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Körzeti forduló 9. osztály 2021. november 19. 

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

(A)  őslénytan-kutató (B)  író-olvasó találkozó 
(C)  határozatképtelenség (D)  tíznapos 
(E)  házifeladat-írás 

2. Hány vegyes hangrendű szó van József Attila Tiszta szívvel című versének 
harmadik versszakában? 
(A)  1 (B)  2 (C)  3 (D)  4 (E)  5 

3. Mit tesz az, akire azt mondják, hogy lenyeli a békát? 
(A)  Rossz napja van, mindent elront. (B)  Elfogad egy kellemetlen dolgot.
(C)  Bedől egy nagy hazugságnak. (D)  Valamilyen kínos ügyet eltussol.
(E)  Idegesítően sokat karattyol, és nem veszi észre magát. 

4. Hány névmást tartalmaz összesen az előző feladat A-E pontjaiban közölt öt 
mondat? 
(A)  1 (B)  2 (C)  3 (D)  4 (E)  5 

5. Az alábbi versek közül azokat jelöljétek meg, amelyeknek témája a szerelem! 
(A)  Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú (B)  Ady Endre: A föl-földobott kő 
(C)  Ady Endre: Őrizem a szemed (D)  József Attila: Születésnapomra
(E)  József Attila: A Dunánál 

6. Hány esetben fordul elő összesen jel (toldalék) az 5. feladat verscímeiben? 
 (A zérómorfémákat, amelyek valójában nincsenek jelen, nem kell számolni.) 

(A)  0 (B)  1 (C)  2 (D)  3 (E)  4 

7. Egy bevásárlólista tételei majdnem egy pentametert adnak ki. Ám egy szó hi-
ányzik a sor negyedik helyéről. Melyik szóval lesz teljes a pentameter? 

sajt, makaróni, dió, ……, zeller, ecet 
(A)  hagyma (B)  uborka (C)  kefir (D)  párizsi (E)  sonka 

8. Melyik két híres személy ragadványnevét közöltük? 
  „az árvízi hajós” „a nagy palóc” 

(A)  Damjanich János (B)  Wesselényi Miklós (C)  Bem József 
(D)  Mikszáth Kálmán (E)  Móricz Zsigmond 

9. Különböző állatos szólások, közmondások egy-egy kulcsszavát adjuk meg a 
betűik összekeverésével. Állítsátok helyre a szavakat, majd jelöljétek meg 
azokat az állatokat, amelyek szerepelnek az így megidézett szólás vagy köz-
mondás valamelyikében! Segítségként az első betűk a helyükön maradtak. 

  KTÁÁS KNRAÓ MAALKK RKIAT SBÖETNTÉ 
(A)  holló (B)  disznó (C)  tehén (D)  varjú (E)  macska 

10. Radnóti Miklós Hetedik ecloga című verséből idézünk különböző helyekről. 
Jelöljétek meg az igaz állításokat! 

   „Búvó otthoni táj! Ó, megvan-e még az az otthon? 
  Bomba sem érte talán? s van, mint amikor bevonultunk?” 
  „Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok,” 

(A)  A költemény a II. világháború idején keletkezett. 
(B)  Ütemhangsúlyos verselésű. 
(C)  Az idézett sorok hexameterek. 
(D)  E mű költője írta a Nem tudhatom című verset is. 
(E)  Az idézett három sorban összesen hatszor fordul elő ige. 

11. Mi az előző feladat idézetében „drágának” szólított nő keresztneve? 
(A)  Flóra (B)  Anna (C)  Júlia (D)  Fanni (E)  Ilona 

12. Jókai Anna Jákob lajtorjája című regényéből idézünk egy mondatot. Jelöljé-
tek meg a rá vonatkozó igaz állításokat! 

 „Aki járja a hágcsót a huzatos létben, nyeresége lesz, ha jobbjával kapasz-
kodva baljában másokat emelni marad erő, lába pedig senkit nem taszít lej-
jebb.” 
(A)  E többszörösen összetett mondat főmondata a második tagmondat. 
(B)  A 3. és a 4. tagmondat között kapcsolatos mellérendelő viszony van. 
(C)  A mondat összesen két igenevet tartalmaz. 
(D)  A mondatnak mind a négy állítmánya igei állítmány. 
(E)  A hágcsó jelentése meredek (veszélyes) hegyszoros. 

13. Gyűjtsétek össze az összes olyan szót vagy toldalékos szóalakot, amelyben 
egyetlen mássalhangzó van, és ez a „t”! Milyen szófajú szó van közöttük? 
(A)  névmás (B)  melléknév (C)  igekötő 
(D)  névutó (E)  melléknévi igenév 
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