Magyar nyelv és irodalom

Levelező verseny 2018.
Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium
1. forduló

Kedves Versenyző!
Szeretettel köszöntelek az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola 2018-as magyar
nyelv és irodalom levelező versenyének első fordulóján. A dokumentum egy feladatsort
és egy táblázatot tartalmaz. A feladatok mindegyike egy irodalommal vagy magyar
nyelvvel kapcsolatos kérdést fogalmaz meg, és három lehetséges választ kínál. A
feladatod mindössze annyi, hogy alapos mérlegelés után az általad helyesnek vélt válasz
betűjelét beírod az utolsó oldalon található táblázatba, a feladat sorszáma mellé.
Mindegyik kérdésre csak egy helyes válasz adható. A kitöltött táblázatokat (elég csak a
táblázatot

elküldened,

akár

beszkennelve,

akár

Word

dokumentumban)

a

pvgmagyarverseny@gmail.com e-mailcímre várjuk 2018. október 15-ig. Kérlek, ne
feledkezz meg az adataid feltüntetéséről sem!
Az első forduló feladatlapjának beküldését követően e-mailben kapsz egy kódot,
amivel nyomon tudod követni elért pontszámaidat. Az egyes fordulók eredményeit
javítás után mindig közzétesszük iskolánk weboldalán (www.pasztorvolgyi.hu). Kérlek,
a verseny tisztasága érdekében egyedül oldd meg a feladatokat, ne használj
segédeszközöket, ne kérj tanári segítséget! Köszönöm!

Fodor Réka
szaktanár

Feladatsor

1. Ki az Egri csillagok című regény szerzője?
a) Dobó István
b) Móricz Zsigmond
c) Gárdonyi Géza

2. Melyik nem műfaj az alábbiak közül?
a) próza
b) epigramma
c) dal

3. Ki nem szerepel Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényében?
a) Bélyi Veronka
b) Srankóné
c) Kárász Nelli

4. Az alábbiak közül melyik mű műfaja ars poetica?
a) Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka
b) Petőfi Sándor: A XIX. század költői
c) Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

5. „Az Isten haragja megütött egy hajdút,/Vége lett azonnal, még csak nem is jajdult.”
– milyen szóképre ismersz?
a) megszemélyesítés
b) metafora
c) metonímia

6. „Inkább ma száraz barna kenyeret/Mint holnap lágy fehér cipót,/apám…” – milyen
alakzatra ismersz?

a) felsorolás
b) ellentét
c) párhuzam

7. „Mikor együtt voltunk,/Tudom, hogy szerettél./Akkor meleg nyár volt,/Most tél van, hideg
tél..” – melyik műből idéztünk?
a) Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet…
b) Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…
c) Petőfi Sándor: A puszta, télen

8. Melyik nem Jókai Mór műve?
a) Az ember tragédiája
b) A kőszívű ember fiai
c) Az aranyember

9. Melyik állat nem szerepel Arany János Toldi című elbeszélő költeményében?
a) róka
b) bika
c) farkas

10. Melyik nem Balassi Bálint műve?
a) Hogy Júliára talála, így köszöne neki
b) Egy katonaének
c) A Reményhez

Táblázat (Ezt kell visszaküldened!)
NÉV:
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A helyes megoldás betűjele

