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Körzeti forduló (2022/23) 

9. osztály 

1. A helyesen írt szavak, toldalékos szóalakok kezdőbetűiből (az előfordulás sor-
rendjében) egy újabb szó olvasható össze. Milyen szófajú lehet ez a szó? 

 lassúl, fennáll, egyívású, ovónő, lőjjön, nagybetű, turistaház 

(A)  melléknév (B)  ige (C)  határozószó 

(D)  igenév (E)  névutó 

Megoldás: Helyesen írtuk a fennáll, az egyívású, a nagybetű és a turistaház 
szavakat. (A többi helyesen: lassul, óvónő, lőjön.) A helyes szavak kezdőbetű-
iből a fent szó jön ki. Ez lehet (múlt idejű) ige, határozószó és (befejezett mel-
léknévi) igenév (élesre fent kés). 

Helyes válasz(ok): B C D 

2. Az alábbi jól ismert magyar versek közül azokat jelöljétek meg, amelyek a költő 
hitveséhez szólnak! 

(A)  Milyen volt… (B)  Őrizem a szemed  (C)  Szeptember végén 

(D)  Rejtelmek (E)  Nem tudhatom… 

Megoldás: A felsoroltak közül kettő szól a költő hitveséhez, azaz feleségéhez. 
Boncza Bertához, Csinszkához írta Ady Endre az Őrizem a szemed című verset 
1918-ban. Valamint a mézeshetek idején 1847 szeptemberében született Petőfi 
Sándor Szeptember végén című költeménye, melyet ifjú hitveséhez, Szendrey 
Júliához írt. 

Helyes válasz(ok): B C 

3. Azokat a költőket jelöljétek meg, akiknek a verse szerepel az előző feladatban! 

(A)  Ady Endre (B)  Kosztolányi Dezső (C)  József Attila 

(D)  Juhász Gyula (E)  Tóth Árpád 

Megoldás: Az előző feladat verseinek szerzői: Juhász Gyula: Milyen volt…; 
Ady Endre: Őrizem a szemed; Petőfi Sándor: Szeptember végén; József Attila: 
Rejtelmek; Radnóti Miklós: Nem tudhatom… 

Helyes válasz(ok): A C D 

4. Melyik két szó illik a hiányos közmondásba? 
  Aki  ...................  vet,  .................... arat. 

(A)  konkolyt (B)  szelet (C)  sulykot (D)  gyomot (E)  vihart 
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Megoldás: A közmondás helyesen: Aki szelet vet, vihart arat. Értelme: aki vi-
szályt szít, olyan ellenségeskedést támaszt, amelyből neki magának is komoly 
baja származhat. 

Helyes válasz(ok): B E 

5. Jelöljétek meg az alábbi idézettel kapcsolatos igaz állításokat! 
 „Amíg ő odajárt, azalatt én Bolhával elmentem az édesanyám sírjához, s ott a 

sírhantnál megfogadtam, hogy a szegények és az elnyomottak zászlaját fogom 
hordozni, bármerre vezéreljen is az utam.” 

(A)  Az idézett mű főhőse egy székely kamasz fiú, erdőpásztor a Hargitán. 

(B)  Egy alkalommal az erdőben II. világháborús fegyvereket talál. 

(C)  A telet egy Fuszulán nevű román csendőr társaságában tölti. 

(D)  Többször meglátogatják őt a csíksomlyói szerzetesek. 

(E)  Az idézett regénynek később két folytatása is megjelent. 

Megoldás: Az idézet Tamási Áron Ábel a rengetegben című regényének a vég-
szava. A mű főhőse: Szakállas Ábel székely kamasz legény, akit azzal bíznak 
meg, hogy a Hargitán őrizze, illetve eladja az erdészet fáit, tehát az (A) állítás 
igaz. Valóban talál háborús fegyvereket, de azok nem a II. világháborúból szár-
maznak, hanem az elsőből, hiszen a regény 1920-ban játszódik, így a (B) hamis. 
Hamis a (C) is, mert a román csendőrt, akivel Ábel kénytelen egy telet együtt 
tölteni Surgyélánnak hívják. A közeli Csíksomlyóról a kolostor szerzetesei egy 
alkalommal felmennek a Hargitára fát vásárolni, majd később többször is meg-
látogatják Ábelt, azaz a (D) igaz. Végül igaz az (E) is: a teljes mű egy trilógia: 
Ábel a rengetegben; Ábel az országban; Ábel Amerikában. 

Helyes válasz(ok): A D E 

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 

Megoldás: Íme, a mondat elemzése:  

Máridő többme százanszámáll csatlakoztak  
a természetjárókbirt tavaszimi  felhívásáhozállandó  
megtisztítanicél az erdőt  
a tavalyidő felgyülemlettmi  szeméttőlállandó.  
Hely- és módhatározó nincsen a mondatban. (Érdekesség: egyes megközelíté-
sek szerint a százan szót lehet a mondat alanyának is tekinteni. Ez a megoldást 
nem befolyásolja.) 

