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

1. Válasszátok ki azokat a szerzőket, akiknek a neve mellett csak a saját műveik szere-
pelnek!
(A) Mikszáth Kálmán – Új Zrínyiász; Beszterce ostroma
(B) Móricz Zsigmond – Légy jó mindhalálig; Forr a bor
(C) Vörösmarty Mihály – Búvár Kund; Zalán futása
(D) Tamási Áron – Uz Bence; Ábel a rengetegben
(E) Jókai Mór – A fekete város; És mégis mozog a föld

2. Az anagramma egy név betűinek olyan játékos összekeverése, amelyikből egy ugyan-
csak értelmes szó, szókapcsolat vagy kifejezés jön létre. Ezúttal magyar írók, költők 
neveit kevertük össze. Válasszátok ki azokat, akik a mai Magyarország határain túl 
születtek!
(A) NEKEM KIS ELME (B) S ÁRAD SÜTŐN (C) JA, A ZSÓFI LETT?
(D) KEND EBE KEL-E? (E) NI, CSŐDÖR KOMA SÁROS!

3. Sok nemzeti hírességünk monogramja K. F. Mely meghatározások igazak ilyen mo-
nogramú személyre?
(A) XVIII-XIX. századi író, a nyelvújítás vezéralakja.
(B) Kiemelkedő tehetségű regény- és novellaíró, egyik leghíresebb kötetében szülő-

földjének jellegzetes népéről, a palócokról ír.
(C) Kun László király udvari történetírója, híres munkája a Gesta Hungarorum.
(D) Költő, nemzeti imádságunk szerzője.
(E) Író, humorista, híresek a kortársakról írt paródiái és a diákéletről szóló munkája.

4. Mely idézetekben található célhatározó?
(A) „Ha feléd indulok, lelkem visszatartja / Az édes szabadság bűvös-bájos karja.”
(B) „Talán az élet, munkáinkért, / Nem fog fizetni semmivel.”
(C) „Alszik a holdban a láng, hideg érem az égen, fölkel az ősz és lopni lopakszik az 

éjben.”
(D) „A helyett, hogy ábrándoknak élek, / Tán jobb volna élnem a jövőnek...”
(E) „Verj, vad kovács, világfutóvá, / érzéstelenné és meredtté, / tökéletessé és tudóvá, 

/ kemény, fájdalmas műremekké.”

5. Jelöljétek meg azokat a közmondásokat, amelyek azt fejezik ki, hogy valaki becsap, 
lóvá tesz egy másik embert!
(A) A barátok fájával tüzel. (B) Baranyi kocsira ültet. (C) Jégre visz valakit.
(D) Ráhúzza a vizes lepedőt. (E) Áprilist járat valakivel.

6. Mely szavak előtagja lehet a „füst” úgy, hogy azokkal értelmes összetett szót alkot?
(A) ...jel (B) ...pénz (C) ...karika (D) ...lopó (E) ...fogó

7. Válasszátok ki az ágrajznak megfelelő mondatokat!
(A) Az osztály tagjai gyakran szerveznek közös programokat.
(B) Holnapután a legjobb barátunk fog meglátogatni minket.
(C) A hétéves Peti már egyedül vásárol a boltban kenyeret és tejet.
(D) Tegnap sok érdeklődő kísérte figyelemmel a döntőt.
(E) A végzős diákok hamar megszervezték az érettségi találkozót.

8. Melyek a József Attila-idézetek?
(A) „s halált hozó fű terem / gyönyörűszép szívemen.”
(B) „Két karodban ringatózom csöndesen. / Két karomban ringatózol csöndesen.”
(C) „Föl-földobott kő, földedre hullva, / Kicsi országom, újra meg újra

Hazajön a fiad.”
(D) „ha már elpusztul a világ, / legyen a sírjára virág.”
(E) „Rejtelmek, ha zengenek, / őrt állok, mint mesékbe’.

Bebújtattál engemet / talpig nehéz hűségbe.”

9. Melyik szó jelent valamilyen eszközt, szerszámot?
(A) csapa (B) ösztöke (C) esztena (D) ár (E) báva

10. Jelöljétek meg a kötőjellel írandó összetett szavakat!
(A) FORGALMIRENDVÁLTOZÁS (B) ÖTÉVSZÁZADOS
(C) KAZINCZYVERSENY (D) GÉPKOCSIVEZETŐKÉPZÉS
(E) SZOBAHŐMÉRSÉKLET

11. Az alábbi régi magyar keresztnevek közül melyek a leánynevek?
(A) Keve (B) Zsejke (C) Cseperke (D) Déva (E) Becse

12. A felsorolt balladák közül válasszátok ki a népballadákat!
(A) Tetemre hívás (B) Kőműves Kelemen (C) Ágnes asszony
(D) Molnár Anna (E) Vörös Rébék

13. Jelöljétek meg azokat az idézeteket, amelyeket Mihály keresztnevű költő írt!
(A) „A hatalmas szerelemnek / Megemésztő tüze bánt...”
(B) „nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.”
(C) „Biztatóm valál, / Hittem szép szavadnak, / Mégis megcsalál.”
(D) „Ez éltetőd, s ha elbukál, / Hantjával ez takar.”
(E) „Szülőanyám, te szép Magyarország, Hogyne lennék holtig igaz hozzád!”

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Írjatok szerzővel, címmel minél több, de legalább öt olyan irodalmi művet, amely kap-

csolódik az 1848-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz, és vázoljátok fel Petőfi 
szerepét az eseményekben!
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