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MAGYAR NYELV OKTV 2010/2011 - első forduló 

Javaslat a feladatok megoldására és értékelésére 

 

1. hozzáadás: kötőszóismétlés  
párhuzam: „én semmit sem tudok, sem mondok” 
kérdés: „Elfussunk?” 
érzelmi alakzat: felkiáltás (1. mondat) 
evokálás: latin kifejezések 
nyelvjárási alakok: kévántatik 
anafora: avagy…avagy  
alaki erősítés: szóismétlés (fegyver, fegyver, fegyver) 
tartalmi erősítés: szóhalmazok, felsorolás, fokozás, ellentét 

  

 Alakzat és példa megnevezése 1 pont  5 pont 
    

2. a) Nincs pénzem. 
b) Más is.  
c) Az elmúlt időszakban nem volt az. 
d) Szeretném, ha az enyém lenne. 

  

 Minden helyes megoldás 1 pont  4 pont 
    

3. Lehetséges változatok: 
szoftabb ágyi csemegét: stílustörést érzünk a két jelző között: a népies 
(ágyi) és az idegen tövű (szoftabb) angol eredetű szó között 
Bundáskenyér-katonákat mártogatni: metafora, bizalmas 
nyelvhasználat, gyermeknyelvi kifejezés 
nyalka huszárok (…) dunyha alatti: régies szavak, archaizmusok 
madártej – hófehér habfelhők, vanília égbolt: teljes metafora 
vanília égbolt: szinesztézia, feszültség keletkezik a hétköznapi, 
konyhanyelvi kifejezés és a költői szóképek között 

  

 Minden helyes megoldás 1 pont  3 pont 
    

4. a) otthonos 
b) keretes 
c) kedvtelés 
d) sokadalom 
e) kamasz 
f) erdőcske 

  

 Minden helyes megoldás 0,5 pont 
(Ha az eredmény nem egész pont, felfelé kerekítsünk!) 

 3 pont 

    
5.  Lehetséges megoldások: 

- a latin főnevek helyett a magyar megfelelőjüket használjuk 
(literatúránk – irodalmunk, publikum – közönség, poétai – költői), 
- az elbeszélő múlt jelét ma már nem használjuk (temeténk helyett 
temettük),  
- a szenvedő ragozást nem használjuk (bocsáttassanak közre helyett én 
bocsáthassam / adhassam ki)  
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- az igenevek használata változik (remélvén alak ma már régies, bár 
használatos – remélve) 
- béjövend helyett majd bejön, hangtani és alaktani változás történt.  
- kedvességet nyert – a kifejezést ma már nem használjuk, egykori 
tartalmát más nyelvi formák vették át (elismerést kapott, népszerű lett 
stb.) 

 Minden helyes megoldás 1 pont. (Más helyes megoldás is elfogadható)  6 pont 
    

6. A) Utal a témára, a tartalomra, egységbe rendezi a szöveget, 
figyelemfelkeltő 

 
 

 

 Két elem megnevezése 2  
 B) Értelmezés: 

Nyerges András: Voltomiglan – Szóalkotás, az író példája a 
holtomiglan szó. A voltomiglan a múltról, a holtomiglan a jövőről szól, 
vagyis mindkettő az egész életet jelenti – életrajzi műre utal. 
Vámos Miklós: Sánta kutya – Egy közmondás részlete a cím. 
(Hamarabb utolérni a hazug embert, mint a sánta kutyát.) Sejteti, hogy 
a könyv középpontjában valamiféle élethazugság áll. 
Esterházy Péter: Esti (tulajdonnév) – Az író „kölcsönveszi” Kosztolányi 
figuráját, „alteregóját” és saját alteregójaként „használja”. Esti 
Kornélból Esti lett, tehát sejthető, hogy csak írói játékról, rájátszásról 
van szó a műben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Címenként 2-2 pont az értelmezésért 6  
 Összesen   8 pont 
    

7. 1 – C, 2. – A, 3. – B   
 A párosítás 3  
 A B C 

 

  

 

 
 
 

 

 Az ábrák helyes kiegészítéséért 2-2 pont (Egész pont levonással jár 
minden hiba.) 

