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A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok
adhatók. A pontszámok részekre bontása csak ott lehetséges,
ahol erre külön utalás van.
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1.

a)

terv / TERV /Terv

1 pont

2.

a)

Bekarikázva: D (szókimondó)

1 pont

Amennyiben egynél több betűt karikázott be, az adott válasz akkor sem fogadható el, ha
a helyes betű is szerepel a válaszban. Amennyiben karikázás helyett más, de egyértelmű
jelölést használt a tanuló (pl. aláhúzást), azt el kell fogadni.
b) 1. falánk

3 pont

2. farag
3. fazekas
Minden helyes válasz 1 pont. Más megoldás csak akkor fogadható el, ha a feladat kiírásának teljes mértékben megfelel, és a válaszban megadott szó létezése magyar egynyelvű
szótárral igazolható. Csak a helyesírási szempontból is hibátlan megoldás fogadható el.
3.

a)

nélkül

5 pont

lesüllyed
megkülönböztetni
előtt
átszúrjuk
A felsorolás sorrendje kötetlen. Minden – helyesírási szempontból – hibátlan megoldás 1 pont.
Amennyiben ötnél több megoldást írt a felvételiző, a jó válaszokkal megszerzett pontokból le kell
vonni annyit, amennyivel több megoldást adott, mint öt, de nullánál kevesebb pont nem adható.
(Például: ha 7 megoldást adott, akkor 2 pontot kell levonni a megszerzett pontokból.)

4.

a)

köztük: D

(1 pont)

bazaltoszlopokkal: E

(1 pont)

2 pont

Az 1 pont csak akkor adható meg, ha csak a helyes betű szerepel a válaszában, és más
betűt nem írt.
b)

1
oszlop

3
│ ok

│

4
at

2 pont

A 2 pont csak akkor adható meg, ha a felvételiző a függőleges vonalakkal jól különítette
el a szótövet és a toldalékokat, illetve a szó tövét és a toldalékok típusát jelölő számok is
helyesek.
Amennyiben a felvételiző külön jelölte a kötőhangokat, de a megoldása egyébként helyes
1
3
4
(pl. oszlop│o│k│a│t) a válaszát el kell fogadni.
Ennél a részfeladatnál 1 pont nem adható.
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c)

vulkán

1 pont

Amennyiben a felvételiző egynél több szót írt, az adott válasz akkor sem fogadható el, ha
a helyes szó is szerepel a megoldásában. A helyesírási és/vagy másolási hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le értük.
d) Zánka

1 pont

A helyesírási és/vagy másolási hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le
értük.
e)

Zánka

1 pont

A helyesírási és/vagy másolási hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le
értük.
5.

a)

Bekarikázva: C (tarkabarka)

1 pont

Amennyiben a felvételiző egynél több betűt karikázott be, az adott válasz akkor sem fogadható el, ha a helyes betű is szerepel a válaszban. Amennyiben karikázás helyett más,
de egyértelmű jelölést használt a tanuló (pl. aláhúzást), azt el kell fogadni.
b) A beírt szám: 8 (járt)

1 pont

Amennyiben a felvételiző egynél több számot írt a vonalra, az adott válasz akkor sem
fogadható el, ha a helyes szám is szerepel a válaszban.
c)

Bekarikázva: D (Virághozó április)

1 pont

Amennyiben a felvételiző egynél több betűt karikázott be, az adott válasz akkor sem fogadható el, ha a helyes betű is szerepel a válaszban. Amennyiben karikázás helyett más,
de egyértelmű jelölést használt a tanuló (pl. aláhúzást), azt el kell fogadni.
6.

a)

1. Hamis

4 pont

2. Hamis
3. Hamis
4. Igaz
Minden helyes válasz 1 pont. Amennyiben egy állításnál nincs bekarikázva sem az IGAZ,
sem a HAMIS szó, vagy mindkettőt jelölte a tanuló, az adott részfeladatra az 1 pont nem
adható meg. Amennyiben karikázás helyett más, de egyértelmű jelölést használt a tanuló
(pl. aláhúzást), azt el kell fogadni.
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b) 1. levente/leventék

2 pont

2. évődik/évődtek
Minden helyes válasz 1 pont. Amennyiben a felvételiző egynél több szót írt a megadott
helyre, az adott válasz akkor sem fogadható el, ha a helyes szó is szerepel
a megoldásban. A helyesírási és/vagy másolási hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le értük.
c)

Bekarikázva: D (Mert meghízott.)

