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Körzeti forduló 12. 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. Melyik szószerkezetet írtuk helyesen? 

(A)  lelkiismeretfurdalás (B)  balassi-strófa 
(C)  Május Elseje (D)  Tisztelt Tanárúr! 
(E)  Boldog új évet kívánok! 

2. Melyik két híres személy ragadványnevét közöltük? 
   „a niklai remete” „a magyar Mars” 

(A)  Balassi Bálint (B)  Babits Mihály (C)  Berzsenyi Dániel 
(D)  Zrínyi Miklós (E)  Bessenyei György 

3. Jelöljétek meg azokat a szóalakokat, amelyek ugyanannak a szónak a tőválto-
zataiból származnak! 
(A)  tevékeny (B)  tetszik (C)  tehetség (D)  tett (E)  teszt 

4. Jelöljétek meg az idézetre vonatkozó igaz állításokat! 
 „Csak az egy Geraszim nem hazudott, egész viselkedésén látszott, hogy tisztá-

ban van a helyzettel, és nem látja szükségesnek, hogy ezt eltitkolja, hanem egy-
szerűen sajnálja a szegény legyengült, beteg urat.” 
(A)  Az idézett mű írója: Lev Tolsztoj. 
(B)  A mű: orosz romantikus elbeszélés. 
(C)  Geraszim egy ifjú parasztlegény. 
(D)  A „beteg úr” törvényszéki bíró. 
(E)  A mű címszereplője felismeri, hogy nem úgy élt, ahogy kellett volna. 

5. Hány jelzőt (mint mondatrészt) tartalmaz összesen az előző feladat idézete? 
(A)  3 (B)  4 (C)  5 (D)  6 (E)  7 

6. Melyik irodalmi mű címét írtuk helyesen? 
(A)  Katona József: Bánk Bán (B)  Ady Endre: A föl-föl dobott kő 
(C)  Shakespeare: Szentiván-éji álom (D)  Móricz Zsigmond: Uri muri 
(E)  E. T. A. Hoffmann: Az arany virágcserép 

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

  vaj, fagyi, bor, kakaó,  .............  , kenyér, csoki, só 
(A)  mogyoró (B)  tárkony (C)  paprika (D)  müzli (E)  dió 

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

9. Az alábbi versek közül azt jelöljétek meg, amelynek témája a szerelem! 
(A)  Paul Verlaine: Őszi chanson (B)  Vajda János: Húsz év múlva 
(C)  Babits Mihály: Húsvét előtt (D)  Charles Baudelaire: Kapcsolatok 
(E)  Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára 

10. Az előző feladat versei közül összesen hány keletkezett a XX. században? 
(A)  1 (B)  2 (C)  3 (D)  4 (E)  5 

11. Weöres Sándor Útravaló című írásából idézünk egy mondatot. Jelöljétek meg 
a rá vonatkozó igaz állításokat! 

 „Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem azt, hogy mijük van; mert még a 
legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik.” 
(A)  E többszörösen összetett mondat hat tagmondatból áll. 
(B)  A mondatban jelzőből és határozóból egyaránt egy-egy található. 
(C)  Összesen hétszer fordul elő névmás benne. 
(D)  Van benne példa hasonulásra. 
(E)  Az egyik tagmondat következtető mellérendelés. 

12. 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. 

  AUSZALMI KÁNAVRA BRERÉŐ BORBKOLÓ DALOBB 
(A)  nyúl (B)  medve (C)  veréb (D)  kutya (E)  macska 

13. Az alábbi öt szó közül kettő rokon értelmű. Melyik ez a kettő? 
(A)  kárál (B)  gyérít (C)  köpül 
(D)  egyel (E)  mángorol 
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