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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. Állítsátok betűrendbe az alábbi öt szót! Ezután olvassátok össze a harmadik 
(aláhúzott) betűket az így kapott sorrendben! Mit jelent, illetve mi igaz az így 
kijött szóra?  püré, Prága, ötvös, trappol, sut 
(A) nyitva (B) erődítmény tárgyraggal (C) ige és főnév is lehet
(D) őrhely (E) végvár 

2. Összesen hány toldalék van Petőfi Sándor Szeptember végén című versének 
első két sorában? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

3. Életének mely időszakában írta Petőfi az előző feladatban említett verset? 
(A) Diákévei alatt. (B) Vándorszínész korában. 
(C) A mézeshetek idején. (D) A forradalom napjaiban. 
(E) A szabadságharcban. 

4. Bárány Tamás A világ közepe című regénye Mátyás király egy mondáját 
dolgozza fel. Az alábbi részlet alapján jelöljétek meg az igaz állításokat! 
– Mi van, szentatyám? – kérdi szelíden, de enyhe gúny van a hangjában.  
– Elfáradtunk a szarvasűzésben? – A fiatal prépost legyint, s némi szemrehá-
nyással mondja: – Hunor és Magor is elveszítették a szarvas nyomát, pedig 
ők lovon száguldának. 
Mátyás nevet: – Papi emberhez már csak jobban vág az apostolok lova. 
(A) A regény a XV. sz.-ban játszódik. (B) A prépost jelentése kántor. 
(C) A részletben összesen 11 ige van. (D) Hunor és Magor Enéh fiai. 
(E) Az apostolok lova a szamár tréfás megnevezése. 

5. Egyetlen azonos alakú / többjelentésű szó különböző jelentéseit adtuk meg. 
Egy azonban kilóg a többi közül, azaz kakukktojás. Melyik az? 
(A) valamerre halad (B) fél (C) nem ért véget 
(D) kopasz táj (E) hisz, vél 

6. Minek a jelképes kifejezése, mit jelent a „székfoglaló”? 
(A) Politikai választási beszéd. 
(B) Ünnepi szertartás új ház avatásakor. 
(C) Pohárköszöntő új házasok tiszteletére. 
(D) Állás betöltésért írt pályázat. 
(E) Egyesületi, testületi tagság elfoglalásakor mondott beszéd. 

7. Azt a szót jelöljétek be, amely melléknév, és minden mássalhangzója zöngés! 
(A) mord (B) zengővárkonyi (C) gyalogos (D) beljebb (E) zsenge 

8. Jelöljétek be Áprily Lajos Őszelő című versére vonatkozó igaz állításokat! 
„Szeretnél napfényben ragyogni még? (A) A címben szereplő szó: főnév. 
Késő. Ma gyászba öltözött az ég. (B) Az idézetben van metafora. 
Madárraj sír a nyírfán: őszapók, (C) A részlet szól idős emberekről is. 
s a réteket beszőtte mind a pók.” (D) Két ige jelen, kettő múlt idejű. 
 (E) Csak 3 összetett szó van benne. 

9. A Miskolci Nemzeti Színház falán lévő Jókai-emléktábláról idézünk:  
 „Én a néma betűkkel, feleségem az élő szóval ébresztgettük alvó, te__halott 

nemzetünket.” Mi hiányzik az utolsó előtti szóból? 
(A) sz (B) szt (C) tsz (D) tt (E) cc 

 

10. Hogy hívták Jókai Mór első feleségét, és mi volt a foglalkozása? 
(A) Széppataky Róza – tanítónő (B) Laborfalvy Róza – színésznő 
(C) Szép Bella – énekesnő (D) Blaha Lujza – színésznő 
(E) Egyik sem. 

11. Melyik meghatározásnak felel meg egy -ke végű szó? 
(A) Falba vájt bemélyedés. (B) Fémből készült gomb. (C) Szerzetes. 
(D) Sebészkés. (E) Rátarti, fölényes magatartású. 

12. Melyik szóra igaz, hogy egy tetszőleges betűje kicserélésével igét kapunk? 
(A) CSAPAT (B) HAJÓS (C) MENTŐ (D) SZITOK (E) KINCS 

 

13. Melyik vezetéknév lehet egy Aradon kivégzett vértanúé? 
(A) Török (B) Vasvári (C) Kiss (D) Lázár (E) Aulich 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Fejtsétek meg a rejtvényt, majd magyarázzátok meg a kijött kifejezést! Végül 

írjatok vele akár toldalékolva egy tetszőleges példamondatot! Írjátok le a víz-
szintes megfejtéseket is, mert azokért külön-külön pont jár! (Nem fontos, 
hogy a kifejezés betűi a válaszlapon is egymás alá kerüljenek.) 
1. két hosszú szótagból álló versláb      
2. Petőfi kortársa, költő: … Mihály             
3. Kölcsey intelmei unokaöccséhez             
4. költői késztetés, sugallat             
5. „S még benne virít az egész …”             
6. a legifjabb Baradlay fiú             
7. ennek a jele a -k             
8. itt élt és alkotott Kazinczy Ferenc             
9. Hableány             
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