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Körzeti forduló 9. osztály 2016. november 25. 

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel je-
löljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Mely állítások igazak az alábbi versekkel kapcsolatban? 
 Messze... messze... / Őrizem a szemed / Tétova óda / Milyen volt... / Ringató 

(A) Mind az öt verset más-más költő írta. 
(B) Mindegyik szerelmes vers. 
(C) Az egyik vers megszólítottja: Léda. 
(D) Két vers szól a költő hitveséhez. 
(E) A költők közül kettő Budapesten született. 

2. Egy ismert regényből idézünk két mondatot. Összesen hány jelző van az idé-
zetben? 

 „Pedig az ő arcán is láttam, hogy egyazon sasnak a húsából eszünk mindket-
ten. Pillogott is reám, mintha nem egészen hinné, amit dicséretképpen mondok 
vala a húsról.” 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

3. Jelöljétek meg a fent idézett regényre vonatkozó igaz állításokat! 
(A) A regény nagyrészt a székelyföldi Hargitán játszódik. 
(B) A híres „sasevő” jelenet két szereplője: Ábel és a román Fuszulán. 
(C) A mű eseményei kevéssel a második világháború után történnek. 
(D) Ábel jóakarói közt találjuk a csíksomlyói barátokat. 
(E) Az író, Tamási Áron a Székelyföldön, Farkaslakán született. 

4. Melyek névmások a felsoroltak közül? 
(A) egymásnak (B) miénk (C) ebből 
(D) mindenki (E) ugyanannyi 

5. Melyik verssor hexameter? 
(A) Ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd! 
(B) Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban? 
(C) Adj pennámnak erőt, ugy irhassak mint volt... 
(D) Próféták által szólt rígen néked az isten... 
(E) ... és beleborzongok, látván, hogy nélküled éltem. 

6. Mely szereplők tanárok Móricz Zsigmond híres regényében? 
(A) Lisznyai (B) Gyéres (C) Csoknyai 
(D) Tannenbaum (E) Szüts Istók 

7. Mely szavaknak van cin- kezdetű megfelelőjük? 
(A) sovány (B) élénkpiros (C) bűntárs 
(D) énekesmadár (E) fejfedő 

8. Alább a János-hegyi Erzsébet-kilátó feliratát olvashatjátok. Mi a formája? 
Itt állt s nézett szét Erzsébet drága királynénk, (A) próza 
Hol koronázott fő tán soha nem vala még, (B) rímes-időmértékes 
S míg itt elragadó látványon lelke merengett, (C) pentameter 
Érzé országunk szíve feléje dobog. (D) disztichon 
Hódolatunk e hegyet nevezé Erzsébet oromnak, (E) felező 12-es 
S fogják míg magyar él áldani lába nyomát.   

9. A fenti idézetben összesen hány múlt idejű igealak található? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

10. Mely szavakban érvényesül az összeolvadás törvénye? 
(A) egyszer (B) igazság (C) adj (D) adsz (E) szabadság 

11. Kinek az életrajzából idézünk? „Öcsödön nevelőszüleim Pistának hívtak.” 
(A) Petőfi Sándor (B) Móricz Zsigmond (C) Örkény István 
(D) Fekete István (E) József Attila 

12. Milyen költőt jelent a fűzfapoéta kifejezés? 
(A) elégikus (B) koszorús (C) pásztor 
(D) őstehetség (E) tehetségtelen 

13. Melyek képzők az alábbi igei toldalékok közül? 
(A) -juk, -jük (B) -na, -ne, -ná, -né (C) -gat, -get 
(D) -t, -tt (E) -hat, -het 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Pótoljátok a magánhangzókat az alábbi rokon értelmű szópárokban! A helye-

sen kiegészített párokat írjátok a válaszlapra! 
  h . cs . dl . – cs . pk . b . gy .  b . k . ly – k . ncs . 
  sz . l . nc . – sk . t . ly .  m . rt . l . c – . t . n . ll . 
  ny . sz . ly . – h . v . r .  . lk . lm . s . nt – v . l . sz . n . l . g 
  p . tym . ll . t – p . rk . d . t f . cs . r – p . p . rk . c 
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