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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 másolási
hibákat a feladatlapon javítjuk, de csak ott vesszük figyelembe, ahol a megoldókulcsban erre
külön utalás van.
1.

a) kémia, ének, fizika (bármilyen sorrend elfogadható)
b) Mindegyik iskolai tantárgy neve.
Tartalmában minden helyes válasz elfogadható.
A másolási és/vagy helyesírási hibákat javítjuk, de nem vonunk le miattuk pontot.

1 pont
1 pont

2.

a) sekély
b) fáradság
c) áldd
a)–c) Csak a helyesen leírt alak fogadható el.

1 pont
1 pont
1 pont

3.

a) aláhúzva: Kodállyal
b) aláhúzva: Dél-Alföld
c) aláhúzva: Babitscsal
d) ma-dza-got
e) meg-ál-ló-kig
a)–c): Csak egyértelmű jelölés esetén jár a pont. A pont akkor is megadható, ha aláhúzás
helyett más módon, de egyértelműen jelölte a helyes szóalakot.
d)–e): Csak akkor jár a pont, ha minden lehetséges helyen és helyesen választotta el a tanuló a
szavakat.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

4.

a)

2 pont

A): (ráolvasással, varázsigékkel) gyógyítgatták, kezelték, kúrálták
B): idegen nyelven / érthetetlen módon beszél, mormol valamit; karattyol, imádkozik,
beszél
1−1 jó megoldás ér 1−1 pontot.
Bármilyen számú, személyű alak elfogadható.
A megadottakon kívül más jó megoldás is elfogadható.
A másolási és/vagy helyesírási hibákat javítjuk, de nem vonunk le miattuk pontot.
b) A): Géza intett (nekik), hogy menjenek ki / távozzanak. / Géza kiküldte őket.
B): Semmit nem ér. / Annyit ér, mint halottnak a csók. / Most már késő, felesleges. /
Annyit ér ez nekem, mint döglött lóra patkót verni.
1−1 jó megoldás ér 1−1 pontot.
A felsoroltakon kívül más jó megoldás is elfogadható, de a B) pont esetében nem
fogadható el, ha a diák csak a „hótt” szót írja át mai nyelvre.
A másolási és/vagy helyesírási hibákat javítjuk, de nem vonunk le miattuk pontot.
c) A) jelöletlen
B) bekarikázva
C) jelöletlen
Csak az egyértelmű jelölés fogadható el.

2 pont

3 pont
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d) régi hit: fehér ló áldozása, táltos, varázsfű
3 pont
új hit: barát, keresztrefeszített, szentelt víz
3 pont: ha mind a 6 elem a megfelelő helyre került
2 pont: ha 5 elem jó (mert pl. egyet kifelejt a diák)
1 pont: ha 4 elem jó
0 pont: ha 0−3 elem jó
A másolási és/vagy helyesírási hibákat javítjuk, de nem vonunk le miattuk pontot.
e) A családfa:
3 pont
Árpád
|
Zolta
|
Taksony
Gyula
|
|
Géza ♥ Sarolt
|
Vajk
Vajk helyett István nem fogadható el, mert ez a név a szövegben nem fordul elő.
3 pont: Hibátlan megoldás; minden pontsoron csak egy-egy név van, és azok helyesek.
2 pont: A megoldásban egy hiba van; öt pontsoron csak egy-egy név van, és azok
helyesek, egy pontsoron hibás név szerepel vagy a pontsor üresen maradt vagy a helyes
név mellé más név is került.
1 pont: A megoldásban két hiba van; négy pontsoron csak egy-egy név van, és azok
helyesek, két pontsoron hibás név szerepel vagy a pontsor üresen maradt vagy a helyes
név mellé más név is került vagy két név fel lett cserélve.
0 pont: Három vagy annál több hiba.
A másolási és/vagy helyesírási hibákat javítjuk, de nem vonunk le miattuk pontot.
f) Aláhúzható a következő mondatok/kifejezések közül bármelyik kettő:
2 pont
„Ezt mi az ürdöngnek?”
„Odabenn Taksony letörölte homlokáról a keresztvizet.”
„Hótt lovon patkó.”
„Hátha az ő istenük erősebb a mienknél.”
„Nem is magamért hagytam, hogy megöntözzenek.”
„Nem bánom, löttyintsétek rám a vizet!”
Ebben a két esetben a tagmondatok külön is elfogadhatók.
Esetleg elfogadható: „Hát nem segítetek ti sem?”
1-1 pont adható minden jó aláhúzásért. Amennyiben kettőnél több mondatot, kifejezést
húzott alá, s azok között hibás is van, minden hibás aláhúzásért 1 pont levonás jár, de 0
pontnál kevesebb (mínusz pont) nem adható.
5.

