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A feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel jelöljétek! 
Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. A helyesen írt szavak, toldalékos szóalakok kezdőbetűiből (az előfordulás sor-

rendjében) egy újabb szó olvasható össze. Milyen szófajú lehet ez a szó? 
 lélekzet, fennkölt, egyéves, orrmány, lőjjön, nagylelkű, turistaút 

(A)  melléknév (B)  ige (C)  határozószó 
(D)  igenév (E)  névutó 

2. Azokat a szavakat jelöljétek be, amelyekben minden magánhangzó ajakkere-
kítéses, és minden mássalhangzó zárhang! 
(A)  bátor (B)  kötőtű (C)  Buda (D)  pajta (E)  tyúkól 

3. Azt a női szereplőt jelöljétek meg, akinek a férje szerepel az alábbi görög, 
illetve trójai férfiak között! 

 Agamemnón, Akhilleusz, Hektór, Odüsszeusz, Priamosz 
(A)  Pénelopé (B)  Helené (C)  Andromakhé 
(D)  Thetisz (E)  Klütaimnésztra 

4. Jelöljétek meg az alábbi idézettel kapcsolatos igaz állításokat! 
  „Gyűlölök és szeretek. Mért? Nem tudom én se, de érzem: 
   így van ez, és a szivem élve keresztre feszít.” 

(A)  A mű eredetileg ógörög nyelvű. (B)  Műfaja epigramma. 
(C)  Az idézet 2. sora pentameter. (D)  A verset a Lesbia-szerelem ihlette.
(E)  A vers egyik kulcsfogalma az ambivalencia. 

5. Két jól ismert szövegemlékünkből idézünk kulcsszavakat. Azokat jelöljétek 
meg, amelyek a korábban keletkezett nyelvemlékben találhatók! 
(A)  feleim (B)  virágnak (C)  isa 
(D)  gyimilcsétűl (E)  szegekkel 

6. Milyen mondatrészekre van példa az alábbi mondatban? 
 Már több százan csatlakoztak a természetjárók tavaszi felhívásához megtisztí-

tani az erdőt a tavaly felgyülemlett szeméttől. 
(A)  helyhatározó (B)  módhatározó (C)  birtokos jelző 
(D)  célhatározó (E)  állandó (vonzat)határozó 

7. Melyik szóalak felel meg a szótő+képző+jel+rag képletnek? Csak a valóban 
megjelenő szóelemeket kell figyelembe venni, a zérómorfémákat nem! 
(A)  tudhatjátok (B)  érveléssel (C)  fényesebben 
(D)  egészségedre  (E)  biciklisek 

8. Milyen mássalhangzótörvényekre van példa az előző feladat (A)-(E) pontok-
ban megadott öt szavában? 
(A)  részleges hasonulás (B)  mássalhangzó-kiesés 
(C)  összeolvadás (D)  írásban jelölt teljes hasonulás 
(E)  mássalhangzó-rövidülés 

9. Mi minden történik a folytatásban az idézett újszövetségi történetben? 
 „A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki a vagyon rám eső részét!” 

(A)  Az apa elzavarja a fiát. (B)  A fiú elpazarolja a vagyonát. 
(C)  Az apa örömmel fogadja vissza őt. (D)  A fiú bátyja megharagszik. 
(E)  A fiú testvére is örül, hogy öccse előkerült. 

10. Mely betűcsoportokból lehet az összes betű felhasználásával egy daktilusnak 
megfelelő állatnevet kirakni? A kezdőbetűk a helyükön maradtak. 
(A)  GALORIL (B)  DMEÁRROD (C)  MMAOTOR 
(D)  KUGENUR (E)  KLIRIOB 

11. Melyik szó illik a kipontozott helyek valamelyikére? 
  „ ....................  ilyet a Hesperidák kertjébe’ se látott, 
   Hősi Ulysses sem Alkinoos  ...... . 
  Még boldog szigetek bő rétjein is csoda lenne, 
   Nemhogy a pannon-föld északi hűs rögein. 
  S íme virágzik a  ......................  merészen a télben…” 

(A)  Achilles (B)  Herkules (C)  szigetén (D)  fácska (E)  mandulafa 

12. Jelöljétek meg az igaz állításokat az előző feladatban idézett versre, illetve 
költőjére vonatkozóan! 
(A)  Az idézett mű eredetileg latin nyelvű. 
(B)  Versformája az epigrammákra jellemzően disztichon. 
(C)  A költő az itáliai Ferrarában és Padovában végezte tanulmányait. 
(D)  Az epigrammán kívül kedvelt műfaja volt az elégia is. 
(E)  Részt vett a Hunyadi Mátyás ellen szervezett összeesküvésben. 

13. Jelöljétek meg a határozós alárendelő összetett szavakat!   
(A)  tornacipő (B)  félkész (C)  napsütötte 
(D)  százszorszép (E)  vándorcirkusz 
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