a szövegből arra, hogyan változott meg mára kétszáz évvel ez-

előtti nyelvünk! Hat példát várunk legalább három különböző területről (pl. szóhasz-

nálat, ragozás, hangalak, helyesírás). 

 

a)  _____________________________________________________________________  

b)  _____________________________________________________________________  

c)  _____________________________________________________________________  

d)  _____________________________________________________________________  

e)  _____________________________________________________________________  

f)  _____________________________________________________________________  
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6.  A) Melyek a címmel kapcsolatos legfőbb követelmények? 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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B) A példák értelmezésével mutassa be, hogyan felelnek meg a legújabb irodalmi mű-

vek címei ennek a követelménynek! 

 

Nyerges András: Voltomiglan 

Vámos Miklós: Sánta kutya 

Esterházy Péter: Esti 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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7.  Melyik ábra melyik mondathoz tartozik? Párosítsa a megfelelő betűjeleket a sorszám-

mal!  

 

1. – ____, 2. – ____, 3. – ____ 
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Egészítse ki a tagmondatok sorszámával az ábrákat!  

 

1) „Úgy érzem, hogy mindennél érdekesebb a magyar vidék, és mindennél izgatóbb a ma-

gyar polgári osztály, amelynek fia és írója vagyok.” (Kosztolányi Dezső) 

 

2) „Kosztolányi még annak az író-költőgenerációnak a tagja, amely feladatának tekinti, 

hogy munkájának eszközével, a nyelvvel törődjön, s azt minél tökéletesebben birtokolja.” 

(Szili Katalin) 
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3) „[Kosztolányi]... Híve annak, hogy az iskolázott beszélők ismerjék a nyelvüket, olvas-

sanak minél többet, és választékos stílus jellemezze a hivatal, az újságok, reklámok, a köz 

nyelvezetét.” (Szili Katalin) 

 

A B C 
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8.  Animália-anomália 

Szólásaink jelentős része állati tulajdonságokat társít az emberi cselekedetekhez, jellemvo-

násokhoz. 

A) Határozza meg, milyen embert neveznek  

 

a) béna kacsának?  ________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

b) vén kecskének?  ________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

c) áldozati báránynak?  _____________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

d) piaci légynek?  _________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

e) tyúkeszűnek?  __________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

f) szélkakasnak? __________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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B) Mi az értelme a következő szólásoknak? 

 

kakas alatt tojást keres ________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

kutyaharapást szőrivel ________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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9.  Az alábbi páros rímű versrészletben a dőlttel szedett rímelő szavakat szinonimájukra cse-

réltük. Írja a sorok végére az eredeti szavakat! 

 

Példa: 
 
Svájc. Zerge, bércek, kábulat. (szédület) 
Sikló. Major felhők felett. 
Sötétzöld völgyek, jégmező: 
Harapni friss a lég. (levegő) 
 
 
Feladat: 
 
Göröghon. Szirtek, régi omladék, ________________________________ 
Ködöt pipáló bús orom. 
A lég sűrű, a föld csupasz. ______________________________________ 
Nyáj, pásztorok, fenyő, gyopár. 
 
Némethon. Város, régi építmény: _________________________________ 
emeletes tető, faváz. 
Cégérek, kancsók, ó vízforrások, _________________________________ 
hizott polgárok, szűk utak. 
 
Frankhon. Vidám, könnyelmü náció. ______________________________ 
Mennyi kirakat, mennyi kép! 
Mekkora nyüzsgés, mennyi hang: 
masina, csengő, kürt, kolomp. ____________________________________ 
 
(Babits Mihály: Messze… messze…) 
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10. Mi a baj ezekkel az érvekkel?  

 

a) A barátomban nem lehet bízni, mert teljesen megbízhatatlan fráter. 

A dokumentumokat titkosították, mert az iratok titkosak. 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

b) Az alacsony születésszámnak az egyetlen oka a szegénység. 

A fejenkénti sörfogyasztás Németországban a legmagasabb. Hanzi biztosan rengeteg sört 

iszik. 

Mindenki Persilt használ, aki számít. Használjon ön is Persilt! 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

c) Kit érdekel, hogy mit szónokol? Nem elég, hogy kétszer elvált, még bagózik is! 

Camus Közöny című regényében a főhős gyilkosságba keveredik. A halálos ítéletet hozó bíró 

legfőbb érve ellene, hogy nem sírt az anyja temetésén. 

Hemingwayt nagy írónak tartottam, míg egy szép napon el nem olvastam az életrajzát. Önző, 

beképzelt alak. Soha többé egy sort se olvasok el tőle. 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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11. Írjon egy képzeletbeli párbeszédet, amelyben egy korosztálybeli fiatal figyelmét hívja 

fel az igényes nyelvhasználatra! Győzze meg beszélgetőpartnerét arról, hogy nyelvhaszná-

latában vannak olyan jelenségek, amelyeket jobb lenne elkerülnie! Hogy miért? Az ön fel-

adata az érvek megfogalmazása. Legyen udvarias és egyértelmű! (5 példát írjon, maximum 

1 oldal terjedelemben!) 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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12. A) A vizuális meggyőzésnek milyen retorikai alakzatát fedezheti fel az alábbi képen? 

Mi a kép üzenete? 

(www.epika-awards.com)  

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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B) Írjon a képhez kapcsolódó témában az iskolaújságba kb. 20 soros cikket a verbális 

retorika eszközeinek felhasználásával! Győzze meg társait arról, hogy a környezettuda-

tos magatartás az egyetlen lehetőség a katasztrófák elkerülésére! 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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13. Mi a jelentősége a könyvnyomtatás elterjedésének a magyar nyelv és nyelvhasználat 

történetében?  

Emelje ki vázlatszerűen a legfontosabb tényezőket: az írott nyelvre és a nyelvhasználatra 

gyakorolt hatását! Nevezzen meg kettőt legkorábbi híres nyomdáink vagy nyomdászaink 

közül! 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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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. Stilisztika / Alakzatok 5   

2. Kommunikáció 4   

3. Stilisztika / Szóképek 3   

4. Jelentéstan 3   

5. Nyelvtörténet 6   

6. Szövegtan 2+6=8   

7. Mondattan  3+6=9   

8 Jelentéstan / Szólások 6+2=8   

9. Jelentéstan / Verstan 6   

10.  Retorika 6   

11. Szövegalkotás 16   

12. Retorika / Szövegalkotás 5+15=20   

13. Nyelvtörténet, Nyelvhasználat 6   

Összesen: 100   

 


