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Javítókulcs
MAGYAR NYELVI FELADATOK
8. évfolyamosok számára
AMNy3
A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok
részekre bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. A helyesírási és a másolási
hibákat a feladatlapon javítjuk, de csak ott vesszük figyelembe, ahol a megoldókulcsban erre
külön utalás van.
1.

a) Minden jó megoldás elfogadható. Például: dörög, görög, hörög, körök, köröm.
1 pont
b) Minden jó megoldás elfogadható. Például: dalán, dalát, faláb, falás, galád, halál, halán,
1 pont
halász, nyaláb, talán, talál, Zalán.
c) béke, böki, bökő
1 pont
terel, terül, térül, töröl, törül, tőről, türül, tűről
A két helyes átalakítás együtt ér pontot. Csak magas hangrendű szavak fogadhatók el.
Más megoldás csak akkor fogadható el, ha megléte a magyar köznyelvben egynyelvű szótárral
igazolható. Csak a helyesen írt szóalak fogadható el, például tulajdonnevek esetében a nagy
kezdőbetűvel írt szóalakok.

2.

a)
b)
c)
d)

3.

a)

Rövid vagy egyszavas vagy egyszerű vagy hiányos vagy tagolatlan mondatokkal vagy 1 pont
felelőszókkal vagy egy-egy szóval (esetleg elfogadható a tőmondatokkal)
b) Egy pont adható, ha tartalmában helyes a válasz, tehát: ha a tanuló megmagyarázza az 1 pont
ellentmondást, például:
Mert a fiú által választott tantárgy tartalma éles ellentétben áll a fiú rövid válaszaival.
vagy Mert a fiú szereti a kommunikáció tantárgyat, mégsem szeret kommunikálni
(beszélgetni). vagy Mert mindent úgy kell kihúzni belőle, pedig szereti a kommunikáció
tantárgyat.
c) Egy pont adható a nyelvileg igényes, szabatos megfogalmazásért. Akkor is jár a pont, ha a 1 pont
b) válasz tartalmában nem pontos, hiányos.

4.

a) A főnevek halmazába tartozik: kendő, olló
b) A hordó halmazába tartozik: tanító, véső – mindkettő főnév és melléknévi igenév is
c) A melléknévi igenevek halmazába tartozik: ásító, nyávogó
A szavak megfelelő halmazba sorolásáért jár egy-egy pont.

2 pont
2 pont
2 pont

5.

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

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

a–B
b–A
c–E
d–C

állítmány (Á): csihogtak
alany (A): gimbói
az alany birtokosjelzője (Jb): vihorák
az állítmány helyhatározója (Hh): lápiban
a helyhatározó minőségjelzője (Jmi): gézmás
az állítmány módhatározója (Hm): bajbókosan

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
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ül, nem mozdulnak, moccanatlan
A pont csak akkor adható meg, ha mind a három részmegoldás helyes.
b) igaz
c) hamis
d) igaz

1 pont

a)

A tanulónak utalnia kell a hangra.
Példa: Mert az jól csörög. vagy Mert annak úgy jó a hangja. vagy Mert szép hangja van.
b) B
c) C
d) A: összeguberált
B: vedlett
e) C
f) B

1 pont

8.

a) kacaj, játsszuk, együtt, Atlanti-óceán, álldogál
Minden helyes megoldás 1 pont.
Amennyiben az utasítás ellenére öt szónál többet ír a tanuló, a hibás szavak számát le kell
vonni a pontozásnál, de nullánál kevesebb (negatív) pontszám nem adható!
El kell fogadni, ha a tanuló a szavakat más sorrendben írja le.

5 pont

9.

a)

7.

10.

a)

1 pont
1 pont
1 pont

1 pont
1 pont
2 pont
1 pont
1 pont

Például: Az Amerikai Egyesült Államok felvette a kapcsolatot az Európai Unióval.
1 pont
vagy: Az Amerikai Egyesült Államok kormánya felvette…
vagy: Amerika felvette…
b) József Attila, aki később sok versben emlékezett a „Mamá”-ra, korán elvesztette 1 pont
édesanyját. vagy József Attila korán elvesztette édesanyját, és/ezért később sok versben
emlékezett a „Mamá”-ra.
a)

3 pont
Tartalom
3 pont, ha a szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag, a megadott mondat szervesen épül
bele a szövegbe.
2 pont, ha a szöveg ötletes, de közhelyes, semmitmondó, bár a megadott mondat
szervesen illeszkedik a szövegbe.
1 pont, ha szegényes, szokványos a gondolatsor, vagy a megadott mondat alig illeszkedik
hozzá.
0 pont, ha a mondathoz egyáltalán nem kapcsolódik a gondolatsor, tartalmatlan,
semmitmondó a fogalmazás.
A feladat megoldásánál nem elvárás a címadás.
b) A szöveg szerkezete
3 pont
3 pont, ha a szöveg kerek, egész, lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett.
A gondolat egy meghatározott irányba tart, a megadott mondat szerves része a szövegnek.
A fogalmazás eléri a megadott terjedelmet.
2 pont, ha a fenti szempontok közül valamelyik nem érvényesül, például hiányzik vagy
szervetlen a befejezés, de a megadott mondat jól illeszkedik a szövegbe. A fogalmazás
eléri a megadott terjedelmet.
1 pont, ha az első pontban meghatározott szempontok közül kettő nem teljesül.
0 pont, ha szövegnek nem minősíthető, összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás.
c) Stílusa, szóhasználata megfelel a témának, a köznyelvi normának.
1 pont
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d) Helyesírás
2 pont
2 pont: legfeljebb két 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 a helyesírásra nem adható pont.
A felsoroltaknál több és/vagy súlyosabb hiba esetén 0 pont.
e) Nyelvhelyességi szempontból kifogástalan.
1 pont
c)-e) Ha a terjedelem rövidsége miatt egyes szempontok nem ítélhetők meg, akkor azokra
nem jár pont.

