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BOLYAI JÁNOSBOLYAI FARKAS

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Rövid választ igénylő villámkérdések, feladatok: 
 1. Soroljatok fel legalább négy kötetcímet Ady Endrétől! 

 2. Híres író unokatestvérek nevét keressük; egyikük ismert regénye a Pacsirta. 
Kik ők? 

 3. Melyik két szólásból jött létre a pálcát tör mellette szóláskeveredés? 
 4. Egy híres világirodalmi műből idézünk. Ki a szerző, és mi a mű címe?  
  „Talán nem úgy éltem, ahogy kellett volna…” 

 5. Milyen módú, idejű, számú és személyű a kellett volna igealak? 
 6. Alkossatok legalább 2 egyszavas anagrammát a KERESZTEL szóalakból! 

 7. Melyik két stílusirányzat jellemző leginkább Móricz Zsigmond munkássá-
gára? 

 8. Írjátok le újra a következő mondatot, pótolva az összes hiányzó írásjelet! 
Figyelj csak Béla nem tudod ki az a lány a suli előtt 

 



Országos döntő 12. 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. Milyen névmások bújtak el a KAMILLA szóban? 

(A)  személyes (B)  visszaható (C) kérdő (D) birtokos (E) vonatkozó

2. Azt a szópárt jelöljétek meg, amelynek mindkét tagjába hosszú í-t kell vagy 
lehet írni a hiányzó helyre! 
(A)  v_gadj   –   b_rkózó (B)  na_v   –   _zület (C)  h_vatlan   –   _ziben
(D)  légy_rtó   –   b_rság  (E)  _vó  –   k_váncsi 

3. Verscímek szótagjait kevertük össze. Állítsátok helyre őket, majd azokat a ver-
seket jelöljétek meg, amelyek szövegében van megszólítás! 
(A)  HEGY-ON-LATT-SI-A-A (B)  DI-KÉT-RÓD-SZON-JA-AP 
(C)  KÖNY-JÓ-VE-NÁS (D)  POM-LE-SZÜ-RA-NA-TÉS 
(E)  DIK-KE-ZRÍ-SO-É-NE-MÁ-NYI 

4. Azonosítsátok be az előző feladat verseinek költőit! Ki élt valamelyikükkel 
egy időben? 
(A)  Tompa Mihály (B)  Kazinczy Ferenc (C)  Juhász Gyula 
(D)  Mikes Kelemen (E)  Madách Imre 

5. Az alábbi szókígyó női neveket rejt. Mely költőknek szerepel híres szerelme, 
múzsája közöttük? 

 HALFILÉDALMAFANNIMFABULANNAPPALILLAT 
(A)  Radnóti Miklós (B)  Ady Endre (C)  Vörösmarty Mihály 
(D)  Juhász Gyula (E)  Csokonai Vitéz Mihály 

6. Ádám és Éva különböző neveit, illetve szerepeit állítottuk párba Madách Imre 
művéből. Azt a párosítást jelöljétek meg, amely esetén valóban párt alkotnak, 
azaz ugyanabban a színben szerepelnek! 
(A)  Tankréd – Júlia (B)  Kepler – Borbála 
(C)  Sergiolus – Lucia (D)  Miltiádész – Izóra 
(E)  Danton – Júlia 

7. Jelöljétek be azt a három szót, amelynek a végéről ugyanaz a kétbetűs végző-
dés hiányzik! 
(A)  sek__ (B)  csek__ (C)  kev__ (D)  tar__ (E)  kar__ 

8. Melyik szó illik az alábbi hiányos szállóigék valamelyikébe? 
   ........................  mindent legyőz.  .........................  hatalom. 
   ........................  én vagyok. 

(A)  Az állam (B)  A nő (C)  A győztes 
(D)  A tudás (E)  A szerelem 

9. Jelöljétek be a Himnusszal kapcsolatos igaz állításokat! 
(A)  Jövőre ünnepeljük a Himnusz megírásának 200. évfordulóját. 
(B)  A művet Kölcsey Ferenc a szülőfalujában írta. 
(C)  1823-ban jelent meg először az Aurorában. 
(D)  A költemény keretes szerkezetű; 8 soros, páros rímű versszakokból áll. 
(E)  A Himnuszt Erkel Ferenc zenésítette meg 1844-ben. 

10. 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 

11. Idézzétek föl az alábbi írók, költők szülőhelyét, majd jelöljétek meg azt, aki a 
legdélebbi, és azt, aki a legkeletebbi településen született! 
(A)  Jókai Mór (B)  Mikszáth Kálmán (C)  Kosztolányi Dezső 
(D)  Ady Endre (E)  Madách Imre 

12. Melyik idézet származik Arany János valamelyik történelmi balladájából? 
(A)  „Fehér leplét, véres leplét / A futó hab elkapdossa.” 
(B)  „Ropog a tűz, messze süt a vidékre,  

   Pirosan száll füstje fel a nagy égre” 
(C)  „Kettőzni kell az őrt, / Kivált Mátyás előtt!” 
(D)  „Szólt a fiú: »Kettő, vagy semmi!«  

   És kártya perdül, kártya mén” 
(E)  „A radványi sötét erdőben / Halva találták Bárczi Benőt.” 

13. Milyen szófajokra van példa az előző feladat idézeteiben? 
(A)  névutó (B)  határozószó (C)  névmás 
(D)  határozói igenév (E)  folyamatos melléknévi igenév 

  

 A 14. feladat a következő oldalon található!  
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