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Javítókulcs
MAGYAR NYELVI FELADATOK
8. évfolyamosok számára „tehetséggondozó” változat
TMNy2

A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok részekre
bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van.
1.

a) fül (szamárfül, füldugó)
b) láb (gólyaláb, lábnyom)
Más helyes megoldás is elfogadható, amely egynyelvű szótárral igazolható.

1 pont
1 pont

2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

tárgy: hírt
részeshatározó: királynak
futva
találkozzon: B
azonban: D
tűzhöz: E
szem│ész│et│en →1+2+2+4
A pont csak akkor adható meg, ha minden részmegoldás helyes.
h) szemel vagy szemez
Más helyes megoldás is elfogadható, amely egynyelvű szótárral igazolható. Amennyiben
több toldalék is található a megoldásban, a válasz nem fogadható el.

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

3.

a)

2 pont

4.

a)

7. halat ettek róla.
3. Bent az anya és a gyerekek nem széken ültek,
5. amelyeket a tenger vetett ki.
1. A kunyhók bambusznádból épültek.
6. Kókuszdióhéj volt előttük a tányér,
2. Bementem az egyikbe.
4. hanem koralldarabokon,
Csak hibátlan sorrendre adható meg a 2 pont. 1 pont nem adható!

A motoros hagyjon maga mögött mindenkit!
Más szórend is elfogadható. Amennyiben hiányzik vagy nem jó a mondatzáró írásjel, a
pont nem adható meg.
A másolási hibákat jelöljük a feladatlapon, de pontot nem vonunk le.
b) Délután metsszük a fákat.
Más szórend is elfogadható, de ha a határozott névelő hiányzik, nem adható pont.
A másolási hibákat jelöljük a feladatlapon, de pontot nem vonunk le. A mondatzáró írásjel
megváltoztatásáért nem vonunk le pontot. Ha az igealakot helytelenül írta, a pont nem
adható meg.
c) jeges-tengeri, új-zélandi, János-hegyi
A pont csak akkor adható meg, ha minden részmegoldás helyes.
d) Bekarikázva a kiemelt betű: tizedik, vízilabda, húszas, tűzijáték
A pont csak akkor adható meg, ha minden részmegoldás helyes és egyértelmű.
e) Skandináviában
vizű
rejtélyes
Nyugat-Európából
meg tudjuk (akadályozni)
Minden jó megoldás 1 pont. Ha az öt vonalra az utasítás ellenére ötnél több megoldást
írt, a megszerzett pontokból le kell vonni a hibás válaszok számát, de nullánál kevesebb
(mínusz) pont nem adható.

1 pont

1 pont

1 pont

1 pont
1 pont
5 pont
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5.

a) nagy fába vágta a fejszéjét
b) nem látja a fától az erdőt vagy fafejű
Más szórend is elfogadható mindkét esetben.

1 pont
1 pont

6.

a) tanulságot
b) értetlenül
c) szívlelte

1 pont
1 pont
1 pont

7.

a)

2 pont

8.

igekötő: le, igék: marad, mond, ad
A 2 pont csak akkor adható meg, ha minden részmegoldás helyes.1 pont nem adható.
Más megoldás csak akkor fogadható el, ha minden részelem egynyelvű szótárral
igazolható. Más megoldás esetén, ha van kétjegyű mássalhangzó, azt a minta alapján egy
téglalapba kell írni.
b) leég
c) utat tör vagy élre tör vagy előre tör
d) töri a fejét
A c)−d) részfeladat esetében más helyes megoldás is elfogadható, amely szakirodalommal
igazolható.

1 pont
1 pont
1 pont

a) futó folyam
b) karikázva: D
c) mikor egy kívánságát teljesíti
Más hasonló jelentésű megoldás is elfogadható.
d) karikázva: B

1 pont
1 pont
1 pont

9.

a)
b)
c)
d)
e)

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

10.

a)

karikázva: B
tulajdonképpen
A 2. vagy kollégiumi vagy középiskolai tanár
karikázva: B
karikázva: C

Tartalom
A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag, a megadott mondat szervesen épül a szövegbe.
3 pont
Ha a szöveg ötletes, de közhelyes, semmitmondó megállapításai is vannak, vagy az adott
mondat nem illeszkedik kellő mértékben a gondolatsorhoz. 2 pont
Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól, vagy az adott
mondat alig illeszkedik a gondolatsorhoz. 1 pont.
A mondathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és semmitmondó, tartalmatlan
megállapítások. 0 pont
b) A szöveg szerkezete
A szöveg kerek, egész, lezárt, formailag is tagolt, logikusan szerkesztett (koherens
mondatok, a gondolat egy meghatározott irányba tart), van benne dialógus. A szöveg eléri
a megadott terjedelmet. 3 pont
A fenti szempontok közül valamelyik szempont nem érvényesül, de a terjedelmi
előírásoknak megfelel, van benne dialógus. 2 pont
Az első pontban meghatározott szempontok közül kettő nem teljesül, van benne dialógus.
1 pont
Szövegnek nem minősíthető, összefüggéstelen mondathalmaz és/vagy hiányzik a
dialógus. 0 pont
c) Stílusa, szóhasználata megfelel a témának, a köznyelvi normának.

1 pont

3 pont

3 pont

1 pont
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d) Helyesírás
Hibátlan helyesírás, legfeljebb két központozási hibával. 2 pont
Hibátlan helyesírás 3–5 központozási hibával. 1 pont
A párbeszédeknél használt gondolatjel hossza nem számít hibának.
e) Nyelvhelyességi szempontból kifogástalan a szöveg.
c)-e) Ha a terjedelem rövidsége miatt egyes szempontok nem ítélhetők meg, akkor azokra
nem jár pont.

2 pont

1 pont

