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Javítókulcs
MAGYAR NYELVI FELADATOK
4. évfolyamosok számára
AMNy1
A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok
részekre bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van.
1.

a)

Heltai Gáspár
Csak a hibátlanul leírt névért adható pont.
A „HELTAI GÁSPÁR” nagybetűkkel írt megoldás a példától való eltérés miatt nem
fogadható el.

1 pont

2.

a)

Nyírfa ágból volt a híd,
azon álltam egy kicsit. vagy álltam azon egy kicsit.
Egyszerre a híd alatt
megláttam egy madarat.

3 pont

Hibátlan megoldás: a szótagokból alkotott szavak, illetve verssorok
helyes leírása.
4 sor hibátlan leírása esetén:
3 pont
3 sor hibátlan leírása esetén:
2 pont
2 sor hibátlan leírása esetén:
1 pont
Minden más esetben:
0 pont
A leírásban bármilyen betűforma elfogadható. A központozási hibákat (vessző,
mondatzárás) javítjuk, de a pontozásnál nem vesszük figyelembe.
3.

a) fej, faj vagy táj, váj vagy bej, baj
b) víg, vég vagy váz, vár
Más megoldás is elfogadható, amennyiben az megfelel az utasításnak,
illetve a szó létezése magyar egynyelvű szótárral igazolható.

1 pont
1 pont

4.

a)

1 pont

5.

a)

Helyes sorrend:

5., 3., 1., 8.,
7., 4., 2., 6.
Csak a hibátlan sorrendért adható pont.

Pl. Biztosan olvastál már magyar népmeséket.
Akkor adható pont, ha minden szót (a megadott szóalakban) felhasznált a tanuló.
Más szórend is elfogadható.
b) Az a) mondat hibátlan leírása.
A vesszőhibát nem vesszük figyelembe, de a mondatzáró írásjelet igen.
A leírásban bármilyen betűforma elfogadható.
c) Pl. Az arabok és a perzsák régi életébe betekintést nyerhetsz az Ezeregyéjszaka meséi
című könyvből.
Akkor adható pont, ha minden szót (a megadott szóalakban) felhasznált a tanuló.
Más szórend is elfogadható.
d) A c) mondat hibátlan leírása.
A vesszőhibát nem vesszük figyelembe, de a mondatzáró írásjelet igen.
A leírásban bármilyen betűforma elfogadható.
e) Pl. Vedd le a könyvet a polcról, és kezdd el olvasni!
Akkor adható pont, ha minden szót és szótagot (a megadott alakban) felhasznált a tanuló.
Más szórend is elfogadható.
f) Az e) mondat hibátlan leírása.
A vesszőhibát nem vesszük figyelembe, de a mondatzáró írásjelet igen.
A leírásban bármilyen betűforma elfogadható.

1 pont
1 pont
1 pont

1 pont
1 pont
1 pont
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g) Pl. Egy új, csodás világot ismerhetsz meg.
Akkor adható pont, ha minden szót és szótöredéket (a megadott alakban) felhasznált
a tanuló.
Más szórend is elfogadható.
h) A g) mondat hibátlan leírása.
A vesszőhibát nem vesszük figyelembe, de a mondatzáró írásjelet igen.
A leírásban bármilyen betűforma elfogadható.

1 pont

1 pont

6.

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

Áthúzva: Kellemesen érzi magát.
Áthúzva: Gyorsan megszárad a kutya szőre.
Áthúzva: A kutya sem szereti.
Áthúzva: Dulakodnak az állatok.
Áthúzva: Viszket a bőre, ezért morog.
Áthúzva: Bottal megverték.
a)–f) Ha más mondatot is áthúz a tanuló, akkor nem adható meg a pont. Az áthúzás
mellett más egyértelmű jelölés (pl. aláhúzás) is elfogadható.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

7.

a)
b)
c)
d)
e)

virág
palota
keskeny
fiók
ráérős
Másolási hibáért nem vonunk le pontot.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

8.

a)
b)
c)
d)

kastély, kacaj, petrezselyem
finnyás, dugattyú, egyes vagy elles
törődik vagy tűrődik, síkság, szűnik
zöldellő, hamarosan, azonnal
Csak soronként és a három-három hibátlanul kiegészített szóért adható pont.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

9.

