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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.

2016. január 21.

6. évfolyam — MNy2 — Javítási-értékelési útmutató/ 2

1.

a) 1. szópár: vág – víg
1 pont
b) 2. szópár: düh – doh
1 pont
Minden egyes helyesen leírt szópár 1-1 pont.
Szópáronként az 1 pont csak akkor adható meg, ha a felvételiző mind a két megadott szót
helyesírási szempontból is hibátlanul leírta a megoldásában, és más szót nem írt. A helyesen
leírt szavak csak nagybetűs vagy nagy kezdőbetűs írással is elfogadhatók.

2.

a) zsibongás: ricsaj és lárma
1 pont
b) engedelmes: makacs és csökönyös
1 pont
Szópáronként az 1 pont akkor adható meg, ha mind a két szó helyesírási szempontból is
hibátlanul megtalálható a felvételiző megoldásában, és más szót nem írt.

3.

a) ezt vagy Ezt
b) várépítéssel
c) Bekarikázva: C) szótő + rag
d) el
e) 4 vagy négy
f) uralkodása
a)–f) Amennyiben a felvételiző itemenként egynél több megoldást írt, a válasza akkor sem
fogadható el, ha a jó megoldást is megadta.

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

4.

a) A) daru
C) batyu
b) A) tüzesen
B) tűzben
C) tűzoltó
c) A) színész
C) ízes
d) A) Ejtsd!
e) D) együtt
Minden egyes sorra (itemre) 1 pont adható, ha a helyesen írt szót (szavakat) jelölő betűt
(betűket) bekarikázta a felvételiző, és hibás szót az adott sorban nem jelölt meg. Amennyiben
karikázás helyett más, de egyértelmű jelölést használt a tanuló (pl. aláhúzást), azt el kell
fogadni.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

5.

a) 8. és F
(Közénk való, hozzánk (a családhoz) tartozik. és kutyánk)
2 pont
b) 6. és A
(Kényszerűségből megtesz valamit, ami nincs az ínyére. és békát)
2 pont
c) 4. és D
(Nem kell a ravasz embert félteni, kivágja magát a bajból. és róka)
2 pont
Itemenként 2 pont, ha jó a szám és helyes a kiválasztott betűjel.
Ezeknél a részfeladatoknál 1 pont nem adható.
Amennyiben a felvételiző itemenként egynél több számot vagy betűt írt a megadott helyre,
az adott válasz akkor sem fogadható el, ha a helyes szám és a helyes betű is szerepel
a megoldásában.
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6.

1.

2.

3.

4.

2. nevet

3. repül

1. vád

2. bodor

1. kacag

2. reped

3. varjú

3. bodza

3. örül

1. rejtvény

2. vág

1. bocskor

a)

4 helyesen számozott oszlopra 2 pont adható.
2 pont
2–3 helyesen számozott oszlopra 1 pont adható.
0 vagy 1 helyesen számozott oszlopra nem adható pont.
A válasz csak akkor fogadható el az adott oszlopra, ha mind a három szám a helyes szónál
található, és egy szónál csak egy szám van beírva. A pont nélküli (tőszámnévvel való) jelölés is
elfogadható.

7.

a)

b)

1. D) szűcsök
2. B) folyók
3. B) farkasok
Minden helyes válasz 1 pont.
Amennyiben a felvételiző egynél több betűt karikázott be, az adott válasz akkor sem fogadható
el, ha a helyes betű is szerepel a válaszában. Amennyiben karikázás helyett más, de
egyértelmű jelölést használt a tanuló (pl. aláhúzást), azt el kell fogadni.
1. Hamis: A fagykirály havat lehelt a fecskére.
2. Igaz:
Egy öreg bölcs szerint a fecskék magukkal hoznák a napot is.
3. Hamis: Csikorgó uralmának sohasem örültek az emberek.
4. Hamis: Az emberek csak toporgással, fűtéssel és a körmük fújásával védekeztek
a hideg ellen.

3 pont

4 pont

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.

8.

a) ost-ro-mig
b) ma-dza-got
Minden helyesen elválasztott, helyesírási szempontból is hibátlanul leírt szó 1 pont.
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1 pont
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9.

Augusztusi
sóhajtás

Hajnali csillag
peremén

Tótükör
(Szilvavirág…)

Szénaillat

6.
14.
1.
9.

5.
10.
2.
7.

4.
16.
13.
8.

15.
3.
11.
12.

Az 1. sor számjele
A 2. sor számjele
A 3. sor számjele
A 4. sor számjele

a)

Augusztusi sóhajtás
6. Rövidülnek napok, órák,
14. csak az ég mély tüze kékebb,
1.
9.

2 pont

s a kezedben ki-kigyúl tán
a pipacsláng, ha letépted.

b) Hajnali csillag peremén
5. Hajnali csillag peremén
10. várjuk a reggelt, te meg én:
2.
7.
c)

2 pont

harmatozó fény a házunk,
mélybe kalimpál a lábunk.

Tótükör (Szilvavirág…)
4. Szilvavirág

2 pont

16. néz a holdra –
13. mintha szirma
8. szellő volna.
d) Szénaillat
15. Alkonyuló úton,
3. mint ballagó boglya,

2 pont

11. szénásszekér billeg
12. búsan imbolyogva.
Minden egyes versnél a 2 pont csak akkor adható meg, ha az adott oszlopba beírt minden
szám helyes, és más szám nincs a jó szám mellett. A pont nélküli tőszámnévvel rögzített helyes
választ is el kell fogadni. Ezeknél a részfeladatoknál 1 pont nem adható.
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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 (a bekezdések jelöltek);
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.
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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