
KÁRPÁTALJAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET

FELADATOK
a járási /városi magyar nyelv és irodalom vetélkedőre (2018-2019)

9. osztály

1. Javítsd ki a helyesírási hibákat! (20 pont)
A föld növény világában jelenleg közel tiz ezer páfrányfaj található. Különösen sok páfrány

található a  nedves Trópusi  erdőkben.  Ezek nagyon változatos  növények.  Dél Amerikában és  uj
Zélandon  fa  alakú  páfrányok  nőnek  amejek  erdőket  is  alkotnak.  A  trópusi  és  szub  trópusi
páfrányfajok  zömmel  kuszó növények amejek  támasztékként  a  fák ágait  és  törzseit  használják.
Egyes  páfrány  fajok  sziklákon  vagy  városi  épületek  falain  telepednek  meg.  Ugyan  akkor  a
páfrányfajok  töbsége  erdőkben  és  réteken  nő.  Csak  kevés  fajuk  alkalmazkodot  a  félig  vizi
életmódhoz az édesvizekben. 

2. Elemezd a mondatot! Készítsd el az ágrajzát! (10 pont)
Megismerni a kanászt cifra járásáról. (Népdal) 

3. Kapcsolj -val, -vel ragot a nevekhez! (7 pont)
Kossuth, Móricz, Kodály, Dumas, Goethe, Félix, Koch

4. Sorold betűrendbe az alábbi lányneveket! (12 pont)
Viola, Katalin, Annamária, Amanda, Ella, Julianna, Anasztázia, Karolina, Ágnes, Beáta, Veronika,
Márta

5. Pótold a hiányzó j vagy ly betűket! ( 10 pont)
hó…ag, fo…ó, csuk…a, é…szaka, if…úság, műse…em, tava…, erké…, szófa…, kristá…

6. Fogalmazd meg, milyen szerepet töltött be a Nyugat című folyóirat az irodalom fejlődésében! (6 pont)

7. Párosítsd az alábbi szerzőket és műveket!  (8 pont)
a) Kölcsey Ferenc  Légy jó mindhalálig
b) Baudelaire               Szózat
c) Móricz Zsigmond  Magyarázom a bizonyítványom
d) Bornemisza Péter  Huszt
e) Karinthy Frigyes  A Romlás virágai
f) Verlaine   A magyar Ugaron
g) Ady Endre  Költészettan
h) Vörösmarty Mihály  Siralmas énnéköm

8. Fogalmazd meg, milyen alkalomból született Ady Endre Séta bölcsőhelyem körül című verse! 
Kinek mutatja be a költő a szülőhelyét? (8 pont)

9. Milyen események köthetők Ady Endre életéből a következő helyekhez? (8 pont)
a) Érmindszent –
b) Nagykároly –
c) Zilah –
d) Debrecen –

e) Nagyvárad –
f) Párizs –
g) Budapest – 
h) Csucsa – 

   10. Honnan az idézet?  Nevezd meg a mű szerzőjét és címét! (8 pont)
a) Mindig elvágyik s nem menekülhet, / Magyar vágyakkal, melyek elülnek…
b) Leguggoltam a földre, úgy lestem: nem búvik-é ki valahol egy fényes pénzecske?
c) Hej, égig nyúló giz-gazok, / Hát nincsen itt virág?…
d) A kis Misinek a szívébe csapott egy újabb öröm ijedtsége. Pakkja! Az édesanyja pakkot küld

Összesen: 97 pont



KÁRPÁTALJAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET

FELADATOK
a járási /városi magyar nyelv és irodalom vetélkedőre (2018-2019)

10. osztály

1. Javítsd ki a helyesírási hibákat! (20 pont)
A szilva lekvár hagyományosan vörös réz üstben készül.  Az üstöt  egy előre elkészitet  s

méretre rakott katlanba hejezik, vízszintbe álitják, a peremnél be tapasztják, majd tisztára törlik. A
kimagozott  szilvát  apránként  bele  öntik  a  hatalmas  üstbe  és  álandó  kavarás  mellett  több  órán
keresztül főzik. A főzés elején a szilva szinte megolvad fojékony lekvárá alakul. Ez a cibere, főként
a gyerekek kedvence. A szilvalekvár akor készül el ha már olyan sürü hogy nem esik le a kanálról.
Cukrot, tartósítószert nem adnak hozzá. A kihült lekvárt szilkékbe rakják és akár évekig tárolják.

A lekvárfőzés egyben közöségi alkalom is amikor a család apraja és nagyja egész napra vagy
éjszakára össze ül és magolják illetve főzik a szilvát.

