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Javítókulcs
MAGYAR NYELVI FELADATOK
8. évfolyamosok számára
MNy1
A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok
részekre bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. A helyesírási és/vagy
másolási hibákat javítjuk, de csak akkor vonunk le miattuk pontot, ha arra a javítókulcsban
külön utalás van.
1.

a)

2.

a) 5
b) 6
c) 7
d) 1
e) 2
a)–e) A válasz csak akkor fogadható el, ha a helyes megoldás mellett nem szerepel helytelen.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

3.

a)

1 pont

4.

A) lárma vagy lámpa
B) magnó vagy mangó vagy mankó
C) perec
A pont akkor adható meg, ha mindhárom sorban legalább egy helyes válasz van, és nincs
helytelen. Más megoldás csak akkor fogadható el, ha a szó megléte magyar egynyelvű
szótárral igazolható.

Lehetséges válaszok pl.: Segélykérő telefonhívás vagy
Valaki telefonált a mentőkhöz / a tűzoltókhoz / a rendőrségre
Minden, tartalmilag helyes választ el kell fogadni.
b) A telefonáló nem mondta meg a pontos adatokat: nem mutatkozott be / nem mondta el,
hogy mi történt / nem mondott pontos címet
A válasz akkor fogadható el, ha legalább két hiányosság megnevezését tartalmazza.
Más megoldás csak akkor fogadható el, ha az a szöveggel alátámasztható.
a)

1 pont

1 pont

A) eszközhatározó
5 pont
B) társhatározó
C) módhatározó vagy állapothatározó
D) időhatározó
E) állandó határozó
A)–E) A válasz csak akkor fogadható el, ha a helyes megoldás mellett nem szerepel
helytelen, és a határozót pontosan megnevezi a tanuló. Tehát nem fogadható el
önmagában pl. a határozó vagy a mód kifejezés. Az értékelésnél csak a pontvonalra írt
válasz vehető figyelembe, a mondatrészek más módon történő jelölése csak
próbálkozásnak tekinthető!
A megadottaktól eltérő válasz akkor fogadható el, ha az érvényben lévő tankönyvvel
igazolható.
Minden helyes válasz 1 pont.
b) A) Csak Jancsi szereti nyersen a paradicsomot vagy Nyersen a paradicsomot csak Jancsi 2 pont
szereti vagy A paradicsomot nyersen csak Jancsi szereti vagy Jancsi csak nyersen szereti a
paradicsomot
B) Csak a paradicsomot szereti Jancsi nyersen vagy Jancsi nyersen csak a paradicsomot
szereti vagy Jancsi csak a paradicsomot szereti nyersen
A)–B) Minden más válasz elfogadható, ha a megoldás megfelel a tagmondatok közötti
logikai viszonynak.
Minden helyes válasz 1 pont.
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5.

a) 2
b) 1
c) 2
d) 1
e) X
f) X
a)–f) A válasz csak akkor fogadható el, ha a helyes megoldás mellett nem szerepel helytelen.

6.

a)

7.

a) jajgat
b) mondva
c) mindent
d) hangok vagy árnyak
a)–d) A válasz csak akkor fogadható el, ha a helyes megoldás mellett nem szerepel helytelen.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

8.

a) tejbegríz
b) rettentő és ádáz
A válasz csak akkor fogadható el, ha mindkét szót leírta.
a)–b) A válasz csak akkor fogadható el, ha a helyes megoldás mellett nem szerepel helytelen.

1 pont
1 pont

9.

a)

5 pont

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

A 2 versszak (vagy a 2-2 versszak) egy-egy V betűt formáz. Ez a két V, a vers formája a 1 pont
repülő vadludak alakzatát mutatja (a versben is benne van, hogy „hosszú V-ben”).
(Pl. A V olyan/úgy néz ki, mint a [repülő] vadlúd/vadludak. vagy A vers képe ugyanolyan,
mint a repülő vadludaké.)
Minden olyan más megfogalmazás, körülírás is elfogadható, amelyikben egyértelmű
utalás van a betű (a verskép) és a ludak repülési alakzata közti hasonlóságra.
A válasz csak akkor fogadható el, ha a betűt az alakzattal párosítja a tanuló. Nem
fogadható el önmagában a V betű azonosítása a vadlúd szó kezdőbetűjével.
(Pl. Azért formáz V betűt a vers, mert a vadlúd szó V betűvel kezdődik.)
b) alliteráció vagy betűrím (elfogadható a szinesztézia is)
1 pont
c) Aláhúzva és más nem: A vers ütemhangsúlyos ritmusú.
1 pont