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

6. E
5. A
1. C
2. A
4. D
bekeretezve: 17

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

alkalom
életkor
(éves)

1.

2.

3.

4.

………………………………

18.

0

1

2

3

………………………………

17

g) bekeretezve: a „manók” ügyességének próbatétele.
h) bekeretezve: Budapesten
i) bekeretezve: 8.
életkor
(éves)
alkalom

………………………………

7

1.
2.
3.
4.
………………………………
j) bekeretezve: kincseket
f)–j) A bekeretezés mellett más egyértelmű jelölés (pl. aláhúzás) is elfogadható.

8.

10.
a)

0

1

2

Írásbeli szövegalkotás
A cím rendező elvének érvényesülése

3

1 pont
1 pont
1 pont

1 pont

1 pont
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b) Befejezett fogalmazás esetén:
Tartalmilag és formailag igényes, kreatív, egyéni stílusú, árnyalt szövegalkotás,
a fogalmazás koherenciájának megteremtése tématartással, a mondatok kapcsolásával.
A logikus gondolkodás lépéseinek követhetősége a szövegalkotásban (szövegfelépítés,
szerkezet, a műfaji sajátosságok és az időrend megtartása, választékos kifejezések,
tartalmat közvetítő szókincs használata).
Befejezett fogalmazás esetén:
Tartalmilag és formailag igényes és árnyalt szövegalkotás,
a fogalmazás koherenciájának megteremtése tématartással, a mondatok kapcsolásával.
A logikus gondolkodás lépéseinek követhetősége a szövegalkotásban, (szövegfelépítés,
szerkezet, a műfaji sajátosságok és az időrend megtartása).
4 pont
Befejezett fogalmazás esetén:
Tartalmilag és formailag megfelelő szövegalkotás, a fogalmazás koherenciájának
megteremtése tématartással, a mondatok kapcsolásával. A logikus gondolkodás
lépéseinek követhetősége a szövegalkotásban, (szövegfelépítés, szerkezet, a műfaji
sajátosságok és az időrend megtartása).
3 pont
Befejezett fogalmazás esetén:
Tartalmilag megfelelő szövegalkotás, a fogalmazás koherenciájának megteremtése
tématartással, a mondatok kapcsolásával.
A logikus gondolkodás lépéseinek követhetősége a szövegalkotásban, (szövegfelépítés,
a műfaji sajátosságok és az időrend megtartása).
2 pont
Befejezett fogalmazás esetén:
A tartalom és a cím közötti kapcsolat még érzékelhető. A mondatok egyszerűek és
színtelenek (szegényes szókincs). A szöveg felépítésében
az időrend követhető.
1 pont
Befejezetlen/hiányos fogalmazás esetén:
Tartalmilag megfelelően megkezdett/folytatott fogalmazás, melynek terjedelme legalább
3 összefüggő mondat. A tartalom és a cím közötti kapcsolat megfelelő. A mondatok
logikailag összefüggőek. Árnyalt szóhasználat.
2 pont
Befejezetlen/hiányos fogalmazás esetén:
Tartalmilag megfelelően megkezdett/folytatott fogalmazás, melynek terjedelme legalább
3 összefüggő mondat. A tartalom és a cím közötti kapcsolat megfelelő. A mondatok
logikailag összefüggőek. Átlagos szóhasználat.
1 pont
c) Helyesírás:
Befejezett írásbeli szövegalkotás esetén:
A hibátlanul leírt szöveg:
3 pont
Egy-két hiba esetén:
2 pont
Három-négy hiba esetén:
1 pont
A fentiekben leírt több hiba esetén:
0 pont
A vesszőhibákat javítjuk, de nem vesszük figyelembe a pontozásnál.
Befejezetlen, de még értékelhető szövegalkotás
legalább 3 összefüggő mondat esetén:
Hibátlanul leírt szövegrész esetén:
2 pont
Egy-két hiba esetén:
1 pont
A fentiekben leírt több hiba esetén:
0 pont
A vesszőhibákat javítjuk, de nem vesszük figyelembe a pontozásnál.
d) Íráskép:
Jól olvasható, rendezett íráskép:
Befejezett és befejezetlen, de még értékelhető
(legalább 3 összefüggő mondat esetén) írásbeli szövegalkotásra adható pont.
Más esetben 0 pont adható.

5 pont

3 pont

1 pont

