Próbateszt
a PPKE ELMÉLETI NYELVÉSZET és DIGITÁLIS BÖLCSÉSZET szakjaihoz
1. Állapítsa meg az alábbi mondatok nonszensz szavainak szófaját, és röviden jelezze, hogy
mik a bizonyítékai!
a. A piktek lekragoválnák a bégahúrt, ha tabósabban régeltünk volna.
b. A tolbár alatt béges és bégtelen rigolák hüppednek.
c. Bár tabósabban régeltünk volna! Most hüppednének a bégi és béges rigolák!
d. Labáljatok hirtesebben! Köttögéljenek a rolos horsziák!
2. Tételezzük fel, hogy találtak egy ismeretlen drámakéziratot, melynek szerzője vagy
Katona József, vagy Vörösmarty Mihály. Mindkét szerző összes (ismert) műve megvan
elektronikus formában egy számítógépen. Hogyan próbálná megállapítani, hogy ki a
szerző?
3. Az alábbi mondatok kétértelműek. Milyen ismeretanyagra van a számítógépnek
szüksége ahhoz, hogy a kétértelműségeket kezelni tudja?
a. Sándor György humorista Békésen adta elő új műsorát.
b. Azok figyelmébe, akiknek gyerekük van, és nem tudják: a földszinten gyerekmegőrző
működik.
c. Az ár felháborította az embereket.
d. Az ár felborította az embereket.
4. Figyelje meg a csikaszó amerikai indián nyelv alábbi mondatait.
Sachaaha.
‘Én magas vagyok.’
Chaaha.
‘Ő magas.’
Chichaaha.
‘Te magas vagy.’
Hoochaaha.
‘Ők magasak.’
Satikahbi.
‘Én fáradt vagyok.’
Chitikahbitok. ‘Te fáradt voltál.’
Chichchokwa. ‘Te fázol.’
Hopobatok.
‘Ő éhes volt.’
Hoohopobatok. ‘Ők éhesek voltak.’
Sahopoba.
‘Éhes vagyok.’
I. a. Mi jelenti azt, hogy ‘magas’?
b. Mi jelenti azt, hogy ‘éhes’?
II. Mi jelöli a múlt időt?
III. a. Mi jelenti azt, hogy ‘én’?
b. Mi jelenti azt, hogy ‘te’?
c. Mi jelenti azt, hogy ‘ő’?
IV. Ha az ‘öreg’ csikaszó nyelven sipokni, hogy van az csikaszóul, hogy
a. ‘Te öreg vagy.’
b. ‘Ő öreg volt.’
c. ‘Ők öregek.’

5. Az afrikai maninka nyelvben a -ság/ség képző megfelelőjének két alakja van. Figyelje
meg:
bugo ‘üt’
bugoli ‘ütés’
dila
‘javít’
dilali ‘javítás’
don
‘bejön’
donni ‘bejövés’
dumu ‘eszik’
dumuni ‘evés’
gwen ‘üldöz’
gwenni ‘üldözés’
a. Mi a -ság/ség két megfelelője?
b. Milyen szabállyal lehet leírni, hogy mikor melyiket kell használni?
c. Milyen képző járul az alábbi igékhez?
da ‘lefekszik’ ______
famu ‘megért’ ______
men ‘hall’
______
sunogo ‘alszik’ ______

6. Egy sakktábla vízszintes sorait 1-8-ig terjedő számok, függőleges sorait a-h-ig
terjedő betűk jelölik, az a1 kocka sötét. Hány darab igen-nem kérdéssel lehet
meghatározni a sakktábla valamely (pl. g6) kockáját?