Helyes válasz(ok): C D E  
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7. Jelöljétek meg az alábbi idézettel kapcsolatos igaz állításokat! 
   „Intelme gyorsan, nyersen ért  szablyával óvta ellenem. 
  a ’Nincsen apám’ versemért,  Ideidézi szellemem 
  a hont  hevét 
  kivont  s nevét.” 

(A)  E művét 37 évesen írta a költő. (B)  Itt egy 20 évesen írt versére utal.

(C)  A részletben van példa igenévre. (D)  Az vers műfaja: elégia. 

(E)  A költő születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját. 

Megoldás: Az idézett rész József Attila Születésnapomra című versének két 
versszaka. A jól ismert vers így kezdődik: „Harminckét éves lettem én…”, tehát 
az (A) állítás nem igaz. A vers, amelyre itt a ’Nincsen apám’ szószerkezettel 
utal, a Tiszta szívvel. Ebben az ugyancsak jól ismert versben egyértelműen utal 
életkorára: „Húsz esztendőm hatalom…”, így a (B) igaz. A (C) állítás is igaz, 
mert a kivont szó ebben a szövegkörnyezetben nem ige, hanem befejezett mel-
léknévi igenév; a ’kivont szablya’ alkotnak egy jelzős szerkezetet. A (D) állítás 
hamis, ugyanis a költemény műfaja nem elégia, hanem dal. Igaz az (E), hiszen 
a költészet napját azért ünnepeljük április 11-én, hogy ezzel is tisztelegjünk a 
költő emlékének. 

Helyes válasz(ok): B C E 

8. 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 

Megoldás: Valamilyen állatnevet mindegyik betűcsoportból ki lehet rakni: 
GORILLA, DROMEDÁR, MORMOTA, KENGURU és KOLIBRI.  
A daktilus nevű négymorás versláb ritmusképlete:  – U U (tá-ti-ti); ennek a 
mormota és a kenguru felel meg.  
A többi ritmusa: gorilla: U – U; dromedár: U U –; kolibri: U – U. 

Helyes válasz(ok): C D 

9. Az alábbi toldalékmorfémák közül melyek lehetnek képzők? 

(A)  -get (B)  -ként (C) -ész (D)  -endő (E)  -i 

Megoldás: A felsoroltak közül egyedül a -ként nem lehet képző, hiszen az ha-
tározórag. Íme, egy-egy példa a többi toldalékra: -get: gyakorító képző (esze-
get); -ész: főnévképző (kertész); -endő: a beálló melléknévi igenév képzője 
(megfőzendő); -i: melléknévképző (szegedi). 

Helyes válasz(ok): A C D E 
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10. Melyik szó illik a kipontozott helyek valamelyikére? 
   „Itthon vagyok. S ha néha  ....................  térdepel 
  egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, 
  tudom, hogy  .................  mennek, kik mennek az uton, 
  s tudom, hogy mit jelenthet egy  ...............  alkonyon 
  a házfalakról  .......................  vöröslő fájdalom.” 

(A)  elém (B)  hová (C)  nyári (D)  őszi (E)  omló 

Megoldás: A részlet Radnóti Miklós Nem tudhatom… című jól ismert verséből 
származik. Íme, hiánytalanul: 

   „Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel 
  egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, 
  tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton, 
  s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon 
  a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom.” 

Helyes válasz(ok): C 

11. Jelöljétek meg az igaz állításokat az előző feladatban idézett versre, illetve köl-
tőjére vonatkozóan! 

(A)  A költő Budapesten született. (B)  Tagja volt a Nyugatnak. 

(C)  Feleségét Fanninak hívták. (D)  E verse a hazaszeretetről szól. 

(E)  E művét a II. világháború idején írta. 

Megoldás: Mind az öt állítás igaz. Radnóti valóban Budapesten született 
1909-ben. A költő a Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozott. Felesége, aki-
hez több verset is írt, Gyarmati Fanni volt. E jól ismert versében kifejezi a szü-
lőhazához való ragaszkodását, az iránta érzett szeretetét. A Nem tudhatom… 
1944-ben keletkezett, több sora, képe is utal a pusztító háborúra. 

Helyes válasz(ok): A B C D E 

12. Melyik kifejezésnek, meghatározásnak felel meg egy -nk- betűkapcsolatot tar-
talmazó szó? 

(A)  párna népiesen (B)  búzafajta (C)  népi furulya 

(D)  kis testű madár (E)  középkori harci szekér 

Megoldás: A felsoroltak közül egyedül az (E) pont meghatározásának nem fe-
lel meg -nk- betűkapcsolatot tartalmazó szó. A többi: (A): vánkos; (B): tönköly; 
(C): tilinkó; (D) cinke. 

Helyes válasz(ok): A B C D 

  



9. osztály 

5 

13. Jelöljétek meg a határozós alárendelő összetett szavakat! 

(A)  messzelátó (B)  ágrólszakadt (C)  váróterem 

(D)  fülbevaló (E)  nagyothall 

Megoldás: Határozós szóösszetételek: messzelátó, ágrólszakadt, fülbevaló 
(mind a három helyhatározós). A váróterem minőségjelzős, esetleg jelentéstö-
mörítő; a nagyothall pedig tárgyas. 

