Magyar nyelv és irodalom

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

Kedves Versenyző!
Szeretettel köszöntelek az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola 2018-as magyar
nyelv és irodalom levelező versenyének harmadik fordulóján. A dokumentum ismételten
egy feladatsort és egy táblázatot tartalmaz. A feladatok mindegyike egy magyar nyelvvel
vagy irodalommal 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. december 10-ig. Kérlek, ne
feledkezz meg az adataid feltüntetéséről sem!
Az első forduló feladatlapjának beküldését követően e-mailben kaptál 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. Az alábbiak közül ki nem volt Petőfi Sándor kedvese?
a) Szendrey Júlia
b) Prielle Kornélia
c) Boncza Berta

2. Melyik nem József Attila műve?
a) Anyám
b) Anyának
c) Mama

3. Mi volt Csokonai Vitéz Mihály múzsájának eredeti neve?
a) Vajda Julianna
b) Losonci Lilla
c) Losonczy Anna

4. Hol született Vörösmarty Mihály?
a) Pusztanyék
b) Zólyom
c) Kápolnásnyék

5. Az alábbiak közül melyik köthető Arany János nevéhez?
a) Bori notesz
b) Füves könyv

c) Kapcsos könyv

6. Milyen szófaji kategóriába sorolható a következő három szó?
mennem, köszönnünk, ennie
a) melléknévi igenév
b) főnévi igenév
c) határozói igenév

7. Melyik az igaz állítás?
a) A melléknévi igenév valamely igéből -ó, -ő, -t, -tt, -andó, -endő képzővel képzett
szó, amely az igei jelentéstartalmat tulajdonságként, tulajdonságszerű állapotként
nevezi meg.
b) A határozószó -va, -ve, -ván, -vén képzős igei származék, amely az igei
jelentéstartalmat határozói körülményként nevezi meg.
c) A határozói igenév -ni képzős igei származék, amely személyre vonatkoztatás
nélkül,

elvontan

fejez

ki

jelentéstartalmat

(cselekvés-,

történés-,

állapotfogalmat)

8. Melyik a helyes írásmód?
a) balett-táncos
b) balett táncos
c) balettáncos

9. Milyen szófaji kategóriába sorolható a következő három szó?
nádas, erdő, nyáj
a) egyedi név

létezés-,

b) gyűjtőnév
c) anyagnév

10. Melyik a helyes írásmód?
a) Bernadettel
b) Bernadett-el
c) Bernadett-tel

Táblázat (Ezt kell visszaküldened!)
NÉV:
ISKOLA:
E-MAIL-CÍM:
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A helyes megoldás betűjele

