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Javítókulcs
MAGYAR NYELVI FELADATOK
8. évfolyamosok számára, „tehetséggondozó” változat
TMNy2
A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.
A pontszámok részekre bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van.
A 6. és a 10. feladat kivételével a másolási és/vagy helyesírási hibákat
a feladatlapon jelöljük, de pontot nem vonunk le értük.
1.

a) csapat
b) elvet
Más megoldás csak akkor fogadható el, ha az egynyelvű magyar szótárral igazolható.
c) 1. katona
2. hangyát
3. hatvankilenc
4. után
5. hetvenedik
A 2 pont csak akkor adható meg, ha minden részmegoldás helyes. 1 pont nem adható!

1 pont
1 pont

2.

a) Egy fészekből valók = testvérek
b) Lovon jött, gyalog jár = elszegényedett
c) Borsót gömbölyít = lopja a napot
d) Kifordítja az ingét = megváltoztatja a felfogását
e) Köti az ebet a karóhoz = valótlan dolgot erősítget
Az 1 pont itemenként csak akkor adható meg, ha minden részmegoldás helyes, a szavak alakja
változatlan, és a megadottakon kívül nincs más szó az adott sorban.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

3.

a)

Farkasfalvát vagy Farkasfalva
Amennyiben egynél több megoldás található a pontvonalon, a válasz nem fogadható el, az
1 pont akkor sem adható meg, ha a helyes megoldás is köztük van.
b) Rókavár és Kemencés
Mind a két helyes válasz 1-1 pont. Amennyiben az utasítás ellenére kettőnél több
települést nevezett meg, a részfeladatra 0 pontot kell adni akkor is, ha esetleg helyes
megoldás vagy megoldások is vannak a válaszában.
c) Cserépháza
d) Szőlősdöt vagy Szőlősd
Amennyiben egynél több megoldás található a pontvonalon, a válasz nem fogadható el,
az 1 pont akkor sem adható meg, ha a helyes megoldás is köztük van.

1 pont

a)

3 pont

4.

10.
Amaz tagadólag intett.
7.
A tekintete végül is azon az egyetlen csónakoson állapodott meg,
5.
Sokan voltak az úszók, s egymással versengve ajánlkoztak.
13.
hogy a csónak föl ne boruljon.
4.
− Ki tud úszni közületek?
9.
− Te tudsz-e úszni? – kiáltott feléje.
3.
A kalmár megkérdezte tőlük:
2.
A parton egy sereg csónakos kínálkozott, hogy átviszi.
1.
Egyszer egy szegedi kalmár által akart kelni a megáradt Tiszán.
6.
De a kalmár keresztülnézett a fejük felett.
12.
mert te bizonyosan vigyázni fogsz,
11.
− Te fogsz átvinni engem – mondta a kalmár –,
8.
aki búsan üldögélt tovább is a csónakjában.
Csak a hibátlan sorrendre adható meg a 3 pont. 1 vagy 2 pont nem adható!

2 pont

2 pont

1 pont
1 pont
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5.

a) lelketlen
b) lélektelen
Az 1 pont csak a hibátlanul kiegészített szóalakra adható meg.

1 pont
1 pont

6.

a)

5 pont

7.

augusztus
távol-keleti
lövellt
délkeletre
kilométerre
A felsorolás sorrendje kötetlen. Minden – helyesírási szempontból – hibátlan megoldás
1 pont. Ha az öt vonalra az utasítás ellenére ötnél több megoldás került, a megszerzett
pontokból le kell vonni a hibás válaszok számát, de nullánál kevesebb (mínusz) pont nem
adható.
b) E) országos Széchényi könyvtári
Amennyiben egynél több betűt karikázott be a felvételiző, az adott részfeladatra a pont
nem adható meg.
c) Bekarikázva:
A) dicséret
B) irigy
C) sima
D) mirigy
A pont csak akkor adható meg, ha minden részmegoldás helyes, illetve hibásan leírt
szóalakot nem jelölt meg.
a)