Helyes válasz(ok): A B D 
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10. osztály 

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 

Megoldás: Helyesen írtuk a fennkölt, az egyéves, a nagylelkű és a turistaház 
szavakat. (A többi helyesen: lélegzet, ormány, lőjön.) A helyes szavak kezdő-
betűiből a fent szó jön ki. Ez lehet (múlt idejű) ige, határozószó és (befejezett 
melléknévi) igenév (élesre fent kés). 

Helyes válasz(ok): B C D 

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 

Megoldás: A helyes megoldáshoz két szempontot kellett figyelembe venni. 
Magánhangzóink közül ajakkerekítésesek: a, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű. A mással-
hangzók közül zárhangok: b, d, g, gy, k, p, t, ty. Két szóban találunk kizárólag 
ezek közül hangokat: kötőtű, Buda. 

Helyes válasz(ok): B C 

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)  �etisz (E)  Klütaimnésztra 

Megoldás: A felsoroltak közül három párosítást lehet elvégezni: Pénelopé és 
Odüsszeusz; Andromakhé és Hektór; Klütaimnésztra és Agamemnón. (Helené 
férje Menelaosz spártai király volt, Thetisz pedig Péleusz felesége volt.) 

Helyes válasz(ok): A C E 

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. 
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Megoldás: Az idézett vers Caius Valerius Catullus római költő Gyűlölök és 
szeretek (Odi et amo) című költeménye, tehát hamis az (A) állítás, hiszen Ca-
tullus latin nyelven írt. Igaz viszont a (B), hiszen valóban epigramma a műfaja, 
amiből következik, hogy igaz a (C) is, ugyanis az epigramma versformája a 
disztichon, aminek a lényege, hogy hexameterben és pentameterben írt sorok 
váltják egymást. Ahogy Catullus számos verse, így ez is Lesbiához szól, így 
igaz a (D) is. Végül ugyancsak igaz az (E), hiszen már a címben, illetve a 
felütésben megjelenő két kulcsszó ambivalenciát, azaz érzelmi kettősséget, el-
lentmondást hordoz. 

Helyes válasz(ok): B C D E 

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 

Megoldás: A két megidézett szövegemlék a Halotti Beszéd és Könyörgés 
(1192-1195) és az Ómagyar Mária-siralom (13. század). Az előbbiből szár-
maznak a következő szavak: feleim, isa, gyimilcsétűl. 

Helyes válasz(ok): A C D 

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

títani az erdőt a tavaly felgyülemlett szeméttől. 

(A)  helyhatározó (B)  módhatározó (C)  birtokos jelző 

(D)  célhatározó (E)  állandó (vonzat)határozó 

Megoldás: Íme, a mondat elemzése:  

Máridő többme százanszámáll csatlakoztak  
a természetjárókbirt  tavaszimi  felhívásáhozállandó  
megtisztítanicél az erdőt  
a tavalyidő felgyülemlettmi  szeméttőlállandó.  
Hely- és módhatározó nincsen a mondatban. (Érdekesség: egyes megközelí-
tések szerint a százan szót lehet a mondat alanyának is tekinteni. Ez a megol-
dást nem befolyásolja.) 

Helyes válasz(ok): C D E 

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 
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Megoldás: Két szóalak felel meg a képletnek.  
1) fényesebben: fény = szótő; -(e)s = melléknévképző; -(e)bb = a középfok 
jele; -en = határozórag 
2) egészségedre: egész = szótő; -ség = főnévképző; -(e)d = birtokos személy-
jel; -re = határozórag 
A többi a következő szóelemekből áll:  
Tudhatjátok: tud = szótő; -hat = ható igeképző; -játok = személyrag. 
Érveléssel: érv = szótő; -(e)l = igeképző; -és = főnévképző; -sel (-vel) = hatá-
rozórag. 
Biciklisek: bicikli = szótő; -s = melléknévképző; -(e)k = a többes szám jele. 

Helyes válasz(ok): C D 

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 

Megoldás: Részleges hasonulásra példa a tudhatjátok szóalak esetén a d és a 
h találkozása, ugyanis a d itt zöngétlenedik, és beszédben t-nek hangzik. 
Ugyanez a szóalak szolgáltat példát összeolvadásra is, mert a t és a j találko-
zásából egy harmadik hang, a tty keletkezik beszéd közben (tuthattyátok). 
Írásban jelölt teljes hasonulás van az érveléssel szó ragján, ugyanis a –vel rag 
v-je teljesen hasonul az s-hez, ami az írásban is megjelenik. Mássalhangzó-
kiesés és mássalhangzó-rövidülés nincs a szavakban. 

Helyes válasz(ok): A C D 

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. 

