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A javítási-értékelési útmutatóban 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 javítási-értékelési útmutatóban erre külön utalás van.
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1.

a)

Két szó a következőkből: tanya, róka, karó, nyaka, nyaló, Kata
Két szó a következőkből: kanyaró, takaró, nyalóka, nyakaló
A csak nagybetűvel vagy nagy kezdőbetűvel írt helyes megoldásokat is el kell fogadni.
Minden más válasz akkor fogadható el, ha a szó megléte egynyelvű szótárral igazolható.
Ha a jó válaszok mellett helytelen is szerepel, a rossz megoldások számát le kell vonni
a helyesekéből, de 0-nál kevesebb pont nem adható.
4 jó példa: 2 pont
2–3 jó példa: 1 pont
0–1 példa: 0 pont

2 pont

2.

a) A) felvág
B) bevág
C) rávág
D) átvág
E) belevág vagy nekivág
Minden más válasz akkor fogadható el, ha a szó megléte egynyelvű szótárral igazolható.
5 jó válasz: 3 pont
4 jó válasz: 2 pont
2–3 jó válasz: 1 pont
0–1 jó válasz: 0 pont

3 pont

3.

a) D (és más nem)
C (és más nem)
A (és más nem)
3 jó válasz: 2 pont
2 jó válasz: 1 pont
0–1 jó válasz: 0 pont

2 pont

4.

Tartalmában minden helyes válasz elfogadható, ha kiderül belőle a beszélő valódi szándéka.
a) A beszélő valódi szándéka a felszólítás, tehát pl.:
1 pont
Takarítsd ki a szobádat! vagy Légy szíves, takarítsd ki a szobádat! vagy Ki kell
takarítanod a szobádat!
b) A beszélő valódi szándéka az, hogy nem akar több fagylaltot adni (venni), tehát pl.:
1 pont
Ne kérj több fagylaltot! vagy Nem szeretnék neked több fagylaltot adni (venni). vagy
Nem kapsz több fagylaltot. vagy Nem szeretném, ha kérnél még fagylaltot. vagy Nem
szeretném, ha több fagylaltot vennél.
c) A beszélő valódi szándéka annak közlése, hogy az elhangzottakat nem találja viccesnek, 1 pont
tehát pl.: Egyáltalán nem voltál vicces.

5.

a)

Oszloponként vagy függőlegesen, mert így érthető (összefüggő) a szöveg. vagy
Oszloponként vagy függőlegesen, mert az írásjelek is így tagolják a szöveget. vagy
Oszloponként vagy függőlegesen, mert ez jellemzi a kínai nyelvet.
Minden, tartalmában helyes választ el kell fogadni.
Az 1 pont csak akkor adható meg, ha a helyes irány megadása mellett az indoklása is jó.
b) Mindegyik egy szótagos.
c) kék árny:
(tág) éj
1 pont
tárt zöld szárny:
(bő) lomb
1 pont
d) Megjelölve (és más nem): C
A választ akkor is el kell fogadni, ha a tanuló nem aláhúzással, hanem más, de egyértelmű
módon (például karikázással) jelölte a megoldást.
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1 pont
2 pont
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6.

7.

a)

A) 3.
B) 2.
Minden helyes válasz 1 pont.
b) A) HAMIS
B) HAMIS
C) IGAZ
Minden helyes válasz 1 pont.

2 pont

c)

elítéli vagy bírálja vagy kritizálja vagy ítéletet mond felette (róla)
Minden más, de tartalmában helyes válasz elfogadható.
d) aki barnulni vágyik: szolárium
rendőr: szolgálat
A válasz csak akkor fogadható el, ha mindkét válaszeleme helyes.
e) Minden olyan válasz helyes, amelyik: – megfogalmazza, hogy a szerző szerint a kifejezés
stílusa nem illik a karácsony hangulatához, az ünnep különleges pillanatához.
Vagy minden olyan válasz elfogadható, amelyik: – kritikus megállapítást tesz a kifejezés
stílusával kapcsolatban (pl. utal a stílushibára vagy az idegenszerűségre vagy
a stílustörésre vagy a túlzásra vagy a kommunikációban résztvevők közötti generációs
különbségre stb.)
Minden más, de tartalmában helyes válasz elfogadható.
f) kovászos uborka pörkölttel
lekváros palacsinta
A válasz csak akkor fogadható el, ha mindkét válaszeleme helyes.
g) csörizi
A pont csak akkor adható meg, ha a helyes válasz mellett nem szerepel helytelen.