1 pont

Amennyiben a felvételiző egynél több betűt karikázott be, az adott válasz akkor sem fogadható el, ha a helyes betű is szerepel a válaszban. Amennyiben karikázás helyett más,
de egyértelmű jelölést használt a tanuló (pl. aláhúzást), azt el kell fogadni.
d) tárkony / tárkonnyal

1 pont

Amennyiben a felvételiző egynél több szót írt a megadott helyre, az adott válasz akkor
sem fogadható el, ha a helyes szó is szerepel a megoldásban. A helyesírási és/vagy másolási hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le értük.
7.

a)

Felhúzza vagy Feldúzza (tájnyelvi)

1 pont

b) Lógatja

1 pont

c)

orrát

1 pont

d) Hegyezi

1 pont

e)

Rágja

1 pont

f)

fülét

1 pont

Amennyiben a felvételiző egynél több szót ír a megadott helyre, az adott válasz akkor sem
fogadható el, ha a helyes szó is szerepel a megoldásban. A helyesírási és/vagy másolási hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le értük. Amennyiben a felvételiző
a megadott helyre a helyes szót egészében írta le, a válasza elfogadható.
8.

a)

találékony

1 pont

b) csatangol

1 pont

c)

csökönyös, konok, makacs

1 pont

d) támogat, felkarol, gyámolít

1 pont

Csak a helyesírási/másolási szempontból is hibátlan válasz fogadható el, azaz minden betűnek/szótagnak pontosan kell megjelennie a válaszban. Az esetleges nagybetűs szókezdés vagy
írásmód a válaszban nem számít hibának.
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9.

4.

1.

3.

4.

2.

4.

1.

3.

Veszek

egy

márványtömböt,

és

lefaragom

róla

a

felesleget.

2 pont

Csak a hibátlan megoldásra adható meg a 2 pont. Ennél a feladatnál 1 pont nem adható.
A feladat leírása alapján a javításnál csak a tanuló által megadott számokat kell figyelembe
venni, és csak azokat kell értékelni. Minden más jelölés (szavak bekarikázása, áthúzása, leírása) csak próbálkozásnak fogható fel. Amennyiben a tanuló sorszámnevek helyett tőszámneveket írt, a válaszát el kell fogadni.
10.

a)

Tartalom

3 pont

A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag, a megadott mondatok szervesen épülnek
a szövegbe. A fogalmazás elbeszél egy történetet/elbeszélés jellegű. 3 pont
Ha a szöveg ötletes, de közhelyes, semmitmondó megállapításai is vannak, és/vagy
a megadott mondatok nem illeszkednek kellő mértékben a gondolatsorhoz. A fogalmazás elbeszél egy történetet/elbeszélés jellegű. 2 pont
Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól, avagy az
adott mondatok alig illeszkednek a gondolatsorhoz, de érezhetően elbeszélő jellegű a
fogalmazás. 1 pont
A megadott mondatokhoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és semmitmondó,
tartalmatlan megállapítások, és/vagy a fogalmazás nem elbeszélő jellegű. 0 pont
b) A szöveg szerkezete

2 pont

2 pont, ha a szöveg kerek, egész, lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett; eléri
a megadott terjedelmet, és nincs benne párbeszéd.
1 pont, ha a fenti szempontok közül valamelyik nem érvényesül maradéktalanul, és/vagy párbeszéd is található a szövegalkotásban.
0 pont, ha szövegnek nem minősíthető, összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás.

c)

Nyelvhelyesség

2 pont

2 pont, ha a szöveg stílusa, szóhasználata megfelel a témának, a köznyelvi normának;
nyelvhelyességi szempontból kifogástalan.
1 pont, ha a fenti szempontok közül valamelyik nem érvényesül maradéktalanul.
0 pont, ha a szövegben egynél több kifogásolható szóhasználatbeli, nyelvhelyességi hiba van.
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d) Helyesírás

2 pont

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 tagadószók helytelen írása, tehát ilyen hiba esetén nem adható pont.
A felsoroltaknál több és/vagy súlyosabb hiba esetén 0 pont.

e)

Külalak, íráskép

1 pont

1 pont adható, ha a dolgozat külalakja rendezett, áttekinthető, a javítások egyértelműek és
esztétikusak, az írás könnyen, jól olvasható, a betűképek egyértelműen azonosíthatók, 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 félreérthetők, 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.
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