Aláhúzva (és más nem):
A) igaz
B) hamis
C) hamis
D) hamis
E) hamis
Minden helyes válasz 1 pont.
Amennyiben a tanuló nem aláhúzással, hanem más módon (pl. karikázással) jelölte a
helyes választ, és a válasza egyértelmű, a pont megadható.
b) 1. Kata, 2. Gergő, 3. Bence, 4. Jutka, 5. Tomi
a)–b) A válasz csak akkor fogadható el, ha a helyes megoldás mellett nem szerepel helytelen.
c) Ha a játékos passzol, illetve ha kártyát cserél.
A válasz csak akkor fogadható el, ha mindkét eleme helyes.
Tartalmában minden helyes választ el kell fogadni.
d) Bekarikázva és más nem: FÖLD, RÁDIÓ
Minden helyes válasz 1 pont.
Amennyiben a tanuló nem karikázással, hanem más módon (pl. aláhúzással) jelölte a
helyes választ, és a válasza egyértelmű, a pont megadható.
Minden helytelen válasz -1 pont, de 0-nál kevesebb pont nem adható!

1 pont
1 pont
2 pont
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Bekarikázva csak három szó:
Ó

R

1 pont

A
Ó

Ó

R

R

A

A

Az 1 pont csak akkor adható meg, ha mind a három szót egyértelműen jelölte, és más szót
nem karikázott be. Amennyiben a válasza jó, bár a karikázás helyett más, de egyértelmű
jelölést használt, úgy az 1 pont megadható.
10.

a)

Tartalom
3 pont, ha a fogalmazás megfelel a megadott témának, a tanuló álláspontja egyértelműen
azonosítható, és a bemutatott 2-2 különböző állítás helytálló.
2 pont, ha a fogalmazás megfelel a témának, a tanuló álláspontja egyértelműen
azonosítható, de csak 2-3 állítása van, illetve fogadható el.
1 pont, ha a megadott témának megfelel ugyan, de nem hoz állításokat a megadott
szempontokkal kapcsolatban, illetve csak egy elfogadható állítása van.
0 pont, ha nem felel meg a megadatott témának, tartalmatlan, semmitmondó a
fogalmazás.
A pontszám nem függhet a tanuló véleményétől.
b) A szöveg szerkezete
3 pont, ha a szöveg kerek, egész, lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett.
A szöveg eléri a megadott terjedelmet.
2 pont, ha a fenti szempontok közül valamelyik nem érvényesül maradéktalanul, például
hiányzik vagy szervetlen a befejezés, aránytalan a bevezetés vagy a befejezés.
1 pont, ha az első pontban megadottak közül kettő nem teljesül.
0 pont, ha szövegnek nem minősíthető, összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás.
c) Stílusa, szóhasználata megfelel a témának, a köznyelvi normának, nyelvhelyességi
szempontból kifogástalan.
d) Helyesírás
2 pont: legfeljebb 2 központozási hiba (javítjuk, de nem vesszük figyelembe az összetett
mondatok központozási hibáit).
1 pont: egy-két ékezet hiánya és legfeljebb 3–5 központozási hiba. Legfeljebb egy hiba az
egybeírás-különírás terén, de súlyos hibának számít az igekötős igék, a névutós névszók
és a tagadószó helytelen írása, tehát ilyen hiba esetén nem adható pont.
A felsoroltaknál több és/vagy súlyosabb hiba esetén 0 pont.
e) Külalak, íráskép
1 pont adható, ha a dolgozat külalakja rendezett, áttekinthető, a javítások egyértelműek és
esztétikusak, az írás könnyen, jól olvasható, a betűképek egyértelműen azonosíthatók, az
ékezethasználat egyértelmű, nem használja a pontsoron túli („margón kívüli”) területet.
Nem jár pont, ha az írás jellemzően olvashatatlan, vagy félreérthető az ékezethasználat, a
dolgozat képe rendezetlen, a javítások félreérthetőek, zavarosak, nem esztétikusak,
elválasztás helyett indokolatlanul ír a pontsoron túli („margón kívüli”) területre.
c)–e) Ha a terjedelem rövidsége miatt egyes szempontok nem ítélhetők meg, akkor azokra
nem jár pont.

3 pont

3 pont

1 pont
2 pont

1 pont