Megoldás: Az idézet az Újszövetségből, a tékozló fiú történetéből származik. 
Ebben a fiú kikéri az örökségét és elhagyja a szülői házat. Az (A) állítás hamis, 
mert bár meglehet, az apának nem esik jól fia döntése, nem zavarja el őt, és 
még csak meg sem haragszik rá. Igaz a (B), hiszen ahogy az a történet címéből 
is kiderül, a fiú felelőtlenül mulatozva elherdálja minden vagyonát, és szé-
gyenszemre koldusként kell visszakullognia apjához. Igaz a (C) is: az apa na-
gyon boldog, hogy elveszett gyermeke visszatér hozzá, és hatalmas ünnepi 
lakomával fogadja őt. Annál dühösebb a tékozló fiú bátyja, aki igazságtalan-
ságként éli meg apjuk viselkedését, így igaz a (D), és hamis az (E) állítás. 

Helyes válasz(ok): B C D  
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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 

Megoldás: Valamilyen állatnevet mindegyik betűcsoportból ki lehet rakni: 
GORILLA, DROMEDÁR, MORMOTA, KENGURU és KOLIBRI. A daktilus 
nevű négymorás versláb ritmusképlete:  – U U (tá-ti-ti); ennek a mormota és 
a kenguru felel meg. 
A többi ritmusa: gorilla: U – U; dromedár: U U –; kolibri: U – U. 

Helyes válasz(ok): C D 

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 

Megoldás: Az idézet Janus Pannonius Egy dunántúli mandulafáról című ver-
séből származik. Íme, a hiányzó részek kiegészítésével. 

  „Herkules ilyet a Hesperidák kertjébe’ se látott, 
  Hősi Ulysses sem Alkinoos szigetén. 
  Még boldog szigetek bő rétjein is csoda lenne, 
  Nemhogy a pannon-föld északi hűs rögein. 
  S íme virágzik a mandulafácska merészen a télben…” 

Helyes válasz(ok): B C 

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. 

Megoldás: Ahogy egész életművét, úgy ezt a versét is latin nyelven írta Janus 
Pannonius, tehát az (A) állítás igaz. A költemény műfaja epigramma, így for-
mája valóban disztichon, tehát igaz a (B) is. Janus Pannonius ifjúkorában Itá-
liában végezte tanulmányait a kor legkiválóbb iskoláiban Ferrarában és Pado-
vában, ahonnan hazatérve a reneszánsz műveltséget is magával hozta. Eszerint 
igaz a (C) is. Ahogy az is igaz, hogy versei között számos elégiát is találunk, 
ilyen például a Saját lelkéhez című. Kül- és belpolitikai viszályok vezettek 
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1471-ben a Mátyás elleni főúri összeesküvéshez, melynek élén Vitéz János 
esztergomi érsek állt. Janus Pannonius az ő unokaöccse lévén csatlakozott az 
összeesküvőkhöz, tehát igaz az (E) is. 

Helyes válasz(ok): A B C D E 

13. Jelöljétek meg a határozós alárendelő összetett szavakat!   

(A)  tornacipő (B)  félkész (C)  napsütötte 

(D)  százszorszép (E)  vándorcirkusz 

Megoldás: A felsoroltak között két határozós összetételt találunk: félkész (fé-
lig kész) – állapothatározó; és százszorszép – számhatározó. A tornacipő je-
lentéstömörítő (tornázásra való, alkalmas cipő); a napsütötte alanyos, végül a 
vándorcirkusz minőségjelzős (vándorló cirkusz). 

Helyes válasz(ok): B D 
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11. osztály 

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 

Megoldás: Helyesen írtuk a következő szavakat: többtucatnyi, útikalauz, lopó-
dzik. (A többi helyesen: díjaz, orvvadász, röhejes, turistaút.) A helyes szavak 
kezdőbetűiből a túl szó jön ki. Ez lehet igekötő (túlmegy), névutó (a házon túl), 
határozószó (túl szép). 

Helyes válasz(ok): B C E 

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 

Megoldás: A részlet Balassi Bálint Egy katonaének című költeményéből szár-
mazik. A hiányzó részekkel kiegészítve: 

 „Az jó hírért-névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak, 
 Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak, 
 Midőn mint jó sólymok mezőn széllel járnak, vagdalkoznak, futtatnak.” 

Helyes válasz(ok): B D 

3. Jelöljétek meg az igaz állításokat az előző feladatban idézett versre, illetve köl-
tőjére vonatkozóan! 

(A)  A versre végig jellemző versszak, illetve -forma a költőről kapta a nevét. 

(B)  A XVI. századi költőt i�úkorában 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. 

Megoldás: Balassi-strófának nevezzük azt a sajátságos (ütemhangsúlyos) for-
mát, amelyben a költő számos versét írta. Ennek lényege a szótagszám és a 
rímelés összhangja: 6/6/7, 6/6/7 …, illetve a/a/b, a/a/b…; tehát az (A) állítás 
igaz. Bornemisza Péter, protestáns lelkész, író és költő valóban a Balassi család 
házitanítója és Bálint nevelője volt, így igaz a (B) is. Az erdélyi fejedelmet va-
lóban elkísérte Lengyelországba, de ekkor ez nem Bethlen Gábor, hanem Bát-
hory István volt, akit lengyel királlyá is koronáztak 1576-ban. Az említett mú-
zsák közül kettőnek a nevét helyesen írtuk. Tudunk Annáról és Júliáról, de a 
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harmadik hölgyet helyesen Célia néven említi a költő a verseiben. Akrosz-
tichonnak nevezzük azt a megoldást, amikor a költő az úgynevezett „versfők-
ben”, azaz a sorok vagy a versszakok kezdőbetűiben valamilyen rejtett jelen-
tést, üzenetet fogalmaz meg. Ezekben megjelenhet a szeretett nő, vagy akár a 
költő saját neve is. Ez utóbbira példa a Bocsásd meg, Úristen kezdetű költemé-
nye. Eszerint az (E) állítás ismét igaz. 

