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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)
b)

2.
a)
b)
c)
d)

A helyes sorrend: 5., 1., 3.
2., 4., 6.
Pont csak a teljesen hibátlan sorrendre adható.
3.
1.
6.
5.
4.
2.
Pont csak a teljesen hibátlan sorrendre adható.

1 pont
1 pont

ellentétes jelentésű szópárok:
győz – veszít
durva – gyengéd
rokon értelmű szópárok:
kesereg – szomorkodik
ritka – gyér
A szópárok sorrendje lehet más, de pontozni ebben a sorrendben kell!
A helyesírási/másolási hibákat javítjuk a feladatlapon, de pontot nem vonunk le értük.
Más megoldás csak akkor fogadható el, ha az egynyelvű magyar szótárral igazolható.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

3.

a)
b)
c)
d)

ugrál és ige
hősök és főnév/névszó/köznév
görbe/öregb és melléknév
vonat/vonta (hajóvonta) és főnév/névszó/köznév
Pont csak a teljesen hibátlanul leírt szavakra adható akkor, ha a szófaj megnevezése is
helyes. A főnév/névszó/köznév esetében bármelyik válasz elfogadható. A szófajok esetében
minden olyan válasz elfogadható, amelyikből egyértelműen kiderül, hogy a tanuló a
megfelelő szófajt akarta rögzíteni. A szófajok megnevezésénél az esetleges helyesírási
hibát javítjuk a feladatlapon, de emiatt pontot nem vonunk le. Az ötbetűs szavak esetében
más megoldás akkor fogadható el, ha a szó megléte egynyelvű szótárral igazolható.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

4.

a)
b)
c)
d)

has, vas, sas, kas
por, bor, sor, kor vagy pár, bár, sár, kár
domb, gomb, comb, lomb
róka, fóka, csóka, móka vagy rája, fája, csája, mája
Pont csak a hibátlanul kiegészített szóoszlopokért adható. Más megoldás akkor fogadható
el, ha a szó megléte egynyelvű szótárral igazolható.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

5.

a)

bélyeg, pulyka, sajt, újság, ujj, papagáj, jégpálya
7 helyesen kiegészített szó = 4 pont
6 helyesen kiegészített szó = 3 pont
5 helyesen kiegészített szó = 2 pont
4 helyesen kiegészített szó = 1 pont
0-3 helyesen kiegészített szó = 0 pont

4 pont
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6.

a)
b)
c)
d)

H
E
A
D
Amennyiben a felvételiző egy helyre több megoldást is írt, pont nem adható abban az
esetben sem, ha válaszok között szerepel a jó megoldás is.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

7.

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

szőlőből, gyújtunk
gyűrűjük, gyaluljuk
megdicsérni, díszítik
áldjátok, szalaggal
padja, hagyjon
barátja, bátyja
Pont csak abban az esetben adható, ha a felvételiző mindkét szóban helyesen pótolta a
hiányzó betűt/betűket. Részmegoldásra nem adható pont.

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

8.

a)

I bekarikázva
H bekarikázva
H bekarikázva
I bekarikázva
4 helyes válasz = 2 pont
3 helyes válasz = 1 pont
0–1–2 helyes válasz = 0 pont
Amennyiben egy állításnál nincs bekarikázva sem az I, sem a H betű, vagy mindkettőt
jelölte a felvételiző, a részfeladat megoldása nem fogadható el. Amennyiben karikázás
helyett más, de egyértelmű jelölést használt a tanuló (pl. aláhúzást), azt el kell fogadni.

2 pont

b)
c)
d)
e)

9.

Gyerekek neve
Cirkuszi szerepük
b) Süle
éhezőművész
Marci
c) zsonglőr
d) Karcsi
légtornász
Jóska
e) gumiember
A táblázatba írt szavak esetében a helyesírási/másolási hibákat javítjuk, de pontot nem
vonunk le értük.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

f)

cir-kusz-i-gaz-ga-tó
1 pont
ál-lat-i-do-már
1 pont
Pont csak a jól kiválasztott, helyesírási szempontból hibátlan és helyesen szótagolt szóra
adható. Részmegoldásra nem adható pont.

2 pont

a)
b)
c)
d)

C (kívánság)
F (érdeklődés)
D (megállapítás)
A (felszólítás)
Amennyiben a felvételiző egy helyre több betűt is írt, a válasza akkor sem fogadható el, ha
az a helyes megoldást is tartalmazza.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
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10.

a)
b)

1 pont
Találó, a szöveghez illeszkedő cím (legalább 6 mondatból álló szöveg esetében értékelhető)
4 pont
Tartalom:
Befejezett, legalább 6 mondatot tartalmazó 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, műfaji sajátosságok és az időrend megtartása, választékos kifejezések használata).
4 pont
Befejezett, legalább 6 mondatot tartalmazó fogalmazás esetén:
Tartalmilag és formailag igényes, árnyalt szövegalkotás. A fogalmazás koherenciájának
megteremtése tématartással, a mondatok kapcsolásával. A logikus gondolkodás lépéseinek
követhetősége a szövegalkotásban (szövegfelépítés, szerkezet, műfaji sajátosságok és az
időrend megtartása).
3 pont

c)

d)

Befejezett, legalább 6 mondatot tartalmazó fogalmazás esetén:
Tartalmilag és formailag megfelelő szövegalkotás. A fogalmazás koherenciájának
megteremtése tématartással, a mondatok kapcsolásával. A logikus gondolkodás lépéseinek
követhetősége a szövegalkotásban (szövegfelépítés, szerkezet, műfaji sajátosságok és az
időrend megtartása).
2 pont
Befejezett, legalább 6 mondatot tartalmazó 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 mondatok logikailag összefüggenek. Árnyalt szóhasználat.
2 pont
Befejezetlen, hiányos fogalmazás esetén:
Tartalmilag megfelelően megkezdett/folytatott fogalmazás, melynek terjedelme legalább
3 összefüggő mondat. A mondatok logikailag összefüggenek. Átlagos szóhasználat.
1 pont
A legalább 3 összefüggő mondatot nem tartalmazó és/vagy összefüggéstelen szövegalkotás.
0 pont
1 pont
A szöveg tagolása
A befejezett, legalább 6 mondatból álló szöveg formailag tagolt, a bekezdések jelöltek.
1 pont
A szöveg tagolatlan, hiányoznak a bekezdések és/vagy befejezetlen és/vagy nem éri el a
6 mondatot.
0 pont
3 pont
Helyesírás:
Amennyiben a feladat leírásának megfelelően legalább 6 mondatból áll a szöveg:
A hibátlanul leírt szöveg:
3 pont
1-2 hiba esetén:
2 pont
3-4 hiba esetén:
1 pont
Négynél több hiba esetén:
0 pont
A vesszőhibákat javítjuk, de pontlevonás nem jár értük.
Amennyiben a leírt szöveg 3-5 mondatból áll:
A hibátlanul leírt szöveg:
1-2 hiba esetén:
Kettőnél több hiba esetén:
A vesszőhibákat javítjuk, de pontlevonás nem jár értük.

2 pont
1 pont
0 pont
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e)

1 pont

Íráskép:
Jól olvasható, rendezett íráskép:
A befejezett és a befejezetlen, de még értékelhető fogalmazás
(legalább 3 összefüggő mondat) esetén adható meg az 1 pont.
Más esetben 0 pont.

a)–e) A 3-nál kevesebb mondatból álló fogalmazás esetében a feladat összes itemére
0 pontot kell adni.
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