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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 erre külön utalás van.

2014. január 18.

8. évfolyam — MNy1 — Javítási-értékelési útmutató/ 2

1.

a) dobostorta vagy DOBOSTORTA vagy dobOSTORta vagy DOBostorTA
1 pont
b) á (Á)
1 pont
A pont akkor adható meg, ha a helyes válasz mellett nincs helytelen.
Minden más válasz akkor fogadható el, ha a szavak megléte érvényben lévő, magyar
egynyelvű szótárral igazolható.

2.

a) E
b) D
c) B
d) A
A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a helyes megoldás mellett nem szerepel helytelen.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

3.

a) I. B / II. E / III. C / IV. D / V. A
A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a helyes megoldás mellett nem szerepel helytelen.
5 helyes válasz: 2 pont
3–4 helyes válasz: 1 pont
0–2 helyes válasz. 0 pont

2 pont

4.

a) 1
b) x
c) 2
d) 2
e) 1
f) x
A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a helyes megoldás mellett nem szerepel helytelen.

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

5.

a) ab) alak vagy alakú
A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a helyes megoldás mellett nem szerepel helytelen.

1 pont
1 pont

6.

a)

I. B / II. E / III. A
3 pont
A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a helyes megoldás mellett nem szerepel
helytelen.
Minden helyes válasz 1 pont.
b) Aláhúzva (és más nem):
2 pont
I. nem eldönthető
II. igaz
Amennyiben a tanuló nem aláhúzással, de egyértelműen (pl. karikázással) jelöli a választ,
azt is el kell fogadni.
Minden helyes válasz 1 pont.

7.

a)

Pl.: Enyhén (gyengén, kicsit) nyomja (nyomd) 10 másodpercig, amíg megköt
1 pont
(a ragasztó)!
b) Hűvös (és) száraz helyen tartandó. vagy Hűvös (és) száraz helyen tárolja (tartsa)!
1 pont
Minden, a javítókulcs megfogalmazásától eltérő, de tartalmilag és nyelvileg is helyes
megoldást el kell fogadni.
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8.

a)

9.

a)

Az egyes részfeladatokra 1-1 pont adható.
5 pont
I. összetört vagy a gyerek el(le)ejtette vagy beleesett a kútba vagy a gyerek beleejtette
(a kútba)
Minden, a javítókulcs megfogalmazásától eltérő, de tartalmában helyes választ el kell
fogadni.
II. Két példa a következőkből: Ballada (ballada) vagy a vers címe vagy jaj vagy koccan
vagy cserepek vagy csobban (a víz) vagy gyűrűző (vízre)
A pont csak akkor adható meg, ha mindkét példa helyes, és nem szerepel helytelen.
III. Egy példa a következőkből: alliteráció vagy betűrím vagy megszemélyesítés (esetleg
igei metafora)
IV. Legalább két példa a következő szavak közül: kortyol, koccan, csobban
A pont csak akkor adható meg, ha mindkét példa helyes, és nem szerepel helytelen.
V. Aláhúzva (és más nem): írásban jelöletlen teljes hasonulás
Amennyiben a tanuló nem aláhúzással, de egyértelműen (pl. karikázással) jelöli a választ,
azt is el kell fogadni.
I-V.: A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a helyes megoldások mellett nem szerepel
helytelen.
b) mozgony: D
2 pont
lomhár: C
dalastyán: E
nevelész: B
A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a helyes megoldások mellett nem szerepel
helytelen.
4 helyes válasz:
2 pont
2-3 helyes válasz:
1 pont
0-1 helyes válasz:
0 pont

Legalább 3 példa a következőkből: személyes érdeklődés a programirodánál, levél a
programirodának, e-mail, honlap, telefon, mobiltelefon, fax
A pont csak akkor adható meg, ha a válasz mindhárom eleme helyes, és nem szerepel
helytelen.
b)
a vár látogatható ingyenes vezetés
igénybe vehető
jan. 1. 18 óra 30 perc
nem
nem
hétfő
márc. 28. 9 óra 30 perc
igen
nem
szombat
aug. 15. 15 óra
igen
igen
vasárnap
6 helyes válasz:
3 pont
4-5 helyes válasz:
2 pont
2-3 helyes válasz:
1 pont
0-1 helyes válasz:
0 pont
c) Két példa az alábbiak közül: íjászverseny, lovagi játékok, tárogatófesztivál
A pont akkor adható meg, ha a válasz mindkét eleme helyes, és nem szerepel helytelen.
d) Mert Zsigmond király idejére tehető a vár fénykora.
Minden, tartalmában helyes válasz elfogadható.
e) A programok megrendezése előtt legalább egy hónappal kell jegyet váltani (venni).
Minden, tartalmában helyes válasz elfogadható.
f) A vár rekonstrukciós munkálatainak folytatására.
Minden, tartalmában helyes válasz elfogadható.
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1 pont

3 pont

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
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10.

g) I. H(amis)
II. H(amis)
Minden helyes válasz 1 pont.

2 pont

a)

3 pont

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 két-három állítása van, illetve fogadható el.
1 pont, ha a megadott témának megfelel ugyan, de csak egy helyes érve van, vagy nincs
egyetlen állítása sem a megadott szempontokkal kapcsolatban.
0 pont, ha nem felel meg a megadott 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 azonosíthatóak, 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.
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3 pont

1 pont
2 pont

1 pont