Helyes válasz(ok): A B E 

4. Jelöljétek be William Shakespeare drámai szereplőit! 

(A)  Horatio (B)  Mercutio (C)  Ophelia 

(D)  Pernelle asszony (E)  Laertes 

Megoldás: A felsoroltak közül egyedül Pernelle asszony nem Shakespeare-sze-
replő. Ő Moliére Tartuffe című színművének az alakja. Horatio, Ophelia és 
Laertes a Hamlet, dán királyfi című drámában szerepelnek; Mercutio pedig a 
Romeo és Júlia szereplője. 

Helyes válasz(ok): A B C E  

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 

Megoldás: Valamilyen állatnevet mindegyik betűcsoportból ki lehet rakni: AN-
TILOP, DENEVÉR, OSZTRIGA, TINTAHAL és DROMEDÁR. A daktilus nevű 
négymorás versláb ritmusképlete: – U U (tá-ti-ti); ennek az antilop, az osztriga 
és a tintahal felel meg.  
A másik kettő ritmusa: denevér és dromedár: U U –. 

Helyes válasz(ok): A C D 

6. Jelöljétek meg a tulajdonnévi eredetű szavakat! 

(A)  szendvics (B)  mecénás (C)  július 

(D)  bordó (E)  zserbó 

Megoldás: A felsoroltak mindegyike tulajdonnévi eredetű.  
Szendvics: J. Montagu, Sandwich városának grófja [1718–1792] szenvedélyes 
kártyajátékos volt, s játék közben – hogy a kártyát ne kelljen kezéből letennie 
– két kenyérszelet közé tett hússzeletet fogyasztott.  
Mecénás: a dúsgazdag római lovag, Gaius Cilnius Maecenas (i. e. I. sz.) híres 
volt a művészeket anyagilag és erkölcsileg is segítő tevékenységéről.  
Július: A hónap neve Julius Caesar római hadvezér és politikus (i. e. I. sz.) ne-
véből származik.  
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Bordó: a boráról ismert franciaországi Bordeaux város nevének köznevesülése.  
Zserbó: a híres sütemény receptje, illetve első elkészítése vitatott, de a neve 
egyértelműen Gerbaud Emil 1854-ben, Svájcban született cukrászra utal. 

Helyes válasz(ok): A B C D E 

7. Ponttal vagy anélkül? Mely esetekben kell pont a rövidítés után? 

(A)  pl (B)  kg (C)  ÉNy (D)  Kr e (E)  stb 

Megoldás: Íme, a rövidítések helyesen: pl. / kg / ÉNy / Kr. e. / stb. – például, 
kilogramm, Észak-Nyugat, Krisztus előtt, satöbbi. 

Helyes válasz(ok): A D E 

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. 

Megoldás: Voltaire regényének hőse, Candide szereti ugyan Pangloss mestert, 
de tanításait, melyek összefoglalva azt hirdetik, hogy ’világunk a lehető legjobb 
világ’, fenntartással fogadja. Tehát az (A) állítás hamis. Jonathan Swift, angol 
írónak a Gulliver utazásai című regényében a címszereplő első útja a törpék 
birodalmába, Lilliputba vezet. A birodalom népét a végletekig megosztja egy 
mulatságosan jelentéktelen kérdés a lágytojás fogyasztásának módjáról. Ezzel 
az angliai belviszályokra utal szatirikusan a szerző, így a (B) igaz. A (C) állítás 
is igaz, hiszen Moliére vígjátékában az elvakultan hiszékeny családfő, Orgon, 
majdnem bekövetkező teljes bukását az okozza, hogy Tartuffe feljelenti őt egy 
felségáruló iratainak a rejtegetéséért. Hamis a (D) állítás, mert az ugyan igaz, 
hogy Goethe filozófiai művének címszereplője elcsábít egy Margit nevű leányt, 
ám Margit a bűnei ellenére is az isteni kegyelemnek köszönhetően halálakor a 
mennybe jut. Igaz az (E), hiszen az angol romantikus triászhoz tartozó John 
Keats valóban rajongott az ókor műveltségéért, amelynek egyik ismert irodalmi 
kifejeződése az Óda egy görög vázához című költeménye. 

Helyes válasz(ok): B C E 

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…” 
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Megoldás: Az első lépés a művek beazonosítása.  
(A): Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon.  
(B): Berzsenyi Dániel: A közelítő tél.  
(C): Vörösmarty Mihály: Zalán futása.  
(D): Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem.  
(E): Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet.  
Ezek közül epikai mű három eposz: Csokonai, Vörösmarty és Zrínyi műve. A 
Berzsenyi-vers elégia; Petőfi költeménye pedig rapszódia. 