2. Elemezd a mondatot! Készítsd el az ágrajzát! (10 pont)
Egy fecske nem csinál nyarat.

3. Kapcsolj -val, -vel ragot a nevekhez! (7 pont)
Táncsics, Széll, Babits, Fáy, Dumas, Voltaire, Scott, Verlaine

4. Pótold a megfelelő igekötőket! Alkoss mondatokat a szókapcsolatokkal! (10 pont)
a) …adja az útját 
b) …adta az elveit 
c) …adta a drótot
e) …lát a munkához 
f) …gabalyodott mondandójába

5. Sorold betűrendbe az alábbi lányneveket! (12 pont)
Gabriella, Zsófia, Kamilla, Angéla, Viktória, Emese, Kinga, Anita, Csilla, Aranka, Tímea, Elza

6. Fogalmazd meg, mit jelent a szórványemlék kifejezés? Milyen szórványemlékeket ismersz? (6 pont)

7. Milyen események köthetők Janus Pannonius életéből a következő helyekhez? (8 pont
a) Csezmice –
b) Nagyvárad –
c) Ferrara  –
d) Padova –

e) Pécs –
f)  Velence –
g) Róma – 
h) Medvevár –  

8. Röviden mutasd be Árpád-házi Szent Margit életútját! (8 pont)

9. Párosítsd az alábbi szerzőket és műveket!  (8 pont)
a) Janus Pannonius  Ábel a rengetegben
b) Balassi Bálint  Szózat
c) Kovács Vilmos  Himnusz
d) Tamási Áron   Egy dunántúli mandulafáról
e) Kölcsey Ferenc  Hogy Júliára talála
f) Illyés Gyula   A föl-földobott kő
g) Vörösmarty Mihály  Verecke
h) Ady Endre  A költő felel 
10. Honnan az idézet? Nevezd meg a mű szerzőjét és címét! (10 pont) 
a) Hőforrás-vizeink, az isten áldjon, /Itt nem ront levegőt a kén-lehellet…
b) Lelkem édes kévánsága, / Te vagy minden boldogsága…
c) S íme, virágzik a mandulafácska merészen a télben / Ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd!…
d) Sok háborúimban, bujdosó voltomban, midőn darvakat láték / Szép rendben repülni …
e) Az nem lehet, hogy annyi szív / Hiába onta vért … Összesen: 99 pont
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FELADATOK
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11. osztály
1. Javítsd ki a helyesírási hibákat! (20 pont)

A hortobágy Magyarország  legnagyob  füves  pusztája.  Régen  ojan  kopár  volt  hogy körös  körül
szabadon végigfuthatot rajta a tekintet még a fák sem álták utját. Az ember ugy érezte magát a hortobágyon
mint a tenger közepén. Egy egy pásztor tanya, sárból vert karám vagy nádkunyhó tűnt fel csak itt ott. Aztán
megint a néptelen ritkás füvel boritott komor pusztaság mindenfelé.

A gyepeseb részeken csendesen legelésző fehér gulyák szélsebesen vágtató ménesek szürke
juhnyájak bukkantak fel.  Az álatok télen nyáron kint éltek a szabad ég alatt,  gujások, csikósok,
juhászok és kondások vigyáztak rájuk. Csendesen terelgették álataikat s közben el elgyönyörködtek
a délibáb csalóka játékában.
2. Elemezd a mondatot! Készítsd el az ágrajzát! (10 pont)
Széles országúton andalog a jobbágy. (Arany János) 

3. Egészítsd ki a mondatokat! Rajzold fel az összetett mondatok ábráját! (12 pont)
a) Megtanultam a leckét, mégis …………
b) Kimentem a parkba, és ………………
c) Az jelentkezzen, aki …………………

d) Ne menjetek oda, ahol ………………
e) Azért edzett oly kitartóan, hogy ………
f) Tegnap még hiányoztam az edzésről, de ……

4. Kapcsolj -val, -vel ragot a felsorolt szavakhoz! (7 pont)
cseh, sah, Madách, Mariann, Alex, méh, Zilah, ez, Kováts

5. Pótold a hiányzó j vagy ly betűket! ( 10 pont)
zsá…a, za…, ö…v, laká…, ma…om, aszá…, bó…a, …áték, …uk, űrha…ó, sóha…
6. Párosítsd az alábbi szerzőket és műveket!  (9 pont)
a) Mikszáth Kálmán  A falu jegyzöje
b) Eötvös József  Az ember tragédiája
b) Victor Hugo               A vaáli erdőben
c) Vajda János   A párizsi Notre-dame
d) Petőfi Sándor  Beszterce ostroma
e) Madách Imre  Bánk bán
f)  A. Puskin   Zalán futása
g) Katona József  Jevgenyij Anyegin
h) Vörösmarty Mihály  Nemzeti dal

7. Határozd meg alábbi szereplőket!  Ki kicsoda? (6 pont)
a) Fráter Erzsébet –
b) Éva –
c) Lucifer –

d) Miltiádész –
e) Kepler –
f) Borbála –

8. Jellemezd Ádám alakját Madách Az ember tragédiája c. művéből! (8 pont)

9. A következő fogalmak Mikszáth Kálmánhoz kapcsolódnak. Hogyan? (8 pont)
a) Szklabonya
b) Rimaszombat
c) Szegedi Napló
d) A jó palócok

e) Különös házasság
f) Mauks Ilona
g) Budapest
h) Petőfi Társaság

10. Honnan az idézet? Nevezd meg a mű szerzőjét és címét! (10 pont)
a) Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!
b) Verecke híres útján jöttem én, / Fülembe még ősmagyar dal rivall…
c) Sehonnai bitang ember, / ki most, ha kell, halni nem mer ..
d) S a sírt, hol nemzet süllyed el, / Népek veszik körül…
e) Bús düledékein, Husztnak romvára megállék …

Összesen: 100 pont


