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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)
12. kiadása szerinti helyesírást kell elfogadni.
1.

a)

A lehetséges szópárok:
1 pont
vas – sav vagy gól – lóg vagy kar – rak
A pont akkor adható meg, ha mindkét szópár helyes, és nincs mellette helytelen.
Nagy kezdőbetűvel, nagy és kis nyomtatott betűkkel leírt megoldásokra is megadható a
pont.
Minden más válasz csak akkor fogadható el, ha a szavak megléte szakmailag ellenőrzött
egynyelvű szótárral igazolható.
b) Aláhúzva (és más nem):
1 pont
B, C
A válaszok akkor is elfogadhatók, ha a tanuló nem aláhúzással, hanem más, de
egyértelmű módon (például karikázással) jelölte a megoldásokat.
A pont akkor adható meg, ha mindkét megoldás helyes, és nincs mellettük helytelen.

2.

a)

A beírt szó: könyökén
1 pont
A megfelelő betűjel: B
b) A beírt szó: ujjat
1 pont
A megfelelő betűjel: C
A beírt szó csak akkor fogadható el, ha helyesírása is hibátlan.
c) A beírt szó: foga
1 pont
A megfelelő betűjel: A
A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a helyes válasz mellett nem szerepel helytelen.
A pont akkor adható meg, ha a válasz mindkét eleme helyes, és a beírt szó toldalékolása
hibátlan.
Minden más válasz csak akkor fogadható el, ha az szakmailag ellenőrzött egynyelvű szótárral
igazolható.

3.

a) I. G
II. D
III. A
IV. E
V. H
A válaszok csak akkor fogadhatók el, ha a jó megoldás mellett nincs helytelen.
5 jó válasz: 2 pont
3 vagy 4 jó válasz: 1 pont
0 vagy 1 vagy 2 jó válasz: 0 pont

2 pont

4.

a) asztán vagy aztán
b) hasznájj vagy használj / hazulról vagy hazurról
c) fogaggyál vagy fogadjál
A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a helyes válasz mellett nem szerepel helytelen.

1 pont
1 pont
1 pont
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5.

a)

6.

a)

A) ing vagy ring
2 pont
B) ó
Minden helyes megoldás 1 pont.
A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a helyes válasz mellett nem szerepel helytelen.
Minden más megoldás csak akkor fogadható el, ha a szavak megléte szakmailag
ellenőrzött egynyelvű szótárral igazolható.
b) Beírva (és más nem):
2 pont
A) miatt
B) után
Minden helyes megoldás 1 pont.
A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a helyes válasz mellett nem szerepel helytelen.
2 pont
c) Beírva (és más nem):
A) földtan
B) víziszony
Minden helyes megoldás 1 pont.
A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a helyes válasz mellett nem szerepel helytelen.

7.

a) aláhúzva és javítva: szénaboglyát vagy szénaboglya
b) aláhúzva és javítva: küldd
c) kipipálva
Ha a tanuló üresen hagyja a pontsort, (nem tesz pipát), akkor a pont nem adható meg.
d) aláhúzva és javítva: vonzzák
e) aláhúzva és javítva: meg tudta (oldani)
f) aláhúzva és javítva: jegygyűrűket vagy jegygyűrű
A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a helyes válasz mellett nem szerepel helytelen.
A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a tanuló a hibás választ húzta alá, és azt javította.
Ha a tanuló helyesen javította a hibát, de a szót nem húzta alá, a választ el kell fogadni.
Ha a tanuló aláhúzta a hibát, de a helyes szót nem írta le, a pont nem adható meg.
A jelölések akkor is elfogadhatók, ha a tanuló nem aláhúzással, hanem más, de egyértelmű
módon (például karikázással) jelölte a hibás szavakat.

8.

4 pont
képző
jel
rag
-i toldalék
C
A
E
-t toldalék
D
F
B
A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha a helyes válasz mellett nem szerepel helytelen.
6 helyes válasz: 4 pont
5 helyes válasz: 3 pont
4 helyes válasz: 2 pont
3 helyes válasz: 1 pont
0 vagy 1 vagy 2 helyes válasz : 0 pont

a)

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

Aláhúzva (és más nem): C
1 pont
A jelölés akkor is elfogadható, ha a tanuló nem aláhúzással, hanem más, de egyértelmű
módon (például karikázással) jelölte a megoldást.
b) 3 példa az alábbiak közül:
1 pont
net(ező) vagy fájl(nak) vagy blog(ot) vagy e-mail(ben) / ímél(ben)
A megoldás csak akkor fogadható el, ha mindhárom példa helyes, és nincs mellettük
helytelen.
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c)

internet vagy világháló vagy web
1 pont
A megoldás csak akkor fogadható el, ha a helyes válasz mellett nem szerepel helytelen.
d) Aláhúzva (és más nem):
1 pont
megszemélyesítés
A válasz akkor is elfogadható, ha a tanuló nem aláhúzással, hanem más, de egyértelmű
módon (például karikázással) jelölte a megoldást.