6  

 Összesen   9 pont 
    

8. A) 
a) ügyetlen, lassú, kelletlen és sikertelen, haszontalan ember 
b) fiatal nők körül legyeskedő, idősebb férfi 
c) önhibáján kívül, a közösség érdekében életét vesztő ember 
d) arcátlanul pimasz, tolakodó ember (főleg hasonlatban) 
e) ostoba, buta, feledékeny, csekély értelmű nőszemély 
f) önös érdekből véleményét cserélgető ember 

 
 
 
 
 
 

 

 Minden helyes megoldás 1 pont 6  
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 B)  
a) Összekeveri a dolgokat, rossz helyen keresgél 
b) Hasonlót hasonlóval „gyógyítsunk”!  

 A szólás jelentésének helyes megadása 1 pont 2  
 Összesen  8 pont 
    

9. rom, kopár, ház, kutak, nép, harang   
 Elemenként 1-1 pont  6 pont 
    

10. a) Önmagába visszatérő érv. Az érv állítását nem támasztja alá semmi, 
pusztán megismétli az érvet.  
b) Hamis ok-okozat. Leegyszerűsített megoldás. Egy-egy jelenség 
mögött bonyolultabb összefüggések vannak; összetett okok 
következménye. 
c) Személyeskedés. Ha valakinek nem az érveit vagy tetteit vesszük 
figyelembe a vitában, hanem aszerint ítélkezünk, hogy a személye 
szimpatikus-e vagy sem.  

  

 Minden helyes megállapítás 2 pont  6 pont 
    

11. A szövegalkotás megfelel a párbeszéd követelményeinek, a szöveg 
megszerkesztettsége kifogástalan. 

 
5 

 

 Az említett 5 jelenség nyelvileg valóban kifogásolható. (Ezek lehetnek 
grammatikai, szóhasználati, fonetikai, mondattani stb. jellegűek.) 

 
5 

 

 Érvelése nyelvi tudást/tudatosságot tükröz.   3  
 A megfogalmazás hangneme, stílusa alkalmazkodik a 

beszédszituációhoz. (Figyelembe veszi a kommunikáció célját, a 
partner korát stb.) 

3  

 Összesen  16 pont 
    

12.    
 A) 

Korunk kampánykommunikációjának egyik jellemző, megkülönböztető 
jegye, hogy meggyőző hatását nem elsősorban nyelvi, hanem vizuális 
eszközökkel éri el. A felcserélés eszköze olyan tárgy képe, amelyben a 
rész az egész helyett, az egész a rész helyett áll. 
A folyóban úszó (olajoshordót) olajat felnagyítja, helyettesíti az egészet 
a résszel, a folyót azzal, ami benne úszik. Alakzat: szinekdoché. 

  

 Az alakzat felismerése  2  
 A túlzás, nagyítás eszközével érzékelteti a kép a folyószennyezés 

ártalmát. A doboz vagy a hordó rátelepszik a városra: megfojt mindent, 
magát a folyót is. 

 
 
3 

 

 B) 
Meggyőző írásmű, használja a retorikai eszközöket. 
Értékelési szempontok:  
Műfaji megfelelés, érvelési készség 
Kapcsolódás a képhez 
Tartalmilag lényeges elemek, tájékozottság 

  

 Találékonyság, szellemesség 15  
 Összesen  20 pont 
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13. Lehetséges válaszelemek: 
- az anyanyelvhasználat előtérbe jutása, fordítások (Biblia-fordítások és 
egyéb művek) fellendülése; 
- a nyelvtanirodalom kibontakozása, 
- iskolák kiépülése és új lehetőségei; 
- az olvasók számának erős megnövekedése (szélesebb és immár laikus 
olvasóréteg), olvasók és írók újfajta kapcsolata; 
- a nyelvi tudatosság és következetesség erősödése, a nyelvhasználat 
egységesülésének kezdete; 
- a helyesírás szabályozásának megindulása; egyes nyelvjárási 
jelenségek vagy sajátosan egyedi nyelvszokások visszaszorulása; 
- az egységes nyelvváltozat formálódása, a nyelvjárási rétegződéstől a 
köznyelvi egységesülés felé vezető út létrejötte. 
- Pl. Hess András budai nyomdája, Krakkó, Bécs, Sylvester János 
(Sárvár), Heltai Gáspár (Kolozsvár), Huszár Gál (Magyaróvár, Kassa, 
Debrecen), a nagyszombati nyomda. 

 
 

 

 1-1 fontos tényező 1-1 pont; 2 helynév vagy személynév 2 pont  6 pont 
 Összesen:  100 pont 

 
Beküldendők a legalább 50 pontot elért feladatlapok! 
 
 


