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Körzeti forduló 12. osztály 2016. november 25. 

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

1. Ki a szerzője és ki a műfordítója az alábbi idézetnek? 
„Ősz húrja zsong, (A) Baudelaire – Babits Mihály 
jajong, busong (B) Baudelaire – Tóth Árpád 
a tájon, (C) Verlaine – Tóth Árpád 
s ont monoton (D) Verlaine – Szabó Lőrinc 
bút konokon (E) Rimbaud – Tóth Árpád 
és fájón.”   

2. Milyen jelenség, költői eszköz található az előző feladat idézetében? 
(A) főnévi metafora (B) figura etymologica (C) oximoron 
(D) enjambement (E) szinesztézia 

3. Orosz novellák, regények jellegzetes orosz szavaiból sorolunk fel néhányat. 
Mely meghatározások felelnek meg a felsorolt szavak valamelyikének? 

 kopejka, muzsik, verszta, pirog, rubaska, trojka, szamovár, csinovnyik 
(A) űrmérték (B) hosszmérték (C) hivatalnok 
(D) zenei műfaj (E) paraszt 

4. Összesen hány vessző hiányzik az alábbi mondatból? 
 Remélem tudod Panni hogy ez nagyon kockázatos de ha mégis megpróbálod 

igyekszem segíteni amennyire tőlem telik. 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

5. Melyek műfajok az alábbiak közül? 
(A) plágium (B) pamflet (C) planctus 
(D) parabola (E) parainesis 

6. Melyik színnel lehet kiegészíteni az alábbi szólások valamelyikét? 
  ... utat kap ... vér folyik az ereiben 
  ...ban született eltűnik, mint ... szamár a ködben 

(A) kék (B) zöld (C) piros (D) fehér (E) szürke 

7. Mely meghatározásoknak van -nc végű megfelelőjük? 
(A) teher, nehezék (B) egyénieskedő személy (C) bozontos haj 
(D) parasztház előtere (E) rövid ideig tartó szerelmi kapcsolat 

 
 

8. Különböző szereplők szavait olvashatjátok Az ember tragédiájából. Melyek 
Ádám megszólalásai? 
(A) Nem adhatok mást, csak mi lényegem. 
(B) Mért szebb e két fa, mint más? 
(C) Küzdést kivánok, diszharmóniát, (…) 
(D) Dacolhatok még, Isten, véled is. 
(E) Megy-é előbbre majdan fajzatom (…)? 

9. Összesen hány különböző fajta jel van az előző feladat idézeteiben? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

10. Arany János öt versének titkosírással adtuk meg a címét. A megfejtés után 
jelöljétek meg a balladákat! 
(A) ATEOILODUI (B) AVEÖIROÖUS AREÉIBOÉUK 
(C) AEEPIIOLUOAGEUIS (D) AMEIINODUVAÉEGIIOG 
(E) ATEEITOEUMAREE IHOÍUVAÁES 

11. Fekete István Derengő hajnal című regényéből idézünk egy mondatot. Össze-
sen hány határozót tartalmaz? 

 „A kocsi lassan jött, és Péter látta, hogy hintó közeledik, amely pedig különö-
sen alkalmas, hogy észrevétlenül az utasok mögé kapaszkodjon az ember, mert 
a hintó fedele jótékonyan takarja el a tengelyen utazót.” 
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8 

12. Jelöljétek be a többjelentésű szavakat! 
(A) toll (B) bak (C) fül (D) egér (E) levél 

13. Az alább felsorolt írók mindegyikének van egy olyan híres regénye, amelynek 
a címében egy számnév szerepel. Mennyi e számok összege? 

 George Orwell, Ray Bradbury, Alexandre Dumas, Gabriel García Márquez 
(A) 2232 (B) 2241 (C) 2528 (D) 2538 (E) 2628 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Pótoljátok a magánhangzókat az alábbi rokon értelmű szópárokban! A helye-

sen kiegészített párokat írjátok a válaszlapra! 
  . nk . ny . r . l . m – zs . rn . ks . g  f . rt . t – f . sz . g . t 
  . ll . tm . ny – j . r . nd . s . g . v . d . k – l . sz . rm . z . tt 
  k . r . zsl . – v . j . k . s . szm . cs . r . – d . sk . rz . s 
  m . ssz . . n . r . . s – h . tt . r . t .  sz . kzs . rg . n – t . rm . n . l . g . . 
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