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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.
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1.

a)

tök – köt, kar – rak
2 pont
Minden helyes szópár 1 pont.
Minden más válasz akkor fogadható el, ha a szavak megléte érvényben lévő, magyar
egynyelvű szótárral igazolható.

2.

a) szem
b) has
c) orr
d) száj
A pont akkor adható meg, ha a helyes válasz mellett nincs helytelen.
A javítókulcstól eltérő válasz akkor fogadható el, ha meglétét érvényben lévő, magyar
egynyelvű szótár igazolja minden szó esetében.

3.

a)

4.

a) 2
b) 2
c) 1
d) 2
e) 2
f) 2
Ha a tanuló nem a számot, hanem jól azonosíthatóan a betű(ke)t írta be a szövegbe, a jó
megoldást el kell fogadni.

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

5.

a) földtannal foglalkozó tudós (szakember) vagy földtudománnyal foglalkozó tudós
b) életrajz

1 pont
1 pont

6.

a)

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

A) mesében vagy népmesében
2 pont
B) üzenet (személyes/családi írott/elektronikus/telefonos)
C) levélben vagy e-mailben vagy telefonüzenetben
D) hivatalos feliratként vagy üzlet (bolt, közintézmény) ajtaján (bejáratán) olvasható
felirat
Minden, a javítókulcs megfogalmazásától eltérő, de tartalmában helyes megfogalmazást
el kell fogadni, ha az egyértelműen utal a szövegkörnyezetre vagy a szöveg típusára,
illetve a műfajra.
4 helyes válasz:
2 pont
2–3 helyes válasz:
1 pont
0–1 helyes válasz. 0 pont

A) pl.: barátjával – eszközhatározó vagy édesanyja – alany
3 pont
B) pl.: fiú – birtokos jelző
C) pl.: képnek – részeshatározó vagy kalapáccsal – eszközhatározó vagy szomszéddal –
társhatározó vagy lécekből – eredethatározó vagy műhelyben – helyhatározó
A megadott szavak és mondatrészek csak példák, más helyes szó, kifejezés is elfogadható,
ha a mondat értelmes.
A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a mondatrészek meghatározása is helyes.
A mondatok helyes kiegészítéséért önmagában még nem jár pont.
A javítókulcstól eltérő mondatrész is elfogadható akkor, ha azt a beírt kifejezés indokolja,
és érvényben lévő nyelvtankönyv igazolja annak helyességét.
Minden helyes válasz 1 pont.
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b) I. aláhúzva (és más nem): hamis
2 pont
II. aláhúzva (és más nem): 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)

Aláhúzva és helyesen javítva:
2 pont
VI (kerület) helyett: VI. vagy 6. vagy hatodik (kerület)
mennie helyett: menniük
Minden helyes válasz 1 pont.
Az aláhúzásért önmagában nem jár pont, a válaszok csak akkor fogadhatók el, ha
a javítás is helyes.
Ha a javítás helyes, de hiányzik az aláhúzás, a válasz elfogadható.
Ha a helyes mondatot helytelenre javítja a tanuló, egy ponttal kevesebbet ér a válasza, de
nullánál kevesebb pontot nem kaphat.

8.

a)

9.

a) Egy/A történetet rajzok sorozatában elbeszélő füzet/füzetecske.
1 pont
b) I. H(amis)
4 pont
II. I(gaz)
III. H(amis)
IV. I(gaz)
A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a helyes megoldás mellett nem szerepel
helytelen.
Minden helyes válasz 1 pont.
c) a Bayeux-i (fali)szőnyeg vagy a Hódító Vilmos történetét ábrázoló (fali)szőnyeg
1 pont

I. pl.: faggatta, fagottozott, fabulákat, fabrikált, falatozott, fagyi
5 pont
1 pont akkor jár, ha mindhárom példa helyes, és nem szerepel helytelen.
II. felnyurgult: felnőtt vagy felnövekedett vagy felcseperedett vagy nyurga lett vagy
megnőtt
A kifejezések jelen idejű alakját is el kell fogadni.
A helyes válasz 1 pont.
fajankó: buta vagy ostoba vagy tökkelütött
A helyes válasz 1 pont.
Minden, tartalmában helyes válasz elfogadható, a diáknyelvi (szleng) kifejezések is, ha
azok nem sértik a közízlést.
III. ütemhangsúlyos vagy hangsúlyos vagy magyaros vagy nemzeti
A helyes válasz 1 pont.
IV. Aláhúzva (és más nem): zöngésség szerinti részleges hasonulás
A helyes válasz 1 pont.
Amennyiben a tanuló nem aláhúzással, de egyértelműen (pl. karikázással) jelöli a választ,
azt is el kell fogadni.
b) I. A szemét szó kétféle jelentésére. vagy A szemét szónak két jelentése van. vagy 2 pont
A szemét szót kétféleképpen lehet érteni. vagy A szó értelmezhető a mondat tárgyaként és
alanyaként is. vagy A szemét szó egyik jelentése: hulladék, a másik pedig a látószervre
utal.
A helyes válasz 1 pont.
Minden, tartalmában helyes válasz elfogadható, az is, ha a tanuló a szó kétféle
értelmezését fogalmazza meg.
II. azonos alakú (homonima)
A helyes válasz 1 pont.
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10.

d) A képek könnyebben voltak sokszorosíthatók.
Minden, a javítókulcs megfogalmazásától eltérő, de tartalmában helyes megfogalmazást
el kell fogadni.
e) hazánkban a legfiatalabbaknak vagy a gyerekeknek
az USA-ban mindenkinek vagy széles tömegeknek vagy a széles olvasóközönségnek
A válasz csak akkor fogadható el, ha mindkét eleme helyes.
f) aláhúzva (és más nem): megismerte belőle az amerikaiak történelemképét
g) grafikus vagy (képregény)rajzoló vagy aki a könyveket illusztrálja vagy aki illusztrálja
a lapot
Minden, a javítókulcs megfogalmazásától eltérő, de tartalmában helyes megfogalmazást
el kell fogadni.

1 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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1 pont
1 pont
1 pont

3 pont

1 pont
2 pont

1 pont

