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Országos döntő 12. osztály 2020. január 25. 

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

1. Egy híres versből idézünk szavakat. Azt jelöljétek meg, amelyik megfelel a 
szótő + jel + rag képletnek! 
(A)  mostam (B)  börtönének (C)  meggyőződni 
(D)  szánalommal (E)  foszlányait 

2. Jelöljétek meg az előző feladatban idézett vers költőjének további műveit! 
(A)  Letészem a lantot (B)  A vaáli erdőben (C)  Mindvégig 
(D)  Lélektől lélekig (E)  A lírikus epilógja 

3. A világirodalom ismert műveiből idézünk. Melyik német nyelvű eredetileg? 
(A)  „Szurok Á! hó É! rőt I! zöld Ü!” 
(B)  „Ősz húrja zsong, / jajong, busong a tájon” 
(C)  „Templom a természet” 
(D)  „Különben csak torzult és suta kő” 
(E)  „a kéklő lég ura esetlen, bús, beteg” 

4. Jelöljétek meg a Jónás könyvével kapcsolatos igaz állítást! 
(A)  Az eredeti változatot az Újszövetség tartalmazza. 
(B)  Babits Mihály utolsó kötete is ezt a címet viseli. 
(C)  A Ninivébe tartó hajó Isten parancsára hatalmas viharba kerül. 
(D)  Jónás negyven napot tölt a cet gyomrában az Úrhoz imádkozva. 
(E)  A niniveiek a bibliai változatban azonnal megbánják bűneiket. 

5. Hány mai főváros van Az ember tragédiája színei között? 
(A)  2 (B)  3 (C)  4 (D)  5 (E)  6 

6. Ismert magyar írók, költők vezetékneveit soroltuk fel betűrendben.  
 Balassi, Jókai, Mikszáth, Móricz, Petőfi, Zrínyi 

 Állítsátok őket születési idejük szerint sorrendbe egy-egy sorszámot rendelve 
hozzájuk! Ezen sorszámok alapján a vezetéknevekből mely esetekben olvas-
ható össze egy hexameter? 
(A)  6. 5. 4. 1. 3. 2. (B)  4. 5. 6. 2. 1. 3. (C)  4. 6. 5. 2. 3. 1. 
(D)  2. 3. 6. 4. 5. 1. (E)  4. 6. 5. 2. 1. 3. 

7. Mi a közös Kosztolányi Dezső A szegény kisgyermek panaszai és Szabó Lő-
rinc A huszonhatodik év című munkájában? Mindkettő... 
(A)  versciklus (B)  szerzője nyugatos 
(C)  önéletrajzi ihletésű (D)  a gyermekkort idézi 
(E)  szonettekből áll 

8. Az alábbi hiányosan közölt virágos szólások közül melyik jelenti azt, hogy 
valaki szívesen kihasználja, élvezi az élet kínálkozó örömeit? 
(A)  _I_ _ _ NY_ _ V_N     B_SZ_ _. 
(B)  _ _R_G    V_L_ ,    KÓ_ _   L_T_. 
(C)  _ _ _Á_OS    K_D_ÉB_ _    V_N. 
(D)  É_ET_    _I_ _ _JÁ_AN    V_ _. 
(E)  MI_D_ _   Ó_Á_AK   L_SZ_K_ _J_    _   V_ _ _ _ÁT. 

9. Egy jól ismert versből idézünk. Hány a helyesírástól eltérő szót tartalmaz? 
   „egykedvü, örök eső módra hullt, 
  szintelenül, mi tarka volt, a mult.” 

(A)  egyet (B)  kettőt (C)  hármat (D)  négyet (E)  ötöt 

10. Ki segítette a pályája elején az előző feladatban idézett vers költőjét? 
(A)  Ady Endre (B)  Juhász Gyula (C)  Sík Sándor 
(D)  Móricz Zsigmond (E)  Móra Ferenc 

11. Kik Mikszáth Kálmán szereplői az alábbiak közül? 
(A)  Olej Tamás (B)  Bodri juhász (C)  Pongrácz István  
(D)  Kacsuka úr (E)  Patikárius Jancsi 

12. Jelöljétek meg a nagykötőjellel írandó kifejezéseket! 
(A)  Tóth Árpád vers (B)  Kazinczy verseny (C)  vers és prózamondó 
(D)  Vác Szob távolság (E)  Czuczor Fogarasi szótár 

13. Mely szófajok lehetnek állítmányok egy tetszőleges mondatban? 
(A)  névmás (B)  melléknév (C)  számnév 
(D)  melléknévi igenév (E)  főnév 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Időutazás. Mi lenne, ha Petőfi Sándor egy időgép segítségével eltölthetne 

egy-két órát a mai Magyarországon? Mit szólna, látva, milyen eszközökkel 
kommunikálnak az emberek egymással? Írjatok a nevében egy képzeletbeli 
levelet barátjának, Arany Jánosnak, amelyben beszámol tapasztalatairól! 
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