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Országos döntő 9. 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. Jelöljétek meg a helyesen írt névutókat! 

(A)  felöl (B)  dacára (C)  mulva (D)  tájt (E)  véget 

2. Görög istenek attribútumait adtuk meg. Azokat az isteneket jelöljétek meg, 
akiknek szerepel attribútuma a felsorolásban! 

 háromfejű kutya, szárnyas saru, babér, búzakalász, olajfa 
(A)  Hermész (B)  Hesztia (C)  Héra (D)  Hádész (E)  Héphaisztosz

3. 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 

4. Melyik nevet lehet beilleszteni az alábbi népi megfigyelések valamelyikébe? 
 Ha  .................. kopog, karácsony locsog.  
 Ha megcsordul  ................. , tele lesz a pince! 
  ................  napján ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. 

(A)  Sándor (B)  Márton (C)  Csongor (D)  Vince (E)  Katalin 

5. 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. 

6. 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 

7. 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 

8. Azt a szópárt jelöljétek meg, amelyiknek mindkét tagjából hosszú í hiányzik! 
(A)  h_rdet   –   k_nálat (B)  _télet   –   ir_gy 
(C)  _gér   –   tan_tó (D)  b_ztat   –   b_rkózó 
(E)  mind_g   –   v_zilabda 

9. 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 

10. Jelöljétek be azt a három szót, amelynek a végéről ugyanaz a kétbetűs végző-
dés hiányzik! 
(A)  musz__ (B)  lak__ (C)  usz__ (D)  hod__ (E)  rag__  

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)  VÉ-TEM-SZEP-GÉN-BER 
(C)  BAN-VAL-LÉ-A-BÁL-DÁ (D)  TÉSZ-SZEK-LE-KER 
(E)  HA-TUD-TOM-NEM 

12. Azonosítsátok be az előző feladat verseinek költőit! Ki élt valamelyikükkel 
egy időben? 
(A)  Balassi Bálint (B)  Vörösmarty Mihály (C)  II. Rákóczi Ferenc 
(D)  Széchenyi István (E)  Csokonai Vitéz Mihály 

13. Az alábbi három igében az a közös, hogy ugyanolyan szófajú szóból képeztük 
őket. Melyik tartozik még közéjük?  óhajt, jajgat, áhít 
(A)  csitít (B)  sunnyog (C)  nógat (D)  fújol (E)  szöszmötöl 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Rövid választ igénylő villámkérdések, feladatok: 
 1. A mondáink szerint ki volt Álmos anyja, illetve fia? 
 2. Hogy hívják a három fagyosszentet? 
 3. Határozzátok meg az írhassák igealak módját, idejét, számát és személyét! 
 4. Soroljátok fel a három műnemet! 
 5. Irodalmi szereplő; apja: Lőrinc, testvére: György. Ki ő? 
 6. Készítsetek legalább két egyszavas anagrammát a SZERETEK szóalakból! 

 7. „Viszik a kis Veronkát.” – Kinek melyik regényében viseli ezt a címet az 
első és az utolsó fejezet? 

 8. Nevezzétek meg a mellérendelő összetett mondat öt altípusát! 
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