9.

10.

a)

a sportolók felvonulása nemzetenként
1.
(1908)
1 pont
az első olimpiai eskü
2.
(1920)
az első olimpiai láng fellobbanása
4.
(1936)
az olimpiai falu megépítése
3.
(1932)
Csak a helyes sorrendért adható pont.
b) A) autonóm
1 pont
B) ceremónia
A pont akkor adható meg, ha mindkét válaszeleme helyes, és nincs mellette helytelen.
c) A) hamis
4 pont
B) hamis
C) igaz
D) hamis
Minden helyes válasz 1 pont.
A válaszok akkor is elfogadhatók, ha a tanuló nem karikázással, hanem más, de
egyértelmű módon (például aláhúzással) jelölte a megoldást.
d) A, D
2 pont
Minden helyes válasz 1 pont.
A hibás válaszért pontlevonás jár, de 0-nál kevesebb pont nem adható.
2 pont
e) Két példa az alábbiak közül:
a zászló eleme
az elem jelentése
a nemzetek közötti barátság / a nemzetek barátsága /
fehér (alap)szín
vagy béke
5 karika
öt kontinens
a sárga (szín / karika)
Ázsia
fekete (szín / karika)
Afrika
kék (szín / karika)
Európa
piros (szín / karika)
Amerika
zöld (szín / karika)
Óceánia
a karikák összefonódása /
a sportolók kapcsolata / találkozása
összekapcsolódása
vagy a kontinensek kapcsolata
az öt szín
az egyes országok zászlója
Minden helyes válasz 1 pont.
Minden, tartalmában helyes választ el kell fogadni.
a)

Tartalom
3 pont
3 pont, ha a fogalmazás megfelel a megadott témának, a tanuló álláspontja egyértelműen
azonosítható, a bemutatott 2-2 különböző érve alátámasztja az állításokat, és a terjedelem
eléri a 4 mondatot.
2 pont, ha a fogalmazás megfelel a témának, a tanuló álláspontja egyértelműen
azonosítható, de csak két-három érve van, illetve fogadható el, és a terjedelem eléri a
4 mondatot.
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1 pont, ha a megadott témának megfelel ugyan, de nem hoz érveket, vagy csak egyet
a megadott szempontokkal kapcsolatban, és a terjedelem eléri a 4 mondatot.
0 pont, ha nem felel meg a megadatott témának, tartalmatlan, semmitmondó
a fogalmazás, vagy a terjedelem nem éri el 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
a szöveg 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 a terjedelem eléri
a 4 mondatot.
0 pont, ha a fogalmazás nem éri el a 4 mondatot, vagy ha szövegnek nem minősíthető,
összefüggéstelen mondathalmaz.
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 ékezet tévesztése az a–á és az e–é esetében, és legfeljebb
2 központozási hiba (javítjuk, de nem vesszük figyelembe az összetett mondatok
központozási hibáit), és eléri a megadott terjedelmet (10 mondat).
1 pont: eléri a megadott terjedelmet (10 mondat), és legfeljebb 2 hibatípus előfordulása
az alábbi hibatípusok közül:
– kettőnél több ékezet tévesztése (az a–á vagy az e–é esetében);
– 3-5 központozási hiba (javítjuk, de nem vesszük figyelembe az összetett mondatok
központozási hibáit);
– egy hiba a magánhangzók időtartamának tévesztése terén;
– egy hiba az egybeírás-különírás terén, kivéve az igekötős igék, a névutós névszók
és a tagadószó helytelen írását, mivel ilyen hiba esetén nem adható pont.
0 pont: a felsoroltaknál több és/vagy súlyosabb hiba esetén, vagy ha a szöveg nem éri el a
10 mondatot.
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 azonosíthatók, az
ékezethasználat egyértelmű, a tanuló 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 ha
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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