KÁRPÁTALJAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET
FELADATOK
a járási /városi magyar nyelv és irodalom vetélkedőre (2017-2018)
9. osztály
1. Javítsd ki a helyesírási hibákat! (20 pont)

A föld növény világában jelenleg közel 10 ezer páfrány faj található. Különösen sok páfrány
található a nedves trópusi erdőkben. Ezek nagyon változatos növények. dél Amerikában és uj
Zélandon fa alakú páfrányok nőnek amelyek erdőket is alkotnak. A trópusi és szub trópusi
páfrányfajok zömmel kuszó növények amelyek támasztékként a fák ágait és törzseit használják.
Egyes páfrány fajok sziklákon vagy városi épületek falain telepednek meg. Ugyan akkor a páfrány
fajok töbsége erdőkben és réteken nő. Csak kevés fajuk alkalmazkodot a félig vízi életmódhoz az
édes vizekben.
2. Elemezd a mondatot! Készítsd el az ágrajzát! (10 pont)
Hallik a távolban hintó robogása. (Arany János)

3. Írd le az alábbi számokat betűkkel! (9 pont)

30; 45; 101; 1001; 2002; 10 010; 20 117; 3 105 555; 10 000 000
4. Keresd meg a mellékneveket, írd le azokat! (12 pont)
hosszú, hosszúság, bosszú, zöldség, zöld, új, újság, hajlékony, hajlik, friss, szél, szeles, széles, mély,
mélyül, erős, erősít, kis, nagy, nagyít, kedves, kedvel, szeret
5. Másolás közben pótold a következő szavakban a hiányzó j és ly betűt! (8 pont)
he...es, ...ukas, ...ámbor, szenvedé...es, ...eles, dö...fös, komo..., za...os
6. Értelmezd Ady Endre A föl-földobott kő című versét! Írj rövid, tömör fogalmazást! (8 pont)
7. Nevezd meg az alábbi művek szerzőit! (6 pont)
a) A helység kalapácsa
f) Nemzet-őr dal
b) Ábránd
g) A magyar Ugaron
d) Huszt
h) Nemzeti dal
8 Határozd meg a impresszionizmus fogalmát, nevezd meg képviselőit az irodalomban! (6 pont)
9 A következő fogalmak Móricz Zsigmondhoz kapcsolódnak. Hogyan? (8 pont)
a) Tiszacsécse –
e) Nyilas Misi –
b) Pallagi Erzsébet –
f) Posalaky úr –
c) Debrecen –
g) Holics Eugénia –
d) Hét krajcár –
h) Soós család –
10. Honnan az idézet? Nevezd meg a mű szerzőjét és címét! (8 pont)
a) S a sírt, hol nemzet süllyed el, / Népek veszik körül…
b) Vad indák gyűrűznek körül / Míg a föld alvó lelkét lesem…
c) Mi lesz, hogyha Dózsa György kósza népe / Rettenetes, nagy dühvel özönöl?…
d) Két ifjú térdel, kezökben lant, / A kopja tövén, mintha volna feszűlet
Összesen: 95 pont

KÁRPÁTALJAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET
FELADATOK
a járási /városi magyar nyelv és irodalom vetélkedőre (2017-2018)
10. osztály
1. Javítsd ki a helyesírási hibákat! (20 pont)
Az ilemtudó utas nem tolakszik nem tipor nem gázol át másokon. Előre engedi azokat akik
előte érkeztek a megállóba, előre engedi a nőket és az idősebeket.
Bent a járműben ha ülőhelyünk van, felajánljuk a hölgyeknek, az idősebeknek és a
gyerekekkel utazóknak. Kötelezően átkell adnunk a helyet a betegeknek, a kis mamáknak, ijen
esetben még a nőknek is illik fel állniuk és át adni a helyet. A kinálást csak akor háritsuk el ha
leszáláshoz készülődünk.
A villamoson és az autóbuszon nem illik szemetelni. Tüsszentésnél, köhögésnél mindig
tartsuk kezünket, illetve zsebkendőnket a szánk elé.
2. Elemezd a mondatot! Készítsd el az ágrajzát! (10 pont)

Ott ült a nagy, zöld bőr karosszékben. (Csáth Géza)
3. Pótold a hiányzó j-ly betűket! ( 11 pont)
ünnepé..., ...égpálya, ibo...a, he...esírás, óha..., mé...ség,
te...föl, tenge..., mo...irtó, sü...edés, zsiva..., kasté...

