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Javítókulcs
MAGYAR NYELVI FELADATOK
8. évfolyamosok számára
AMNy2
A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok
részekre bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. A helyesírási és a másolási
hibákat a feladatlapon javítjuk, de csak ott vesszük figyelembe, ahol a megoldókulcsban erre
külön utalás van.
1.

a) lánc
b) liba
c) tőr, bér
A pont csak akkor adható meg, ha mind a két részmegoldás helyes.
Más megoldás akkor fogadható el, ha megléte a magyar köznyelvben egynyelvű szótárral
igazolható, és mindkét megadott szótól egy-egy betűben tér el.

1 pont
1 pont
1 pont

2.

a)
b)
c)
d)

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

3.

a) B, E, I
1 pont
b) D, F, H
1 pont
c) A, C, G
1 pont
Az egyes sorokban a megoldás betűinek sorrendje nem számít. Minden helyesen kitöltött
sor ér 1-1 pontot. Ha több vagy kevesebb betű szerepel egy-egy rovatban, pont nem
adható arra a részfeladatra.

4.

a) Aláhúzva: torta
b) főnév, ige
A pont csak akkor adható meg, ha mind a két részmegoldás helyes.
c) Aláhúzva: lakni
d) (főnévi) igenév, főnév
Az igenév fajtájának megnevezése hiányozhat, de a hibás megnevezés (pl. melléknévi
igenév) helytelen válasznak számít.
A pont csak akkor adható meg, ha mind a két részmegoldás helyes.
e) Aláhúzva: keres
f) ige, melléknév
A pont csak akkor adható meg, ha mind a két részmegoldás helyes.
A b), d), f) válaszok esetében csak a megadott sorrend fogadható el.

5.

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

összehord
jár, terjed, adják, terjeszt, híresztel, megy
esküszik, esküdözik, fogadkozik
irt, harcol, pusztít, üldöz
A helyesírási hibát javítjuk, de a pontozásnál nem vesszük figyelembe (tehát elfogadjuk
például a d) pontban az írt szót is). A fenti igék rokon értelmű alakjai is elfogadhatók.
Az igék bármelyik személyragos alakját elfogadjuk.

síelünk
fogunk indulni
Bármilyen igei állítmány elfogadható (például: összepakoltunk, becsomagoltunk, stb.).
hidegek
rövidek
Bármilyen névszói állítmány elfogadható (például: csúszósak, latyakosak, stb.).
Nem számít hibának, ha az állítmányt csak egy vonallal húzza alá a tanuló.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

1 pont
1 pont

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
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6.

a)
b)
c)
d)

7.

a)
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Aláhúzva: ölelkező
„Mi hozzád képest Harry Potter?”
„Mit nekem muglik és kviddics!”
„vidíts, / Versengj nagy, régi ópuszokkal!”
A megoldás akkor is helyes, ha csak a „vidíts”, illetve a „versengj” szó szerepel
megoldásként.

Bármely, tartalmában helyes válasz elfogadható, például: a hurkás sláger miatt, vagy a
durva szó miatt, vagy a zeneszámok hangvétele miatt, vagy mert az együttes kigúnyolta
őket.
A fentiektől tartalmában eltérő válasz csak akkor fogadható el, ha az a szöveg alapján
igazolható.
b) A
c) D
d) D
e) Bármely, tartalmában helyes válasz elfogadható, amely azt fogalmazza meg, hogy az
ellenzőknek nem tetszett a zene vagy a szöveg vagy az együttes viselkedése, lázadása.
Például: mert megbotránkoztatta őket az együttes zenéje, vagy mert lázadó, botránykeltő
volt az együttes.
A fentiektől tartalmában eltérő válasz csak akkor fogadható el, ha az a szöveg alapján
igazolható.
f) Az értékelésnél két szempontot kell figyelembe venni:
1 pont jár azért, ha a páratlan sor utal az időbeliségre és a sor végén a hurka szó áll.
1 pont jár a refrén pontos leírásáért.
Például: húsz perc múlva májas hurka / jaj, de durva, jaj, de durva, vagy soha többé véres
hurka / jaj, de durva, jaj, de durva, vagy mindörökre véres hurka / jaj, de durva, jaj, de
durva.
Bármely más kreatív megoldás akkor fogadható el, ha az nem ellenkezik a vers logikaigondolati-szerkezeti menetével.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

1 pont

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

2 pont

8.

a)

A harmadik és az ötödik mondat helytelen.
2 pont
Minden olyan válasz elfogadható, amelyik nyelvhelyességi szempontból helytálló, és a
szöveg tartalmának megfelel. Helyes mondat átalakításáért nem jár pont, de pontlevonás
sem.
Például: Akik megjöttek, rögtön leadták a kabátjukat a ruhatárba. Mikor megszólalt a
csengő, már mindenki a helyén volt. vagy Aki megjött, rögtön leadta a kabátját a
ruhatárba. Mikor megszólalt a csengő, már mindenki a helyén volt.
A ruhatárba-ruhatárban változtatást ne vegyük figyelembe!
A megoldást mondatonként pontozzuk.
2 pont: két helyesen javított mondat,
1 pont: egy helyesen javított mondat,
0 pont: helytelen vagy hiányos javítások.

9.

a)
b)
c)
d)
e)

Aláhúzva: nagygyűlés
Aláhúzva: eddzük
Aláhúzva: folyjon
Aláhúzva: Bükk hegység
Aláhúzva: házi feladat

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
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10.

a)
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Tartalom
3 pont, ha a szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag, megfelel a címnek.
2 pont, ha a szöveg ötletes, tartalma a címnek megfelelő, de közhelyes, semmitmondó
megállapításai is vannak.
1 pont, ha szegényes, szokványos a gondolatsor, vagy nem felel meg a címnek.
0 pont, ha a címhez egyáltalán nem kapcsolódik a gondolatsor, tartalmatlan,
semmitmondó a történet.
A tartalom pontértéke nem függ a fogalmazás műfajától.
b) A szöveg szerkezete
3 pont, ha a szöveg kerek, egész, lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett; a
gondolat egy meghatározott irányba tart; és a címnek is megfelel. A szöveg eléri a
megadott terjedelmet.
2 pont, ha a fenti szempontok közül valamelyik nem érvényesül, például hiányzik vagy
szervetlen a befejezés. A szöveg eléri a megadott terjedelmet.
1 pont, ha az első pontban meghatározott szempontok közül kettő nem teljesül.
0 pont, ha szövegnek nem minősíthető, összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás.
c) Stílusa, szóhasználata megfelel a témának, a köznyelvi normának.
d) Helyesírás
2 pont: legfeljebb két 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 a helyesírásra nem adható pont.
A felsoroltaknál több és/vagy súlyosabb hiba esetén 0 pont.
e) Nyelvhelyességi szempontból kifogástalan.
c)-e) Ha a terjedelem rövidsége miatt egyes szempontok nem ítélhetők meg, akkor azokra
nem jár pont.

3 pont

3 pont

1 pont
2 pont

1 pont