alany: símogatni vagy simogatni
A részmegoldás csak akkor fogadható el, ha nem írt a helyes megoldás mellé (hibásan)
másik szót.
állítmány: kár volt
A részmegoldás csak akkor fogadható el, ha mind a két szót (kár és volt) leírta, illetve más
szót nem írt be.
egymással: társhatározó
A részmegoldás csak akkor fogadható el, ha a szó mindkét eleme (társ és határozó)
szerepel a megoldásban, illetve más, hibás szót nem írt be.
Az 1 pont csak akkor adható meg, ha minden részmegoldás helyes.
b) igék: megzörren, jő (a „jön” alak nem fogadható el)
A részmegoldás csak akkor fogadható el, ha mind a két szó (megzörren és jő) szerepel a
megoldásban, illetve más, hibás szót nem írt be.
„símogatni”: főnévi igenév
A részmegoldás csak akkor fogadható el, ha mind a két szó (főnévi és igenév) szerepel a
megoldásban, illetve más, hibás szót nem írt be.
egymással: kölcsönös névmás
A részmegoldás csak akkor fogadható el, ha mind a két szó (kölcsönös és névmás)
szerepel a megoldásban, illetve más, hibás szót nem írt be.
Az 1 pont csak akkor adható meg, ha minden részmegoldás helyes.
c) írásban jelölt teljes hasonulás
Az 1 pont csak akkor adható meg, ha mind a négy szó szerepel a megoldásban, illetve
más, hibás szót nem írt be.
d) nádasokat
Az 1 pont csak akkor adható meg, ha minden részmegoldás helyes. Más megoldás csak
akkor fogadható el, ha az szakirodalommal igazolható.
e) karácsony
Amennyiben egynél több szót írt a felvételiző a pontvonalra, a válasz nem fogadható el, az
1 pont nem adható meg.

1 pont
1 pont

1 pont

1 pont

1 pont
1 pont
1 pont
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8.

a) Szilvásdűlő
b) Kondorfa
c) Tatárvár
d) Bocskoros
Amennyiben egy pontsoron több település neve is szerepel, az adott pontsoron lévő válasz nem
fogadható el, az 1 pont nem adható meg.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

9.

a) C (Vénasszonyok nyara) (Jelentése: ősz)
b) E (félrím)
c) C (három)
d) finom fonalukat
Amennyiben egy részfeladatnál egynél több betűt karikázott be a felvételiző, az adott
részfeladatra a pont nem adható meg.

1 pont
1 pont
2 pont
1 pont

a)

3 pont

10.

Tartalom
A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag, a megadott mondatok szervesen épülnek a
szövegbe. 3 pont
Ha a szöveg ötletes, de közhelyes, semmitmondó megállapításai is vannak, és/vagy a
megadott mondatok nem illeszkednek kellő mértékben a gondolatsorhoz. 2 pont
Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól, vagy az adott
mondatok alig illeszkednek a gondolatsorhoz. 1 pont
A megadott mondatokhoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és semmitmondó,
tartalmatlan megállapítások. 0 pont
b) A szöveg szerkezete
A szöveg kerek, egész, lezárt, formailag is tagolt, logikusan szerkesztett (koherens).
A szöveg eléri a megadott terjedelmet. 3 pont
A fenti szempontok közül valamelyik szempont nem érvényesül, de a terjedelmi
előírásoknak megfelel. 2 pont
Az első pontban meghatározott szempontok közül kettő nem teljesül. 1 pont
Szövegnek nem minősíthető, összefüggéstelen mondathalmaz. 0 pont
c) Stílusa, szóhasználata megfelel a témának, a köznyelvi normának.
d) Helyesírás
Hibátlan helyesírás, legfeljebb két központozási hibával. 2 pont
Hibátlan helyesírás 3–5 központozási hibával. 1 pont
e) Nyelvhelyességi szempontból kifogástalan a szöveg. 1 pont
c)–e) Ha a terjedelem rövidsége miatt egyes szempontok nem ítélhetők meg, akkor azokra
nem jár pont.

3 pont

1 pont
2 pont
1 pont

