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Az 1-13. feladatok megoldását a verseny honlapján a megfelelő helyre tett 
X-szel jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Jelöljétek meg azokat a szavakat, szóalakokat, amelyek egyszerre akár három 

szófajba is tartozhatnak! 
(A)  csavart (B)  fő (C)  török (D)  írt (E)  egyed 

2. Mely esetekben lehet a vonalra egy névutót beírni úgy, hogy értelmes szó 
jöjjön létre? Például: züm __ s → zümmögés. Ügyeljetek a helyesírásra is! 
(A)  p__nk (B)  b__pő (C)  n__szó 
(D)  ska__ya (E)  bar__ság 

3. Mi a versformája az alábbi idézetnek? 
   „Szép farkaskutya, Tinti, örülj! Leakasztom a szegről 
  csörgő láncodat. Ujjongón, az ölembe ficánkolsz, 
  hátsó lábadon ülve, nyifogva könyörgöd az örvet,” 

(A)  felező 8-as (B)  felező 12-es (C)  hexameter 
(D)  disztichon (E)  szonett 

4. Jelöljétek meg az alábbi idézetre, az idézett műre vonatkozó igaz állításokat! 
 „Aztán bémentünk a házba, s ott a gvárgyián kijelentette, hogy régen nem 

töltött ilyen kedves napot, mint a mai; megdicsért engem, a háztájamot, s meg 
magát a Hargitát is, amelyen olyan nyugalmas érzülettel és háborítás nélkül 
lehet élni, mintha világháború nem is lett volna.” 
(A)  A regény egy trilógia része. (B)  A Székelyföldön játszódik. 
(C)  Főhőse Szakállas Ábel. (D)  A gvárgyián egy román csendőr. 
(E)  A történet az I. világháború után játszódik.  

5. Összesen hány ragos főnév van az előző feladat idézetében? 
(A)  3 (B)  4 (C)  5 (D)  6 (E)  7 

6. Az alábbi betűcsoportok közül melyikből lehet az összes betű felhasználásá-
val egy felszólító módú igét kirakni? Ügyeljetek a helyesírásra is! 
(A)  JOLSZ (B)  ÁJSZT  (C)  TÚDNYJS  
(D)  DISNY  (E)  ZENDED 

7. A hárombetűs szólánc egy olyan szójáték, amelynek minden szava egyetlen 
betűvel tér el az előtte állótól és az őt követő szótól.  

 Például: LOP → LÁP → LÁZ → LÁNY → LÉNY → TÉNY stb.  
 Ezen szabály alapján legkevesebb hány szó közbeékelésével lehet eljutni a 

CSAL szótól a LEN szóig? 
(A)  1 (B)  2 (C)  3 (D)  4 (E)  5 

8. Kodolányi János Vízözön című regényéből idézünk. Összesen hányszor fordul 
elő jel – mint morféma – az idézetben? (Az úgynevezett zérómorfémákat, va-
lamint az igekötőket nem kell tekintetbe venni.) 

 „Szólott néhány szót az időn és téren túl levő változatlan valóságról s a földi 
élet örökös változandóságáról is. Megmagyarázta, hogy amit érzékeink ta-
pasztalnak, nem a valóság.” 
(A)  4 (B)  5 (C)  6 (D)  7 (E)  8 

9. Hány jelző – mint mondatrész – fordul elő az előző feladat idézetében? 
(A)  2 (B)  3 (C)  4 (D)  5 (E)  6 

10. Az alábbi anagrammákból műfajok nevét lehet kirakni. Melyek tartoznak az 
epika műnemébe? 
(A)  s menyét hőköl (B)  éles szélbe (C)  lenge ad 
(D)  ma meg ipar  (E)  a dagiért 

11. Az alábbi kulcsszavak felidéznek egy-egy irodalmi művet. Azt a kettőt jelöl-
jétek meg, amelyeknek azonos a műfajuk! 
(A)  vágtat, máglya, három, lakoma, hangok 
(B)  fiók, szappan, betegség, kacagás, koldus 
(C)  árvíz, kelengye, ködmön, folt, eskü 
(D)  szülőhaza, gép, bakterház, felleg, tájék 
(E)  szabadságharc, család, árulás, névcsere, önfeláldozás 

12. Hány mondatrészből áll összesen az alábbi mondat? 
 Tán jobb lett volna nekünk is öt óra előtt elindulni Peti kerti partijára. 
(A)  7 (B)  8 (C)  9 (D)  10 (E)  11 

13. Azt a filmcímet jelöljétek meg, amelyik tartalmaz a szótő+jel+rag képletnek 
megfelelő szóalakot! 
(A)  A mindenség elmélete (B)  Hajsza a győzelemért 
(C)  A zöld sárkány gyermekei (D)  Sötét vizeken 
(E)  A hobbit: Váratlan utazás 


	borito_09
	hatlap_09

