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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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A helyesírás értékelésénél A magyar helyesírás szabályai c. kiadvány (Akadémiai Kiadó)
mindkét kiadása (11. és 12.) szerinti helyesírást el kell fogadni.
1.

a)

folt
ropog
köt

1 pont

A pont akkor adható meg, ha mindhárom átalakítás helyes.
b) béka vagy bika vagy baki vagy békó vagy buké vagy buki
illat vagy ellát vagy Ellát vagy illót vagy allét vagy állít

1 pont

A pont akkor adható meg, ha mindkét kiegészítés helyes.
A szavak nagybetűs írásmódját is el kell fogadni, tehát jó megoldás az ILLAT vagy az
ELLÁT is.
a)–b) A pont akkor adható meg, ha a válaszok helyesek, és nincs mellettük helytelen.
Minden más válasz csak akkor fogadható el, ha a szó megléte egynyelvű szótárral igazolható.
2.

3.

a) Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.
b) Lassú víz partot mos.
c) Az alma nem esik messze a fájától.
A válaszok akkor is elfogadhatók, ha a szórend vagy a szóhasználat variánsnak tekinthető.
Pl.: Nem esik messze az alma a fájától.
Minden más válasz csak akkor fogadható el, ha a közmondás megléte egynyelvű szótárral
igazolható.
a)
E vagy 5. vagy 5 vagy a megfelelő szólás beírása vagy egyértelmű jelölése.
D vagy 4. vagy 4 vagy a megfelelő szólás beírása vagy egyértelmű jelölése.
B vagy 2. vagy 2 vagy a megfelelő szólás beírása vagy egyértelmű jelölése.

1 pont
1 pont
1 pont

3 pont

Minden helyes válasz 1 pont.
b)

2 pont
Sárszeg:
Vér Klára:
Fülig Jimmy:
Szelesdomb:
Böffen Tóbiás:

B
C
A
–
D

A válaszok csak akkor fogadhatók el, ha a jó megoldás mellett nem szerepel helytelen.
5 jó válasz:
2 pont
3–4 jó válasz: 1 pont
0–2 jó válasz: 0 pont
4.

a)
b)
c)
d)

szépen
a vagy az
dolgozni
munkádon

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

A válaszok akkor fogadhatók el, ha a jó megoldás mellett nem szerepel helytelen.
Minden más válasz akkor fogadható el, ha helyessége érvényben lévő tankönyvvel igazolható.

2017. január 26.

8. évfolyam — MNy2 — Javítási-értékelési útmutató/ 3

5.

a)
b)
c)
d)

birtokos jelző
alany
részeshatározó
eszközhatározó

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

A válaszok csak akkor fogadhatók el, ha a mondatrészek megnevezése teljes és pontos, tehát
nem adható pont csupán a határozó vagy a jelző megnevezéséért.
A válaszok akkor fogadhatók el, ha a jó megoldás mellett nem szerepel helytelen.
Csak a pontvonalra írt válasz fogadható el, minden más megoldás csak próbálkozásnak számít.
Minden más válasz akkor fogadható el, ha helyessége érvényben lévő tankönyvvel igazolható.
6.

a) mondatokat vagy mondásokat vagy mondókat vagy mondottakat vagy mondandókat
b) színesebbnek vagy színtelenebbnek vagy színűbbnek

1 pont
1 pont

Minden más válasz akkor fogadható el, ha helyessége érvényben lévő tankönyvvel igazolható.
7.

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

Kossuthtal
észak-balatoni
12 cm-rel
játsszatok
higgyetek vagy higgyenek
karddá

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

A válaszok akkor fogadhatók el, ha a jó megoldás mellett nem szerepel helytelen.
8.

a)

A válasz akkor fogadható el, ha a tanuló megfogalmazza azt a tényt, hogy a múltban a 1 pont
szerelem boldogságot jelentett, ami a jelenben már nincs meg. Jó válasz pl.: A múltban a
szerelem szép volt, de mára elmúlt. vagy A szerelem elmúlt, a költő már csak emlékszik a
boldogságra. vagy A forró (lángoló) érzés elmúlt (elhamvadt).
A válasz akkor fogadható el, ha tartalmazza a múlt és a jelen ellentétét: az érzelmek
megváltozását.
Minden, tartalmában helyes választ el kell fogadni.

b) Aláhúzva (és más nem):
1 pont
allegória
A választ akkor is el kell fogadni, ha a tanuló nem aláhúzással, hanem más, de egyértelmű
módon (például egyértelmű bekarikázással) jelölte a megoldást.
c)

a második sorban: ige
a hatodik sorban: főnév vagy köznév

1 pont

A válaszra akkor adható pont, ha mindkét eleme helyes.
d) Bekarikázva (és más nem):
C)

1 pont

A választ akkor is el kell fogadni, ha a tanuló nem bekarikázással, hanem más, de
egyértelmű módon (például egyértelmű aláhúzással) jelölte a megoldást.
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9.

a)

Bécs:
Krakkó:
Pécs:
Prága:

3. vagy 3 vagy harmadik
2. vagy 2 vagy második
4. vagy 4 vagy negyedik
1. vagy 1 vagy első

1 pont

A válasz csak akkor fogadható el, ha a sorrend hibátlan.
b) Bekarikázva (és más nem):
A) Igaz
B) Hamis
C) Igaz
D) Hamis

4 pont

A választ akkor is el kell fogadni, ha a tanuló nem bekarikázással, hanem más, de
egyértelmű módon (például egyértelmű aláhúzással) jelölte a megoldást.
Minden helyes válasz 1 pont.
c)

2 pont
universitas: teljesség
maius: nagy (esetleg elfogadható a nagyobb)
Minden helyes válasz 1 pont.
A válaszok akkor fogadhatók el, ha a jó megoldás mellett nem szerepel helytelen.

d) Mindketten alapítottak egyetemet. vagy egyetem alapítása (1 pont)
2 pont
A Kázméré, mert az egyetem még ma is működik. vagy A Kázméré, mert az általa alapított
egyetem túlélte a király halálát (illetve a Lajos alapította nem). (1 pont)
Minden, a javítási-értékelési útmutatóban megadottól eltérő megfogalmazású, de
tartalmában helyes választ el kell fogadni.
Minden helyes válaszelem 1 pont.
e)

A) Lengyelországban
B) harmadikként

1 pont

A válaszok csak akkor fogadhatók el, ha megfelelően toldalékolt alakjukban és nem
rövidítve vagy számjeggyel szerepelnek.
A válaszra akkor adható pont, ha mindkét eleme helyes.
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10.

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 nem hoz állításokat vagy csak egyet a
megadott szempontokkal kapcsolatban.
0 pont, ha nem felel meg a megadatott témának, tartalmatlan, semmitmondó a
fogalmazás.
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.
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 a fogalmazás kirívóan rövid (3–4 sor), vagy ha szövegnek nem minősíthető,
összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás.
c)

Stílusa, szóhasználata megfelel a témának, a köznyelvi normának, nyelvhelyességi
szempontból kifogástalan.

d) Helyesírás

1 pont
2 pont

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)

1 pont

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, a tanuló nem használja a kereten 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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