Helyes válasz(ok): A C D 

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 

Megoldás: Az előző megoldásból is kiderül, hogy Petőfi, Vörösmarty és Cso-
konai egy-egy művét idéztük. 

Helyes válasz(ok): B D E 

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 

Megoldás: A felsoroltak közül csak az egészségedre szóalak felel meg a kép-
letnek: egész = szótő; -ség = főnévképző; -(e)d = birtokos személyjel; -re = 
határozórag.  
A több a következő szóelemekből áll:  
Érezhetjük: érez (relatív) szótő; -het = a ható ige képzője; -jük = igei személy-
rag.  
Építésszel: ép = szótő; -ít = igeképző; -ész = főnévképző; -szel (-vel) = határo-
zórag.  
Megfontoltabb: megfontol = szótő; -t = a befejezett melléknévi igenév képzője; 
-(a)bb = a középfok jele.  
Bicikliket: bicikli = szótő; -k = a többes szám jele; -(e)t = a tárgy ragja. 

Helyes válasz(ok): D 

12. Milyen mássalhangzótörvényekre van példa az előző feladat (A)-(E) pontokban 
megadott öt szavában? 

(A)  részleges hasonulás (B)  mássalhangzó-kiesés 

(C)  összeolvadás (D)  írásban jelölt teljes hasonulás 

(E)  mássalhangzó-rövidülés 
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Megoldás: Részleges hasonulás és összeolvadás érvényesül az érezhetjük ige-
alakban, hiszen a z zöngétlenedik az őt követő h hatására; továbbá a t és a j 
találkozását tty-nek ejtjük (éreszhettyük). Írásban jelölt teljes hasonulást talá-
lunk az építésszel ragos főnévben, mert a -vel rag v-je egészében hasonul az 
előző mássallhangzóhoz, amit – mint minden ilyen esetben – írásban is jelölni 
kell. A másik két mássalhangzótörvényre nincs példa. 

Helyes válasz(ok): A C D 

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 

Megoldás: Íme, a mondat elemzése:  

Száználhasonlító is többenszámállapot indultak  
pincéikbirtokos legjobbminőség boraivaleszköz  
a szőlősgazdák az ideiminőség évbirtokos borászaminőség címértcél 
a Kárpát-medencebirtokos mindenmennyiség pontjárólhely.  
Egyedül időhatározó nincs a mondatban a felkínált mondatrészek közül. 

Helyes válasz(ok): B C D E 
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12. osztály 

1. A helyesen írt szavak kezdőbetűiből (az előfordulás sorrendjében) egy újabb 
szó olvasható össze. Milyen szófajú lehet ez a szó? 

 dínom-dánom, többtucatnyi, útikalauz, orvadász, lopódzik, röhelyes, túristaút 

(A)  igenév (B)  igekötő (C)  névutó 

(D)  ige (E)  határozószó 

Megoldás: Helyesen írtuk a következő szavakat: többtucatnyi, útikalauz, lopó-
dzik. (A többi helyesen: dínomdánom, orvvadász, röhejes, turistaút.) A helyes 
szavak kezdőbetűiből a túl szó jön ki. Ez lehet igekötő (túlmegy), névutó (a 
házon túl), határozószó (túl szép). 

Helyes válasz(ok): B C E 

2. Mely betűcsoportokból lehet az összes betű felhasználásával egy daktilusnak 
megfelelő állatnevet kirakni? A kezdőbetűk a helyükön maradtak. 

(A)  APLONIT (B)  DÉERNVE (C)  OTARGISZ 

(D)  PÁNILEK (E)  DERROMDÁ 

Megoldás: Valamilyen állatnevet mindegyik betűcsoportból ki lehet rakni: AN-
TILOP, DENEVÉR, OSZTRIGA, PELIKÁN és DROMEDÁR. A daktilus nevű 
négymorás versláb ritmusképlete: – U U (tá-ti-ti); ennek az antilop és az oszt-
riga felel meg. A másik három ritmusa: denevér, pelikán és dromedár: U U –. 

Helyes válasz(ok): A C 

3. Jelöljétek meg a határozós alárendelő összetett szavakat!   

(A)  matrózkék (B)  nagyravágyó (C)  újjászületés 

(D)  egészségügy (E)  hadseregparancsnok 

Megoldás: A felsoroltak között két határozós összetételt találunk: nagyravágyó 
(célhatározó), valamint újjászületés (eredményhatározó). A többi: matrózkék: 
jelentéstömörítő (olyan kék, mint a matrózok pólójának kék csíkjai); egészség-
ügy: birtokosjelző (az egészség ügye); hadseregparancsnok: valójában hármas, 
többszörösen összetett szó, mert az első fele, hadsereg mellérendelő szóössze-
tétel, amely a harmadik taggal egy birtokosjelzői viszonyban van (a hadsereg 
parancsnoka). 