4. Válaszd el minden lehetséges helyen az alábbi szavakat! (12 pont)
Veszprémig, mindenütt, menedzserek, eddzétek, Andrásék, sportújságíró, Richárddal,
európai, kódexét, autogramot, mindenütt, barátomért
5. Tedd ki a mondatok végére a hiányzó írásjeleket! (6 pont)
Hadd nézzem, hogy jól van-e – Örülj, ha ezt akartad – Szeretnétek-e, hogy holnap
tortát süssek – Aki jól tájékozódik, menjen előre – Ne akard tudni, hogy mi vár rád –
Látom, szomorú vagy, bárcsak megvigasztalhatnálak
6. Jellemezd Akhilleusz alakját az Íliász című eposzból! (6 pont)
7. Határozd meg ki kicsoda! (6 pont)
a) Homérosz –
b) Odüsszeusz –
c) Achilleusz –

d) Vergilius –
e) Horatius –
f) Szophoklész –

8. Jellemezd a Bibliát, mint epikus művet! (8 pont)
9. Nevezd meg az alábbi művek szerzőit! (8 pont)
a) Áprilisi capriccio –
b) Párisban járt az Ősz –
c) Hét krajcár –
d) Himnusz a békéről –

e) Tiszta szívvel –
f) Így írtok ti–
g) Íliász –
h) Antigoné –

10. Honnan az idézet? Nevezd meg a mű szerzőjét és címét! (10 pont)
a) S az út… kígyó vedlett bőre. /Hány népet vitt temetőre…
b) Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel / egy-egy bokor, nevét, virágát is tudom…
c) Vad indák gyűrűznek körül / Míg a föld alvó lelkét lesem…
d) .. itt legeltetett a kis Csöre, nem is ment a nádas felé, hanem a dinnyeföld felé…
e) Sehonnai bitang ember, / ki most, ha kell, halni nem mer ..
Összesen: 97 pont

KÁRPÁTALJAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET

FELADATOK
a járási /városi magyar nyelv és irodalom vetélkedőre (2017-2018)
11. osztály
1. Javítsd ki a helyesírási hibákat! (20 pont)
Már az ókori Egyiptomiak rómaiak és Görögök is szivesen használták az édes mézet nemcsak
ételeket készitettek belőle hanem orvoságok alapanyaga is méz volt Már hippokratész a nagy hirü
görög orvos a légutak meg betegedéseinek gyógyitására is foró mézes tejet irt elő betegeinek Mivel
a méz gyorsan felszivódik igy jó hatású a fáradság leküzdésében is sőt javitja az emésztést és a
csont képződést fel fris síti az egész szervezetet Mézel édesitve finomab a tea a limonádé
zamatosabb a müzli de még a palacsinta is ízletesebb
2. Elemezd a mondatot! Készítsd el az ágrajzát! (10 pont)
Pacsirták dalolnak fenn a magas égben.
3. Hogyan írjuk? l vagy ll ? (12 pont)
pu...óver, hu...ik, vá...al, e...adás, i...atos, venti...átor, mode..., e...em, te...ik, ba...ett, má...ik, i...etve

4. Keresd meg a főmondatokat, és elemezd őket! Húzd alá az utalószókat és a kötőszókat!
(10 pont)
Azé a föld, aki megműveli.
Ez a helyzet olyan, hogy nevetni kell rajta.
Annyi az áldás rajta, mint az égi harmat.
A felelősség akkora, hogy nehéz elviselni.
Amilyen a madár, olyan a szólása.
5. Sorold betűrendbe az alábbi szavakat! Írd le helyes sorrendben! (18 pont)
Fekete-tenger, Fekete Sándor, Goethe, Gogol, gobelin, Weöres, Mariann, Vörösmarty, Eötvös, Paál,
Papp, Kálvária, Mária, Corvin János, Churchill, Búzáné, Buzayné, Kálvin
6. Határozd meg alábbi szereplőket! Ki kicsoda? (6 pont)
a) Fráter Erzsébet –
d) Miltiádész –
b) Éva –
e) Kepler –
c) Lucifer –
f) Borbála –
7. Jellemezd Lucifer alakját Madách Tragédiájában! (6 pont)

8. Nevezd meg az alábbi művek szerzőit! (10 pont)
a) Nemzeti dal
b) Szózat
c) Hogy Júliára talála...
d) Búcsú Váradtól
e) Himnusz

f) A föl-földobott kő
g) Puszták népe
h) Nem tudhatom
i) Odüsszeia
j)Légy jó mindhalálig

9. A következő fogalmak Mikszáth Kálmán művéhez kapcsolódnak. Hogyan (6 pont)
a) Noszty Feri –
d) Tóth Mari –
b) Vilma –
e) Tóth Mihály –
c) Kopereczky báró –
f) Homlódyné Máli néni –
10. Honnan az idézet? Nevezd meg a mű szerzőjét és címét! (10 pont)
a) S a sírt, hol nemzet süllyed el, / Népek veszik körül…
b) Vad indák gyűrűznek körül / Míg a föld alvó lelkét lesem…
c) Ha örül Horger Antal úr, / hogy költőnk nem nyelvet tanul ...
d) S égtek lelkemben kis rőzse dalok: / Füstösek, furcsák, búsak, bíborak ..
e) Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!
Összesen: 108 pont

