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FELVÉTELI  FELADATOK 
8. évfolyamosok számára  

A–1 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) Petőfi (Sándor) 1 pont 
 b) aláhúzva: nyelvtörő a szöveg és/vagy meghökkentő a szójáték 1 pont 
 c) pl. Elél egy kis lepényhalon is. 1 pont 
  Más, helytálló tartalmú és szabatosan megfogalmazott megoldás is elfogadható. 
 
 
2. a) pl. Rágódik vagy gondterhelten töpreng valamin. 1 pont 
 b) pl. Nagyon vágyódik valaki után. 1 pont 
 c) pl. Érthetetlen, hogy miért tetszik neki. 1 pont 
 d) pl. Nincs más választása. 1 pont 
 Más jó megoldások is elfogadhatók. 
  
 
3. a) illő viselkedésről, magaviseletről 1 pont 
 b) a levest szürcsölni 1 pont 
 c) becsukott szájjal 1 pont 
 d) villa segítségével 1 pont 
 e) Törekedjünk olyan dolgokról beszélni, ami másokat is érdekel. 1 pont 
 Más jó megoldások is elfogadhatók. 
 
 
4. a) eszik, eddegél, eszeget, falatozik, fogyaszt, kosztol, fal, zabál stb. 1 pont 
  Bármelyik három szinonima elfogadható. 
 b) aláhúzva: szegények vagy kevés van benne 1 pont 
 c) pl. Finnyás, csak azt fogadja el (teszi meg), amit szeret. 1 pont 
  Más hasonló értelmű megfogalmazás is elfogadható. 
 
 
5. a) aláhúzva: meghitt 1 pont 
 b) aláhúzva: kicsinyítés 1 pont 
 
 
6. a) pl. a vers képileg olyan poharat mintáz, amelyet köszöntéskor használnak 1 pont 
 b) pl. a függőlegesen írt betűsorral vagy azzal, hogy a pohár szára karcsú a képen 1 pont 
 c) tavaszt varázsolnál a szobámba 1 pont 
 Más jó értelmezések is elfogadhatók. 
  
 
7. a) teríték (ennek körülírása is elfogadható) 1 pont 

b) pl. Az étteremben az ételeket, italokat és az árukat feltüntető lista. 1 pont 
 Más hasonló értelmű megfogalmazás is elfogadható.  
c) A meghatározás megfogalmazása pontos, nem pongyola, nyelvileg is hibátlan(ok) a mondat(ok). 1 pont 

 
 
8. a) a vacsoránk 1 pont 
 b) rántotta lesz 1 pont 
 c) időhatározó: ma 1 pont 
 d) rántottánk 1 pont 
 e) lesz 1 pont 
 f) cél- vagy idő- vagy állandó határozó: vacsorára 1 pont 
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9. a) Fő utca – Vas megye 1 pont 
 b) Móriczcal – Tóthtal 1 pont  
 c) irul-pirul – jár-kel 1 pont  
 d) részszorzat – kulcscsomó 1 pont  
 e) eddze – játssza 1 pont  
 f) Fekete-tenger – Csepel-sziget 1 pont  
 A sorrend más is lehet, de pontozni mindig így kell. 
 
 
10. Tartalom 
 a) az első szöveg tartalma megfelel a műfaj sajátosságainak 1 pont 
 b) a második szöveg tartalma megfelel a műfaj sajátosságainak 1 pont 
 
 Szerkesztés 
 c) az első szöveg logikus szerkesztése, mondatok közötti kohézió 1 pont 
  d) a második szöveg logikus szerkesztése, mondatok közötti kohézió 1 pont 
 e) az első szöveg kerek, lezárt 1 pont 
 f) a második szöveg kerek, lezárt 1 pont 
 
 Stílus 
 g) az első szöveg stílusa megfelel a műfaji követelményeknek 1 pont 
 h) a második szöveg stílusa megfelel a műfaji követelményeknek 1 pont 
  
 Helyesírás: mindkét szövegre együtt vonatkozik  

i) hibátlan helyesírás 2 pont 
 egy-két kisebb hiba, de súlyos vagy durva hiba nélkül 1 pont  

  
 Nyelvhelyesség: mindkét szövegre együtt vonatkozik   
 j) kifogástalan nyelvhelyesség 2 pont 
   egy-két kisebb hiba, de elfogadható nyelvhelyesség 1 pont 
       
 Íráskép: mindkét szövegre együtt vonatkozik 
 k) rendezett íráskép 1 pont 
 
 Az SMS értékelése: 
 l) tömör, lényegre törő üzenet 1 pont 
 m) az adott témáról szól, közérzetre, érzésekre utal 1 pont 
 
 a-m) Ha a szöveg alapján valamelyik jellemző nem ítélhető meg, akkor azt nem kell értékelni. 
 