Helyes válasz(ok): B C 

4. Milyen mássalhangzótörvényekre van példa az előző feladat öt szavában? 

(A)  részleges hasonulás (B)  mássalhangzó-kiesés 

(C)  összeolvadás (D)  írásban jelölt teljes hasonulás 

(E)  mássalhangzó-rövidülés 
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Megoldás: Részleges hasonulásra példa a matrózkék szóban a z zöngétlenedése 
a mellette álló k hatására (matrószkék). Összeolvadás érvényesül a hadsereg 
előtagban, hiszen a d és az s találkozása ccs-nek hangzik ’haccsereg). Továbbá 
írásban jelölt teljes hasonulást látunk az újjászületés főnévben, ugyanis az újjá 
alak esetében a -vá határozórag v-je egészében hasonul a szóvégi mássalhang-
zóhoz, amit írásban is jelölni kell. Mássalhangzó-kiesés és -rövidülés nincs a 
vizsgált szavakban. 

Helyes válasz(ok): A C D 

5. Szemezgetés a világirodalomból. Jelöljétek meg az igaz állításokat! 

(A)  Akakij Akakijevics egy moszkvai kishivatalnok. 

(B)  A romlás virágai című kötetben fontos szerepet kap a szimbolizmus. 

(C)  Goriot apó a panzió földszintjén lakik. 

(D)  Ibsen, a híres dán író az analitikus dráma egyik első képviselője. 

(E)  Whitman, amerikai költő jellemzően szabadverseket írt. 

Megoldás: Hamis az (A) állítás, mert Gogol A köpönyeg című elbeszélésének 
főszereplője nem Moszkvában, hanem Péterváron él, illetve tengődik nyomo-
rúságos kishivatalnokként. Charles Baudelaire verseskötetében, mint egész 
életművében valóban jelentős szerepet kap a szimbolizmus, olyannyira, hogy 
magának az irányzatnak is ez a mű a nyitánya. E szerint a (B) igaz. A (C) vi-
szont ismét hamis. Balzac Goriot apó című regényének központi helyszíne a 
panzió, ahol a lakók anyagi helyzetük szerint foglalják el helyüket a szinteken, 
ebből következőleg az elszegényedett címszereplőnek a harmadik emeleten jut 
csak hely. Henrik Ibsen valóban az analitikus dráma képviselője, de nem dán, 
hanem norvég, így a (D) is hamis. Igaz ellenben az (E), Walt Whitman 
(1819-1892) valóban amerikai költő, és valóban szabadverseket írt, ami korá-
nak nagy újdonsága volt. 

Helyes válasz(ok): B E 

6. Melyik állítás igaz az alábbi részletre, illetve az idézett műre vonatkozóan? 
   „Szép úrfiak! a nap nyugvóra hajolt, 
  Immár födi vállát bíborszinü kaftán, 
  Szél zendül az erdőn, – ott leskel a hold: 
  Idekinn hideg éj sziszeg aztán!” 

(A)  A mű Nagykőrösön keletkezett. (B)  A története 15. századi. 

(C)  A kaftán jelentése: kendő, sál. (D)  E sorok egy Ali nevű követ szavai. 

(E)  A követ meggyőzi az „úrfiakat”, akik vele tartanak a győzelmi ünnepségre. 

Megoldás: Az idézett versszak Arany János Szondi két apródja című történelmi 
balladájából származik, amely 1856-ban keletkezett Nagykőrösön. E szerint az 
(A) állítás igaz. A másik négy állításról ez már nem mondható el. A történet 
Drégely várának ostromát és a várvédők hősi halálát beszéli el 1552-ből, azaz 
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nem a 15., hanem a 16. századból. A kaftán jellegzetes török viselet, egyfajta 
laza szabású köpenyhez hasonlít. Igaz, hogy az idézett szavak egy török követ 
szájából hangzanak el, de az ő nevére vonatkozóan nincsen adat a mű szöveg-
ében. Aki őt elküldte az apródokhoz, a győzelmes török sereg vezérét valóban 
Alinak hívják. A ballada mondanivalójának lényege, hogy a fiúk hűségesek 
maradnak szeretett kapitányuk emlékéhez, és nem hajlandók a győzelemünnep-
hez csatlakozni – ennek különös súlya volt az elvesztett szabadságharc után. 

Helyes válasz(ok): A 

7. Jelöljétek meg a tulajdonnévi eredetű szavakat! 

(A)  szendvics (B)  mecénás (C)  július 

(D)  pepita (E)  makadámút 

Megoldás: A felsoroltak mindegyike tulajdonnévi eredetű.  
Szendvics: J. Montagu, Sandwich grófja [1718–1792] szenvedélyes kártyajáté-
kos volt, s játék közben – hogy a kártyát ne kelljen kezéből letennie – két ke-
nyérszelet közé tett hússzeletet fogyasztott.  
Mecénás: a dúsgazdag római lovag, Gaius Cilnius Maecenas (i. e. I. sz.) híres 
volt a művészeket anyagilag és erkölcsileg is segítő tevékenységéről.  
Július: A hónap neve Julius Caesar római hadvezér és politikus (i. e. I. sz.) ne-
véből származik.  
Pepita: a spanyol Pepita de Ortega táncosnő nevéből származik. A táncosnő 
kendőjének volt ilyen mintája.  
Makadámút: a tömörített kőzúzalékkal borított út a feltalálóról, skót építőmér-
nökről, John Loudon McAdamról kapta a nevét. 