a)

kenték meg (megkenték)
1 pont
A pont csak akkor adható meg, ha az ige és az igekötő is szerepel a megoldásban.
b) köré
1 pont
c) magához
1 pont
a)–c) Amennyiben más szót is beírt a helyes megoldás mellé, a pont nem adható meg az adott
feladatrészre.
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a) II.
b) I., II.
Csak akkor adható pont, ha mindkét megoldás helyes.
c) II.
d) I.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

7.

a) becsap, rászed
1 pont
b) fennhéjázva / fölényesen / másokat lenézve / beképzelten stb. beszél / fölényes / beképzelt 1 pont
/ nagyképű stb.
A felsoroltakon kívül más jó megoldás is elfogadható, ha megléte egynyelvű szótárral
igazolható. A másolási és/vagy helyesírási hibákat javítjuk, de nem vonunk le miattuk pontot.

8.

a)

9.

Figyelj! Jó ötlet, hogy találkozzunk. Légy (Legyél) szíves, szólj Petinek, hogy holnap
valószínűleg otthon vagyok!
A pont akkor adható, ha a köznyelvnek megfelelően írja le a tanuló a szöveget.
Hibának számít:
- ha a diáknyelvi kifejezést nem írja át köznyelvi formára.
- ha az utasítástól eltérően a három mondatot összevonta, vagy további mondatokra
bontotta
- ha az átírásból hiányoznak az eredeti szöveg szavai
b) Az átírt szöveg helyesírását értékeljük az alábbiak szerint:
2 pont: 0−1 helyesírási hiba
1 pont: 2−3 helyesírási hiba
0 pont: 4 vagy annál több helyesírási hiba
Hibának számít:
- bármelyik szóban vagy kifejezésben elkövetett helyesírási hiba (amennyiben egy
szóban több helyesírási hiba van, akkor minden egyes hibát külön kell figyelembe
venni)
- ha az első mondatot nem felkiáltójellel zárta.
Nem számít hibának a többi központozási hiba (vesszők, mondatzáró írásjelek).

1 pont

a) alliteráció / betűrím
b) metafora
c) hasonlat
a)–c) A másolási és/vagy helyesírási hibákat javítjuk, de nem vonunk le miattuk pontot.

1 pont
1 pont
1 pont

2 pont
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Tartalom
3 pont, ha a fogalmazás műfaja elbeszélés, tehát egy összefüggő, a címnek megfelelő
történetet mond el; színes, ötletes, gondolatgazdag, egyéni; a felsoroltak maradéktalanul
szerepelnek benne.
2 pont, ha a fogalmazás műfaja elbeszélés, tehát egy összefüggő, a címnek megfelelő
történetet mond el; színes, ötletes, gondolatgazdag, egyéni; de a felsorolt szavakból,
kifejezésből 1−2 hiányzik.
1 pont, ha a fogalmazás szegényes, alig felel meg a műfajnak vagy a címnek; vagy a
felsoroltakból 2−3 hiányzik.
0 pont, ha nem felel meg a megadatott műfajnak és a címnek; tartalmatlan, semmitmondó
a fogalmazás vagy a megadottak nem szerepelnek benne.
b) A szöveg szerkezete
3 pont, ha a szöveg kerek, egész, lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett; a
szöveg eléri a megadott terjedelmet.
2 pont, ha a fenti szempontok közül valamelyik nem érvényesül maradéktalanul, például
hiányzik vagy szervetlen a befejezés, aránytalan a bevezetés vagy a befejezés.
1 pont, ha az első pontban megadottak közül kettő nem teljesül.
0 pont, ha szövegnek nem minősíthető, összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás.
c) Stílusa, szóhasználata megfelel a témának, a köznyelvi normának. Nyelvhelyességi
szempontból kifogástalan.
d) Helyesírás
2 pont: legfeljebb 2 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 nem adható pont.
A felsoroltaknál több és/vagy súlyosabb hiba esetén 0 pont.
e) Külalak, íráskép
1 pont adható, ha a dolgozat külalakja rendezett, áttekinthető, a javítások egyértelműek és
esztétikusak, az írás könnyen, jól olvasható, a betűképek egyértelműen azonosíthatóak, az
ékezethasználat egyértelmű, nem használja indokolatlanul a pontsoron túli („margón
kívüli”) területet.
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.
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

