„Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak, hogy az agyunkat egyre jobban lefoglaló külső információáradat ellenére képesek legyünk odafigyelni a lélek hangjára, több ezer
éves hagyományainkat hordozó belső világunkra. Csak így állíthatjuk alkotóképességünket,
vágyainkat, az együttműködő szellem erejét közös felemelkedésünk szolgálatába.”
Idézet Dr. Freund Tamás akadémikus, az első Bolyai-díjas
bejegyzéséből a Bolyai Díj Emlékkönyvébe. Budapest, 2000. április 2.
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BOLYAI FARKAS
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A rendezvény fővédnökei:
Prof. Dr. FREUND TAMÁS, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke
Dr. AÁRY-TAMÁS LAJOS, az Oktatási Jogok Biztosa
A feladatsorok összeállítói:
MARTON ÁGOTA középiskolai tanár
PAPP ISTVÁN GERGELY középiskolai tanár
A feladatsorok lektorálói:
KEREKES BARNABÁS középiskolai tanár
KAPOSINÉ BODÓ ANNA középiskolai tanár
A honlap és az informatikai háttér működtetője:
TASSY GERGELY középiskolai tanár
A verseny megálmodója:
NAGY-BALÓ ANDRÁS középiskolai tanár

http://www.bolyaiverseny.hu/magyar912

2016. január 23.

7.

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

Jelöljétek be a publicisztikai (véleményközlő) sajtóműfajokat!
(A) hír
(B) glossza (C) kritika (D) közlemény (E) nyílt levél

8.

Sok ebbel kapcsolatos szólásunk, közmondásunk van. Ezek közül idézünk
ötöt, de hiányosan. Melyik jelenti azt, hogy egy értékes dolog gondatlanság
miatt odavész?
(A) E_ _K H_R_ _N_A_ _ÁR_ _ _T
(B) _B_ _ GU_Á_ CS_ _ _L
(C) _ _TI _Z _ _ET A _AR_H_ _
(D) E_ _RA _AK_
(E) _BÜ_ SZ_ _ZE_T _ÓSZ_ _ E_ _L _ _SZ _L

9.

Jelöljétek meg a kommunikáció tényezői közül a csatornát a következő helyzetben: Tatjána levele Anyeginhoz!
(A) az orosz nyelv
(B) a francia nyelv
(C) a levélpapír
(D) a dajka unokája
(E) a levegő

Országos döntő

12. osztály

1.

Az alábbi írók, költők közül kinek van olyan műve, amelynek címében szerepel az ARANY szó?
(A) Petőfi Sándor
(B) Jókai Mór
(C) Ady Endre
(D) Kosztolányi Dezső (E) E. T. A. Hoffmann

2.

Betűtoldás. Ha a MEGYE szó belsejébe betoldunk egy újabb betűt, mit jelenthet az újonnan kapott szó?
(A) rét
(B) lapály (C) határvonal (D) löszös talaj (E) gabonakéve

3.

Az ember tragédiájából soroltuk fel egy-egy pontban Ádám, Éva és Lucifer
„alakváltozásait”. Azokat a felsorolásokat jelöljétek be, amelyekben a szerepek ugyanazon színből valók!
(A) Fáraó, egy rabszolga neje, miniszter (B) Miltiádész, Júlia, harcos
(C) Kepler, Müller Borbála, famulus
(D) Tankréd, Izóra, fegyvernök
(E) Danton, pórnő és márkinő, bakó

4.

Csillagképek neveit soroltuk fel. Mely sorok adnak ki egy szabályos hexametert?
(A) Vízöntő, Orion, Pegazus, Szekeres, Bika, Hattyú
(B) Nagy Göncöl, Kehely, Északi Vízikígyó, Halak, Mérleg
(C) Delfin, Kis Kutya, Holló, Sas, Lant, Perzeusz, Ikrek
(D) Kígyótartó, Nagy Kutya, Sárkány, Kos, Nyilas, Oltár
(E) Kentaur, Északi Korona, Skorpió, Vitorla, Oroszlán

5.

Regőczi István Az Isten vándora című művéből idéztünk egy mondatot. Mit
jelent az „apostolok lován” kifejezés?
„Ifjúkorában az apostolok lován jutott el Belgiumba, hogy Krisztus hívásának engedve szemináriumba lépjen, majd pappá szenteltesse magát.”
(A) szekéren
(B) postakocsin
(C) szamárháton
(D) hajón
(E) gyalog

6.

Irodalmi művek gyakran szolgálnak zeneművek alapjául. Műcímeket és zeneszerzőket adtunk meg magánhangzók nélkül. Melyek a helyes párosítások?
(A) BNK BN – RKL FRNC
(B) RM S JL – CSJKVSZKJ
(C) Z RMHZ – BTHVN
(D) JVGNYJ NYGN – CSJKVSZKJ
(E) CRMN BRN – RFF

10. Mely írók, költők keresztnevének magyar megfelelője a Ferenc?
(A) Petrarca
(B) Villon
(C) Rousseau
(E) Kafka
(D) Dosztojevszkij
11. Mely meghatározás jelenthet olyan szót, amely a mássalhangzók közül kizárólag n betűt tartalmaz?
(A) idősebb nő
(B) saját
(C) nőstény szarvas
(D) cin
(E) nemesgáz, cső is van ilyen
12. Melyek a latin jövevényszavak a felsoroltakból?
(A) prédikál (B) templom (C) kollégium (D) tábla

(E) szerda

13. Karinthy Frigyes Így írtok ti című művéből idézünk. Kit parodizál?
„Bíztatva hüvelyezem már másnak
Estjét a Minden-bírásnak.
Hűhós, nagy estveledések,
Beh, én mindenről lekések!”
(B) Tóth Árpád
(C) Ady Endre
(A) Juhász Gyula
(E) Kosztolányi Dezső
(D) Babits Mihály
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Egyik jeles költőnktől közöltünk egy híres idézetet titkosírással. Fejtsétek
meg!
CSCDCKCK, CDBGARAUCKCK, CJCDATCDCLBHBKCK: CK CD
CSCDBZCD BPADCRATCP ASCPATBFBG!