Helyes válasz(ok): A B C D E 

8. Ismert magyar versek címeit közöljük. Azt jelöljétek meg, amelyikben képző, 
jel és rag egyaránt megjelenik! 

(A)  Tetemre hívás (B)  A vaáli erdőben (C)  Új vizeken járok 

(D)  A lírikus epilógja (E)  Mostan színes tintákról álmodom 

Megoldás: Egyedül az (E) pontban olvasható verscím szolgáltat példát mind-
három ragtípusra. Képző: szín-es (melléknévképző); jel: tintá-k (a többes szám 
jele); rag: tinták-ról (határozórag). 

Helyes válasz(ok): E 

9. Mely költőknek szerepel verse az előző feladatban? 

(A)  Vajda János (B)  Tóth Árpád (C)  Arany János 

(D)  Juhász Gyula (E)  Kosztolányi Dezső 
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Megoldás: Íme, a versek és költőik:  
 Tetemre hívás – Arany János;  
 A vaáli erdőben – Vajda János;  
 Új vizeken járok – Ady Endre;  
 A lírikus epilógja – Babits Mihály;  
 Mostan színes tintákról álmodom – Kosztolányi Dezső. 

Helyes válasz(ok): A C E 

10. Azt a szó-, szószerkezetpárt jelöljétek be, amelynek mindkét tagja beleillik a 
kipontozott helyek közül valamelyikbe! 

  „Verecke híres útján jöttem én, Fülembe forró ólmot öntsetek, 
  Fülembe még  ...............  dal rivall, Legyek az új,  .............  Vazul, 
  Szabad-e  .................  betörnöm Ne halljam  ..............  új dalait, 
  Új  .................  új dalaival? Tiporjatok reám durván, gazul.” 

(A)  ősi / az élet (B)  a világ / Dévénynél (C)  a lázadó / ősmagyar

(D)  az élet / világnak (E)  az énekes / időknek 

Megoldás: A hiányos idézet Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én… című 
költeményéből származik. Íme, hiánytalanul: 

  „Verecke híres útján jöttem én, Fülembe forró ólmot öntsetek, 
  Fülembe még ősmagyar dal rivall, Legyek az új, az énekes Vazul, 
  Szabad-e Dévénynél betörnöm Ne halljam az élet új dalait, 
  Új időknek új dalaival? Tiporjatok reám durván, gazul.” 

Helyes válasz(ok): E 

11. Mely állítások igazak az előző feladatban idézett versre, illetve költőjére? 

(A)  A költő 1877-ben született Érmindszenten református családba. 

(B)  Tanulmányait (többek között) Zilahon és Debrecenben végezte. 

(C)  Köteteit az Új versek címűtől kezdve versciklusokra osztotta. 

(D)  Az idézett vers címe: Góg és Magóg. 

(E)  Az említett Vazult az Árpád fejedelem elleni lázadás miatt megvakították. 

Megoldás: Minden eleme igaz az (A) állításnak Ady Endrére vonatkozóan. 
Igaz a (B) is, hiszen valóban tanult az említett két városban; és igaz a (C) pont 
állítása is a kötetkompozícióra vonatkozóan, amely a költő jellegzetes megol-
dása volt. Hamis a (D), ahogy az előző pontban látható, a vers címe teljesebb. 
Végül hamis az (E) is, hiszen Vazul, jóval később élt, és valószínűleg Szent 
Istvánt szerette volna követni a trónon (Orseolo Péter helyett). A megvakíttatá-
sának körülményei vitatottak. 

Helyes válasz(ok): A B C 
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12. 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 

Megoldás: Íme, a mondat elemzése:  

Száználhasonlító is többenszámállapot indultak  
pincéikbirtokos legjobbminőség boraivaleszköz  
a szőlősgazdák az ideiminőség évbirtokos borászaminőség címértcél 
a Kárpát-medencebirtokos mindenmennyiség pontjárólhely.  
Egyedül időhatározó nincs a mondatban a felkínált mondatrészek közül. 

Helyes válasz(ok): B C D E 

13. Mely országok szerepelnek az idézett versben? (Az országok mai nevét adtuk 
meg.) 

   „Ó mennyi város, mennyi nép,  
  Ó mennyi messze szép vidék!  
  Rabsorsom milyen mostoha,  
   Hogy mind nem láthatom soha!” 

(A)  Anglia (B)  Olaszország (C)  Csehország 

(D)  Dánia (E)  Németország 

Megoldás: A költői sorokat Babits Mihály: Messze… messze… című verséből 
idéztük. Ebben Angliát, Olaszországot és Németországot említi a költő Angol-
hon, Olaszhon és Némethon néven. 

Helyes válasz(ok): A B E 
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