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FELVÉTELI  FELADATOK 
6. évfolyamosok számára  

A–2 feladatlap – Javítókulcs 
 
 
A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok további részekre általában 
nem bonthatók, bontás csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
 
 
1. a) négy jó köznév, pl.: kapu, apu, vár, ár 2 pont 
 Három jó köznév esetén 1 pont, ha más szófajú szót is írt, 0 pont. 
 
 
2. a) pl.: A szó elején álló betűt meg kell változtatni.  1 pont 
 b) pl.: Samu 1 pont 
 c) pl.: Lajos 1 pont 
 d) pl.: Csilla vagy Lilla vagy Tilla 1 pont 
 Más helyes megoldás is elfogadható. 
 
 
3. a) előre jelzi az időjárást vagy adatokat gyűjt az időjárásról stb. 1 pont 
 b) számítógépeket üzemeltet vagy számítógépek működését felügyeli stb. 1 pont 
 c) egy település első embereként tevékenykedik vagy döntéseket hoz a település érdekében stb. 1 pont 
 Más jó megfogalmazások is elfogadhatók. 
 
 
4. a) három: gerlegalamb, rigó, tyúk 1 pont 
 b) be van rekedve vagy nem akarja a tyúkot elriasztani 1 pont 
 c) ketten (a szarka és a kisfiú) 1 pont 
 d) nyolc (gerlegalamb, rigó, három rigófióka, szarka, tyúk, fiú) 1 pont 
 e) aláhúzva:  A tyúknak nincs kiscsibéje. és  
   A szarka tojást szeretne enni. és 
   A kisfiú mind megette a rántottát. 3 pont 
  Minden helyes választásért 1-1 pont adható, ha a másik állítás nincs aláhúzva. 
 f) pl.: Ez a nehéz nap is eltelt! 
  pl.: A Nap égitest.  2 pont 
  Csak az a válasz fogadható el, amelyikből egyértelműen kiderül a két írásmód közötti különbség.  
 
 
5. a) aláhúzva: füttyögetve (magas hangrendű a mélyek között) 1 pont 
 b) aláhúzva: sunyít (vegyes hangrendű a magasak között) 1 pont 
 c) aláhúzva: fürge (magas hangrendű a vegyesek között) 1 pont 
 
 
6. a) D, A, C, B 2 pont 
 Csak hibátlan megoldás esetén adható pont.  
 b) a tartalomnak megfelelő cím 1 pont 
 
 
7. a) Gyors röptű (gyors röptű) 1 pont 
 b) dalos 1 pont 
 c) rekedt hangú 1 pont 
 d) termetes vagy kampós csőrű 1 pont 
 e) kampós csőrű vagy termetes 1 pont 
 f) nagy fülű: pl.: nyúl 1 pont 
 
 



6. évfolyam – A–2 feladatlap – Javítókulcs / 2 
 
 
8. a) véletlenül 1 pont 
 b) sípjába 1 pont 
 c) felsegítse 1 pont 
 d) mondja (mondta) 1 pont 
 e) történhetett 1 pont 
 f) Mondjátok meg, nem volt-e udvarias az elefánt! 1 pont 
 
 
9. a) szamárfüles 1 pont 
 b) tyúkeszű 1 pont 
 c) birkatürelmű 1 pont 
 
 
10. Tartalom: 
 a) a címnek megfelelő szöveg 1 pont 
 b) egyéni, ötletes, érdekes szöveg (nem sablonos, nem sematikus) 1 pont 
 
 Szerkezet: 
 c) a terjedelem legalább 10–12 mondat 1 pont 
 d) koherens szöveg 1 pont 
 
 Kifejezésmód, stílus: 
 e) megfelelő nyelvi megformálás, értelmes mondatok, jó szóhasználat 1 pont 
 f) elfogadható nyelvhelyesség 2 pont 
  Egy-két hiba esetén 1 pont, három vagy több hiba esetén 0 pont.  
 
 Helyesírás: 
 g) hibátlan vagy egy kisebb hiba (a vesszőhibákat nem vesszük figyelembe) 2 pont 
 Két-három kisebb hiba esetén 1 pont, négy vagy több kisebb hiba vagy egy súlyos hiba ese-

tén 0 pont. 
  
 Külalak: 
 h) jól olvasható írás, szabályos ékezethasználat 1 pont 
 i) esztétikus, tetszetős íráskép 1 pont 
  
 a-i) Ha a szöveg alapján valamelyik jellemző nem ítélhető meg, azt nem kell értékelni. 
 


