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Országos döntő

10. osztály
BOLYAI JÁNOSBOLYAI FARKAS

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Az Isteni színjátékból idézünk. Válaszoljatok a rá vonatkozó kérdésekre! 
  „Bár későcskén, sub Julio születtem, 
  jó Augusztus alatt Rómában éltem, 
  hívén a régi, hazug istenekben. 

  Költő valék és versben elregéltem, 
  mint menekült, míg nagy Ilion égett, 
  Anchises jámbor magzata az éjben.” 

 1. Ki mondja és kinek az idézett sorokat? 
 2. Mit jelent a „sub Julio” kifejezés? 
 3. Melyik művére utal a beszélő az idézet második versszakában? 
 4. Hogy hívták „Anchises jámbor magzatát”? 
 5. Határozzátok meg a valék igealak módját, idejét, számát és személyét! 
 6. Az idézet melyik két szavában érvényesül a részleges hasonulás törvénye? 
 7. Mi az idézet, illetve a mű egészének versformája? 
 8. Melyik nyugatos költőnk fordította magyarra a teljes művet? 



Országos döntő 10. osztály 2022. december 10. 

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel  
jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Melyik szó illik az alábbi hiányos szállóigék valamelyikébe? 
  ÉS MÉGIS  ................  A FÖLD!  .....................  AZ EGÉSZ VILÁG. 
  TÖBB IS  ...................  MOHÁCSNÁL. 

(A)  SZÍNHÁZ (B)  KEREK (C)  FOROG (D)  BUKOTT (E)  MOZOG

2. Melyik meghatározás felel meg egy p betűvel kezdődő irodalmi fogalomnak? 
(A)  Eposzi kellék: a téma megjelölése a mű elején. 
(B)  Siralom, a Mária-himnuszok egyik fajtája. 
(C)  Öt verslábból álló sorfajta. 
(D)  Erkölcsi célzatú, jelképes, rövid történet; bibliai műfaj is. 
(E)  Krisztus kínszenvedésének és halálának dramatizált története. 

3. Azt a szópárt jelöljétek meg, amelyiknek mindkét tagjából hosszú í hiányzik! 
(A)  c_mke   –   d_csér (B)  t_zet   –   mir_gy (C)  szel_d   –   üd_tő 
(D)  szol_d   –   b_rkózó (E)  h_zlal   –   v_zibicikli 

4. Shakespeare Romeo és Júlia című drámájából idézünk. Ki mondja az alábbi 
sorokat?  „Holnaptól minden titkomat rám bízhatod: 

  hallgatok, mint a sír. Jól meglékeltek, esküszöm. 
  – Pokolra mind a két famíliát!” 

(A)  Romeo (B)  Tybalt (C)  Páris (D)  Benvolio (E)  Mercutio 

5. Jelöljétek meg az eredetileg latin nyelven írt műveket! 
(A)  Máté evangéliuma (B)  Janus Pannonius: Saját lelkéhez 
(C)  Villon: Nagy Testamentum (D)  Boccaccio: Dekameron   
(E)  Anonymus: Gesta Hungarorum 

6. Az előző feladatban szereplő művek közül kettő ugyanabban a században ke-
letkezett. Melyik ez a század? 
(A)  XI. (B)  XII. (C)  XIII. (D)  XIV. (E)  XV. 

7. Az alábbiak közül mi tartozott a „hét szabad művészet” közé? 
(A)  geográfia (B)  asztrológia (C)  geometria 
(D)  retorika (E)  gasztronómia 

8. Jelöljétek be a Himnusszal kapcsolatos igaz állításokat! 
(A)  Jövőre ünnepeljük a Himnusz megírásának 200. évfordulóját. 
(B)  A művet Kölcsey Ferenc a szülőfalujában írta. 
(C)  A vers műfaja az epika műnemébe tartozik. 
(D)  A költemény keretes szerkezetű; 8 soros, páros rímű versszakokból áll. 
(E)  A Himnuszt Erkel Ferenc zenésítette meg 1844-ben. 

9. Jelöljétek be azt a három szót, amelynek a végéről ugyanaz a kétbetűs végző-
dés hiányzik! 
(A)  dév__ (B)  zsiv__ (C)  tal__ (D)  tav__ (E)  biv__ 

10. Milyen szófajú szavak bújtak el a FLAMINGÓ szóban? (A betűk sorrendje 
természetesen nem változik.) 
(A)  melléknév (B)  igenév (C)  kérdő névmás 
(D)  ige (E)  indulatszó 

11. Verscímek szótagjait kevertük össze. Állítsátok helyre őket, majd azokat a ver-
seket jelöljétek meg, amelyek szövegében van megszólítás! 
(A)  POM-LE-SZÜ-RA-NA-TÉS (B)  NA-EGY-NEK-TO-É-KA 
(C)  HA-TUD-TOM-NEM (D)  CSÚ-TÓL-RAD-BÚ-VÁ 
(E)  RE-PAN-DI-TE-NÓ-A-CSÉ-NI 

12. Szófajok és mondatrészek. Egyes szavak szófaji hovatartozását és mondatrészi 
szerepét határoztuk meg. Melyikre van példa az alábbi mondatban? 

 Az autók tengelyét is eltakaró víz hömpölygött Vác utcáin a tegnapi vihar után. 
(A)  többes számú főnév – alany (B)  tulajdonnév – helyhatározó 
(C)  melléknév – időhatározó (D)  melléknévi igenév – minőségjelző 
(E)  névutó – helyhatározó része 

13. Az alábbi szókígyó női neveket rejt. Mely költőknek szerepel híres szerelme, 
múzsája közöttük? VITORLAURALOMHANNAPOSTAVIOLADIK 
(A)  Dante Alighieri (B)  Francesco Petrarca (C)  Catullus 
(D)  Balassi Bálint (E)  Zrínyi Miklós 

 
 A 14. feladat a következő oldalon található! 

 
 
 


	borito_10
	hatlap_10

