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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? 
 díjjaz, többtucatnyi, útikalauz, orvadász, lopódzik, röhelyes, túristaút 
(A)  igenév (B)  igekötő (C)  névutó 
(D)  ige (E)  határozószó 

2. Mely szavak illenek az alábbi idézetben a kipontozott helyek valamelyikére? 
 „Az jó hírért-névért s az szép  ....................  ők mindent hátra hadnak, 
 Emberségről példát, ...........................  formát mindeneknek ők adnak, 
 Midőn mint jó  .....................  mezőn széllel járnak, vagdalkoznak, futtatnak.” 

(A)  becsületért  (B)  tisztességért (C)  hősiességről 
(D)  vitézségről (E)  paripák 

3. Jelöljétek meg az igaz állításokat az előző feladatban idézett versre, illetve 
költőjére vonatkozóan! 
(A)  A versre végig jellemző versszak, illetve -forma a költőről kapta a nevét.
(B)  A XVI. századi költőt ifjúkorában Bornemisza Péter nevelte. 
(C)  Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet barátjaként Lengyelországba is követte.
(D)  Múzsáit Anna, Júlia, illetve Cecília néven említi szerelmes verseiben. 
(E)  Van olyan verse, amelyben alkalmazta az akrosztichon költői eszközét. 

4. Jelöljétek be William Shakespeare drámai szereplőit! 
(A)  Horatio (B)  Mercutio (C)  Ophelia 
(D)  Pernelle asszony (E)  Laertes 

5. Mely betűcsoportokból lehet az összes betű felhasználásával egy daktilusnak 
megfelelő állatnevet kirakni? A kezdőbetűk a helyükön maradtak. 
(A)  APLONIT (B)  DÉERNVE (C)  OTARGISZ 
(D)  TAHNALIT (E)  DERRÁDOM 

6. Jelöljétek meg a tulajdonnévi eredetű szavakat! 
(A)  szendvics (B)  mecénás (C)  július 
(D)  bordó (E)  zserbó 

7. Ponttal vagy anélkül? Mely esetekben kell pont a rövidítés után? 
(A)  pl (B)  kg (C)  ÉNy (D)  Kr e (E)  stb 

8. Szemezgetés a világirodalomból. Jelöljétek meg az igaz állításokat! 
(A)  Candide mindvégig elvakultan hisz Pangloss mester tanításaiban. 
(B)  A lilliputi belpolitika az angol kétpártrendszer paródiája. 
(C)  A kazettában, melyet Orgon Tartuffe-re bíz, egy felségáruló iratai vannak.
(D)  Faust elcsábítja Margitot, aki elkárhozik. 
(E)  Keats, aki rajongott az ókori kultúráért, ódát írt egy görög vázához. 

9. Az alább idézett művek közül jelöljétek meg az epika műnemébe tartozókat! 
(A)  „Éneklem a Fársáng napjait s Dorottyát…” 
(B)  „Hervad már ligetünk, s díszei hullanak.” 
(C)  „Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?” 
(D)  „Fegyvert, s vitézt éneklek, török hatalmát…” 
(E)  „Lassan hervadni el, mint a virág…” 

10. Azokat a költőket jelöljétek meg, akiktől szerepel idézet az előző feladatban! 
(A)  Kölcsey Ferenc (B)  Petőfi Sándor (C)  Balassi Bálint 
(D)  Vörösmarty Mihály (E)  Csokonai Vitéz Mihály 

11. Melyik szóalak felel meg a szótő+képző+jel+rag képletnek? Csak a valóban 
megjelenő szóelemeket kell figyelembe venni, a zérómorfémákat nem! 
(A)  érezhetjük (B)  építésszel (C)  megfontoltabb 
(D)  egészségedre (E)  bicikliket 

12. 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 

13. Milyen mondatrészekre van példa az alábbi mondatban? 
 Száznál is többen indultak pincéik legjobb boraival a szőlősgazdák az idei év 

borásza címért a Kárpát-medence minden pontjáról. 
(A)  időhatározó (B)  célhatározó 
(C)  számállapot-határozó (D)  hasonlító határozó 
(E)  birtokos jelző 
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