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Javítókulcs 
ANYANYELVI FELADATOK 

8. évfolyamosok számára 
A–új feladatlap 

 
  1. a) Kató (Mónika Tóbiás) vagy pl. Anikó (Mónika Tóbiás), Tóni, Misi, … 1 pont 

b) Gitta (Margit Tamás) vagy pl. Márti (Margit Tamás), Ági, … 1 pont 
  A Móni és a Tóbi válaszért nem adható pont! 
 
  2. a) Pl.: Két nagy elemmel használható. 1 pont 

b) Pl.: A mínuszjel alatti részhez kell beletenni az elemet a dobozba. 1 pont 
c) Pl.: Ha lecsukjuk a tetejét, könnyen érintkeznek az elemek, utána önműködően zenél. 1 pont 
Értelemszerűen más jó megoldás is elfogadható. 

 
  3. a) elfelejtik neki az előzőket vagy korábbi tetteivel nem számolnak 1 pont 

b) kívülről tudja 1 pont 
c) nem sokat olvasott vagy kevés időt töltött olvasással 1 pont 

 
  4. a) hír, ismeret, értesülés, tájékoztatás, felvilágosítás stb. 1 pont 

b) naponta megjelenő újság 1 pont 
c) közleményeknek telefon, távíró, rádió stb. útján való továbbítása vagy üzenetek nagy 

távolságra való eljuttatása vagy tudósítás az eseményekről 1 pont 
d) könyvek révén vagy a nyomtatás révén 1 pont 
e) megszűnjenek 1 pont 
f) kis részét tudjuk befogadni vagy megérteni vagy tudásunkba beépíteni 1 pont 

 
  5. a) sérül a logika, ha már meghal, nem tud kitakarodni 1 pont 

b) logikai ellentmondás, ha nem laknak ott, akkor nem helybeliek 1 pont 
c) A hasonlóságok helyett a különbségeket sorolja fel a mondat.  1 pont 
Hasonló válaszok elfogadhatók! 
d) Móricz Zsigmond Hét krajcár címmel írt novellát. 1 pont 

 
  6. a) alany: sokan 1 pont 

b) állítmány: tájékozódnak 1 pont 
c) minőségjelző: elektronikus 1 pont 
d) birtokos jelző: eszközök 1 pont 
e) eszközhatározó: segítségével 1 pont 
f) Bármilyen jó megoldás elfogadható. 1 pont 
g) Bármilyen jó megoldás elfogadható. 1 pont 

 
  7. a) A helyes megoldás: Hej, itt köröz a magasban a héja! A személyvonatra nem kell 

helyjegyet váltani.  1 pont 
Csak hibátlan megoldásért adható 1 pont. 

b) képző 1 pont 
c) jel 1 pont 
d) rag 1 pont 
e) Pl.: Nem törődöm azzal, ami következik. 1 pont 
f) Pl.: Ilyen nemtörődöm gyereket keveset láttam. 1 pont 
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  8. a) alázatos 1 pont 

b) éppenhogy 1 pont 
c) Pl.: kegyetlen, szörnyeteg, szívtelen, gonosz stb. 1 pont 

Bármely jó szinonima elfogadható! 
d) Pl.: tetszetős, szép, formás stb. 1 pont 

Bármely jó szinonima elfogadható! 
 
  9. a) A rajzoló összetett szóként értelmezte a halló szót. 1 pont 

b) a kicsiket becézni szokták, a felnőtteket nem vagy a kicsinyítő képzős változatban a 1 pont 
családnév is becéző alakú 

c) penész, szépen, pénzes stb. 1 pont 
d) pletyka 1 pont 

 
 10. a) a feladatnak megfelelő a szöveg tartalma 1 pont 

b) Ha indokai eredetiek, ötletesek, szellemesek, egyéniek, akkor 2 pontot kap. 2 pont 
Ha általános, szokásos, elfogadható, akkor 1 pontot kap. 

 Ha nem elfogadható és/vagy nincs meg a három indok, akkor 0 pontot kap. 
c) a szöveg kerek, tagolt, lezárt 1 pont 
d) a szöveg logikusan szerkesztett 1 pont 
e) a mondatok egymással összefüggnek 1 pont 
f) Stílusa, szóhasználata megfelel a köznyelvinek. 1 pont 
g) hibátlan helyesírás: 2 pont 2 pont 

egy-két kisebb hiba (súlyos vagy durva hiba nélkül) 1 pont 
h) nyelvhelyességi szempontból elfogadható 1 pont 
i) terjedelme megfelelő (minimum 5 mondat) 1 pont 
Ha a terjedelem rövidsége miatt egyes szempontok nem ítélhetők meg, akkor azokra nem jár pont. 
 

 


