
„Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak, hogy az agyunkat egyre jobban lefog-
laló külső információáradat ellenére képesek legyünk odafigyelni a lélek hangjára, több ezer 
éves hagyományainkat hordozó belső világunkra. Csak így állíthatjuk alkotóképességünket, 
vágyainkat, az együttműködő szellem erejét közös felemelkedésünk szolgálatába.”

Idézet Dr. Freund Tamás akadémikus, az első Bolyai-díjas
bejegyzéséből a Bolyai Díj Emlékkönyvébe. Budapest, 2000. április 2.

A rendezvény fővédnökei:
Prof. Dr. FREUND TAMÁS akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 

Dr. AÁRY-TAMÁS LAJOS, az Oktatási Jogok Biztosa

A feladatsorok összeállítói:
MARTON ÁGOTA FLÓRA középiskolai tanár 
PAPP ISTVÁN GERGELY középiskolai tanár

A feladatsorok lektorálói:
KEREKES BARNABÁS középiskolai tanár 

KAPOSINÉ BODÓ ANNA középiskolai tanár

A honlap és az informatikai háttér működtetői:
CSUKA RÓBERT villamosmérnök 

WITTNER-BERTA ENIKŐ általános iskolai tanító

A verseny megálmodója:
NAGY-BALÓ ANDRÁS középiskolai tanár

http://www.bolyaiverseny.hu/magyar912
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Országos döntő

11. osztály
BOLYAI JÁNOSBOLYAI FARKAS

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Villámkérdések, feladatok a reformkorról: 

 1. Kinek melyik verséből származik az alábbi idézet? 
  „Hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek, 
  Nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács!” 
 2. Milyen két sorfajta alkotja az előző idézetet? 
 3. Írjátok ki az igeneveket az 1. feladat idézetéből! 
 4. Kik alkották az ún. romantikus triászt? 
 5. Kitől való a kor híres mottója: „Jelszavaink valának: haza és haladás.”? 
 6. Határozzátok meg a valának igealak módját, idejét, számát és személyét! 

 7. Melyik lapot indította el Kossuth Lajos, és milyen rendszerességgel jelent 
meg? 

 8. Írjátok le helyesen a Kossuth családnév -val/-vel ragos alakját! 
 
 



Országos döntő 11. 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. Katona József Bánk bán című tragédiájának szereposztásából idézünk. Kik fe-

leltethetők meg a szerepek valamelyikének? 
 1) egy lézengő ritter   2) Magyarország nagyura  3) a királyfiak nevelője 

(A)  Bánk bán  (B)  Petur bán (C)  II. Endre 
(D)  Biberach (E)  Mikhál bán 

2. Azt a szópárt jelöljétek meg, amelyiknek mindkét tagjából hosszú í hiányzik! 
(A)  v_gasz   –   b_rkózó (B)  t_zes   –   mir_gy (C)  szel_d   –   üd_tő
(D)  légy_rtó   –   b_rság (E)  szinon_ma   –   k_váncsi 

3. 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. 

4. Az alábbi négy mondatban van egy-egy szó, amely egyetlen betű miatt nem 
illik oda a jelentés, illetve a nyelvhelyesség szempontjából. Keressétek meg 
ezeket, majd olvassátok össze a helytelen betűket az előfordulás sorrendjében! 
Mit jelenthet az így kijött szó? 

 1) Közös lónak túrós a háta.  
 2) Az ítélet kimondásáig mindenkit megillet az ártatlanság védelme.  
 3) Regényét maga a szerző adoptálta filmre.  
 4) Az olimpiai éremre ebben a sportágban egyenlőre várnunk kell. 

(A)  komótos (B)  ó (C)  fásult  (D)  ösztövér (E)  hajdani 

5. Idézzétek föl az alábbi írók, költők szülőhelyét, majd jelöljétek meg azt, aki a 
legészakabbra, és azt, aki a legkeletebbre született! 
(A)  Zrínyi Miklós (B)  Berzsenyi Dániel  (C)  Balassi Bálint 
(D)  Mikes Kelemen (E)  Csokonai Vitéz Mihály 

6. Külön, egybe vagy kötőjellel? Mely esetekben kell kötőjelet használni? 
(A)  tvnéző (B)  szemtőlszembe (C)  futballlabda 
(D)  gépjárművezető (E)  gipszkartonfalburkolat 

 

7. 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 

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 azt a három szót, amelynek a végéről ugyanaz a kétbetűs végző-
dés hiányzik! 
(A)  mág__ (B)  pu__ (C)  pó__ (D)  ma__ (E)  bó__ 

10. Milyen névmások bújtak el a KAMILLA szóban? 
(A)  személyes (B)  visszaható (C)  kérdő (D)  birtokos (E)  vonatkozó 

11. Jelöljétek meg az alábbi idézettel és a szerzőjével kapcsolatos igaz állításokat! 
   „Szentségtelen kézzel fogom ez áldott, 
  Szentséges oltárt, ezt a lágy kacsót, 
  De ajkam – e két piruló zarándok – 
  Jóváteszi s bűnöm föloldja csók.” 

(A)  Az író a 16. században született. (B)  Az idézet egy szonett része. 
(C)  Ezek a lány címszereplő szavai. (D)  A költő vallási metaforákat használ.
(E)  A mű egészének egyik híres filmfeldolgozását Franco Zeffirelli rendezte. 

12. Verscímek szótagjait kevertük össze. Állítsátok helyre őket, majd azokat a ver-
seket jelöljétek meg, amelyek szövegében van megszólítás! 
(A)  DIK-KE-ZRÍ-SO-É-NE-MÁ-NYI (B)  KÉ-TÓZ-DÓ-RE-TAR-LEM-KO 
(C)  VÉ-TEM-SZEP-GÉN-BER (D)  CSEN-MÁR-GET-ADJ-DES-SÉ 
(E)  VÉL-NÉM-HOZ-DÉK-RÁT-LE-TÖ-RE-BA 

13. Azonosítsátok be az előző feladat verseinek költőit! Ki élt valamelyikükkel 
egy időben? 
(A)  Tompa Mihály (B)  Kazinczy Ferenc  (C)  II. Rákóczi Ferenc 
(D)  Széchenyi István (E)  Janus Pannonius 

A 14. feladat a következő oldalon található! 
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