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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. Mely történelmi esemény mellett olvasható olyan irodalmi mű címe, amely ahhoz az 
eseményhez valóban kapcsolódik?
(A) Rákóczi-szabadságharc – Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
(B) Tatárjárás – Rogerius mester siralmas éneke
(C) Drégely ostroma – Arany János: Szondi két apródja
(D) Az 1848-as szabadságharc – Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
(E) Honfoglalás – Makkai Sándor: Sárga vihar

2. Az anagramma egy név betűinek olyan játékos összekeverése, amelyikből egy ugyan-
csak értelmes szó vagy szókapcsolat jön létre. Ezúttal különböző művek címeit kever-
tük össze. A címek megfejtése után válasszátok ki a prózai műveket!
(A) FALA ZÖLD (B) BAJRA SIETNI (C) IDOL EMEL SZERT
(D) HARAGOS GURUT NEM (E) SZÉP NŐJE SE NYER TERET

3. Válasszátok ki a szerelem isteneit vagy istennőit!
(A) Aphrodité (B) Héra (C) Árész (D) Ámor (E) Hermész

4. Mondai ismereteitek alapján jelöljétek meg azokat a megállapításokat, amelyek Szent 
László királyra vonatkoznak!
(A) Lovának lába alatt a katonák szomját oltó, hűs forrás fakadt.
(B) A menekülő kunok aranypénzt szórtak a földre, amelyek a király imádságára 

kővé változtak.
(C) A királynak a németek fölött aratott győzelmére emlékezik a Vértes hegység 

neve.
(D) A kunok elől menekülő király imájára keletkezett a Tordai-hasadék.
(E) A királyt végakaratának megfelelően Székesfehérváron temették el.

5. Mely szólások, közmondások utalnak a hazugságra?
(A) Toldja a ködmönt. (B) Füst árán szelet ad. (C) A nyelvét koptatja.
(D) Lehúzza az angyalokat az égből. (E) Ostyában ad be valakinek valamit.

6. Válasszátok ki a valamilyen állatot jelentő szavakat az alábbiak közül!
(A) haricska (B) möndölecske (C) orda (D) tepelák (E) mándruc

7. Mely idézetekben található igenév?
(A) „Úgy mentem el innen, mint kis gyermek. És mint meglett ember, úgy jöttem meg.”
(B) „Hejh azóta húsz esztendő telt el, / Megrakodva búval és örömmel.”
(C) „Lovagolok szilaj nádparipán, / Vályúhoz mék, lovam inni kíván.”
(D) „Megkondul az esteli harangszó, / Kifáradt már a lovas és a ló:”
(E) „Haza megyek, ölébe vesz dajkám, / Az altató nóta hangzik ajkán.”

8. Mely mondatok felelnek meg az ágrajznak?
(A) Holnapután a három ács befejezi a munkát a tetőn.
(B) Tavaly Gergő a legjobb barátjával volt Olaszországban.
(C) Egy régi ismerőse adott neki tanácsot a bajban.
(D) Mikor indul a következő vonat Debrecenbe?
(E) Sok városi polgár szeret kirándulni ilyenkor a közeli hegyekben.

9. 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.

10. Mely szavak előtagja lehet a „spanyol” úgy, hogy azokkal értelmes összetett szót al-
kot?
(A) ...csizma (B) ...fal (C) ...meggy (D) ...gyertya (E) ...nátha

11. Válasszátok ki 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!”

12. Válasszátok ki azokat a szerzőket, akik neve mellett csak a saját műveik szerepelnek!
(A) Gárdonyi Géza – A láthatatlan ember; Légy jó mindhalálig
(B) Mikszáth Kálmán – Beszterce ostroma; Különös házasság
(C) Jókai Mór – A nagyenyedi két fűzfa; A kőszívű ember fiai
(D) Móricz Zsigmond – Hét krajcár; A néhai bárány
(E) Arany János – Szép Ilonka; Rege a csodaszarvasról

13. Válasszátok ki azokat a szavakat, amelyeket kötőjel nélkül, teljesen egybe kell írni!
(A) TÖLGYFAHORDÓ (B) KÉPESLAPGYŰJTEMÉNY (C) TÍZÉVES
(D) HERCEHURCA (E) MUNKAERŐNYILVÁNTARTÁS

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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