1 pont

a)

1 pont

3 pont

játszunk
játsszunk
b) súlyt
sújt
c) folyt
fojt
d) kiállt
kiált
e) foglya
fogja
f) küldd
küld
A pontok csak akkor adhatók meg, ha mindkét válaszelemük helyes, és nincs mellettük
helytelen.
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1 pont
1 pont

1 pont
1 pont

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
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8.

a)

A beillesztett kifejezések:
4 pont
eszközhatározó: bérletével
tárgy: ezt
módhatározó: hangosan
minőségjelző: kiabáló
Minden helyes válasz 1 pont.
A pontok csak akkor adhatók meg, ha a szóalakok a megfelelő toldalékkal ellátott alakban
szerepelnek.
Más megoldás csak akkor fogadható el, ha általa az egész szöveg értelmessé válik.
Minden más válasz csak akkor fogadható el, ha érvényben lévő tankönyvvel igazolható
a megoldás.

b) Aláhúzva (és más nem): nézzük, mossa, hagyja
2 pont
A válaszok akkor is elfogadhatók, ha a tanuló nem aláhúzással, hanem más, de egyértelmű
módon (például karikázással) jelölte a szavakat.
A javításkor értékelni kell az aláhúzás vagy az alá nem húzás helyességét, így alakul ki
hibátlan megoldás esetében a 6 jó válasz.
6 jó válasz: 2 pont
4–5 jó válasz: 1 pont
0–3 jó válasz: 0 pont
9.

a) B
b) D
c) C
A pont csak akkor adható meg, ha a helyes válasz mellett nem szerepel helytelen.

10. a)

1 pont
1 pont
1 pont

Tartalom
3 pont
3 pont, ha a fogalmazás megfelel a megadott témának, a tanuló álláspontja egyértelműen
azonosítható, és a bemutatott 2–2 különböző állítás helytálló, és a terjedelme eléri
a 4 mondatot.
2 pont, ha a fogalmazás megfelel a témának, a tanuló álláspontja egyértelműen
azonosítható, de csak két-három állítása van, illetve fogadható el, és a terjedelme
eléri a 4 mondatot.
1 pont, ha a megadott témának megfelel ugyan, de nem hoz állításokat vagy csak egyet
a megadott szempontokkal kapcsolatban, és a terjedelme eléri a 4 mondatot.
0 pont, ha nem felel meg a megadatott témának, tartalmatlan, semmitmondó a fogalmazás,
vagy nem éri el a terjedelme a 4 mondatot.
A pontszám nem függhet a tanuló véleményétől.
b) A szöveg szerkezete
3 pont
3 pont, ha a szöveg kerek, egész, lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett, és eléri
a megadott terjedelmet (10 mondat).
2 pont, ha a fenti szempontok közül valamelyik nem érvényesül maradéktalanul, például
hiányzik vagy szervetlen a befejezés, aránytalan a bevezetés vagy a befejezés, de
eléri a megadott terjedelmet (10 mondat).
1 pont, ha az első pontban megadottak közül kettő nem teljesül, de eléri a terjedelme a 4
mondatot.
0 pont, ha a fogalmazás nem éri el a 4 mondatot, vagy ha szövegnek nem minősíthető,
összefüggéstelen mondathalmaz.
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c)

Stílusa, szóhasználata megfelel a témának, a köznyelvi normának, nyelvhelyességi 1 pont
szempontból kifogástalan, és eléri a megadott terjedelmet (10 mondat).
d) Helyesírás
2 pont
2 pont, legfeljebb 2 központozási hiba (javítjuk, de nem vesszük figyelembe az összetett
mondatok központozási hibáit); és eléri a megadott terjedelmet (10 mondat).
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; és
eléri a megadott terjedelmet (10 mondat).
0 pont: a felsoroltaknál több és/vagy súlyosabb hiba esetén, vagy a szöveg terjedelme nem
éri el a 10 mondatot.
e) 1 pont adható, ha a dolgozat külalakja rendezett, áttekinthető, a javítások egyértelműek és 1 pont
esztétikusak, az írás könnyen, jól olvasható, a betűképek egyértelműen
azonosíthatóak, az ékezethasználat egyértelmű, nem használja a kereten túli
(„margón kívüli”) területet és a szöveg terjedelme eléri a 4 mondatot.
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, vagy a
szöveg terjedelme nem éri el a 4 mondatot.
a)–e) A 4-nél kevesebb mondatból álló fogalmazás esetében a feladat összes itemére
0 pontot kell adni.
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