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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)
c)
d)

tol + vaj = tolvaj
fal + ás = falás
bab + ér = babér
szál + ló = szálló

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

Itemenként az 1 pont csak akkor adható meg, ha az adott sorban mind a három helyes
részválasz (szó) megtalálható. Csak a helyesírási szempontból is hibátlan válaszok fogadhatók
el, vagyis soronként mind a három szónak helyesírási szempontból is hibátlannak kell lennie.
2.

a) bo-dzá-sig
A válasz csak akkor fogadható el, ha az elválasztás minden eleme helyes.

1 pont

b) ost-ro-má-nak
A válasz csak akkor fogadható el, ha az elválasztás minden eleme helyes.

1 pont

3.

a)

1. sora
2. sora
3. sora
4. sora
1. vers

1. vers
8.
12.
6.
15.

2. vers
7.
1.
16.
9.

3. vers
5.
2.
13.
10.

4. vers
14.
4.
11.
3.
1 pont

8. Jön már az ismerős,
12. széllábú, deres ősz.
6. Sepreget, kotorász,
15. meg-megáll, lombot ráz.
b) 2. vers

1 pont

7. Kopár a fa
1. a ház előtt.
16. Eső veri
9. a háztetőt.
c)

3. vers

1 pont

5. Sétálgat a szellő,
2. szökken ágról ágra,
13. kapaszkodik olykor
10. gyönge napsugárba.
d) 4. vers

1 pont

14. Bokor alján ibolya,
4. ágak hegyén barka,
11. a kerítés tetején
3. csörög egy nagy szarka.
Minden egyes versszak esetében az 1 pont csak akkor adható meg, ha az adott oszlopba beírt
minden szám a helyes téglalapban van, és más szám nincs a jó szám mellett. A pont nélküli
tőszámnévvel rögzített helyes választ is el kell fogadni.
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4.

a)

Bekarikázva
B) a Városi madarak című kiállítás megnézése
C) a Vándormadarak című előadás meghallgatása
(A Madárház április 8-ig zárva van, tehát áprilisban az első szombaton biztosan nem
látogatható. A Városi madarak című kiállítás március első vasárnapjától április utolsó
vasárnapjáig látogatható. A Vándormadarak című ünnepi nyitó előadás április 5-én,
pénteken van. Ennek megfelelően április 6-a szombatra esik, ezen a napon pedig van
előadás a Könyvtárban.)

1 pont

Amennyiben a felvételiző kettőnél több vagy kevesebb 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) Bekarikázva
A) A városi állatkertben a Madárház megtekintése
(Az Állatkert nyitva, a Madárház már látogatható. A Városi madarak című időszaki
kiállítás csak április utolsó vasárnapjáig tekinthető meg, tehát júliusban már nem
látható. A Vándormadarak című előadás csak áprilisban van négy alkalommal, tehát
júliusban ilyen program már nincs a Könyvtárban.

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.
c)

Bekarikázva mind a három betűjel: A) és B) és C)

1 pont

Az 1 pont csak akkor adható meg, ha a felvételiző mind a három betűt bekarikázta.
Amennyiben karikázás helyett más, de egyértelmű jelölést használt a tanuló
(pl. aláhúzást), azt el kell fogadni.
d) Bekarikázva
1. NEM (A Könyvtár vasárnaponként zárva van.)
2. NEM (A zenés állatismertető megtekintése csak a csoportok tagjainak ingyenes,
ennek megfelelően a négyfős család – csoportos jegy 9 fő feletti létszámtól
váltható – nem tekintheti meg ingyenesen ezt a programot.)
3. IGEN (A Múzeum egész évben látogatható hétfő kivételével 10–16 óra között.)
4. NEM (Az Állatkert csak 16 óráig (délután 4 óráig) van nyitva.

4 pont

Minden helyesen bekarikázott válaszért 1 pont adható. Amennyiben egy állításnál nincs
bekarikázva sem az IGEN, sem a NEM szó, 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.
5.

a)

_2. tehén _7._ tó _4._ tél _5. terep _6._ textil _3._ teher _1._ szellő
A 2 pontot csak a hibátlan sorrendre lehet megadni. Amennyiben egy vonalra több számot
is írt a felvételiző, a megoldása akkor sem fogadható el, ha a vonalon a helyes szám is
szerepel. Ennél a feladatnál 1 pont nem adható.
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6.

a)

vegyes hangrendű szó: béka vagy baké
magas hangrendű szó: béke
mély hangrendű szó: boka

2 pont

A 2 pont csak akkor adható meg, ha mind a három részválasz helyes. Más megoldás csak
akkor fogadható el, ha az adott szó megléte magyar egynyelvű szótárral igazolható, és
minden megadott magánhangzót egyszer felhasznált a megoldásnál a felvételiző.
A nagybetűs (pl. bÉkA) kiegészítés is elfogadható. Ennél a feladatnál 1 pont nem adható.
7.

a)
b)
c)
d)
e)

A) Metsszen!
C) kapu
A) Lője le!
A) bagoly
A) Ne folyjon ki!

B) menyasszony D) szebből
D) lesújt
D) egyenruha

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

B) vajon

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.
8.

a)

A)

1 pont

b) C)

1 pont

Amennyiben a felvételiző egynél több betűt írt be, az adott válasz akkor sem fogadható el, ha
helyes betű is szerepel a válaszban.
c)

1

3

2 pont

4

puli | k | a t
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,
a válaszát el kell fogadni. Ennél a feladatnál 1 pont nem adható.
d) kedvelik, játszanak, ragaszkodnak

1 pont

Az 1 pont akkor adható meg, ha a felvételiző a három szót helyesen megadta, és más szót
nem írt. A helyesírási és/vagy másolási hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem
vonunk le értük.
e)

bozontos, barátságos, kisebb

1 pont

Az 1 pont akkor adható meg, ha a felvételiző a három szót helyesen megadta, és más szót
nem írt. A helyesírási és/vagy másolási hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem
vonunk le értük.
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9.

a)

Ki mondta (egy név)? Balikó (hajósinas)
Kinek mondta (egy név)? Rumini(nek)

1 pont

Csak a megadott nevek fogadhatók el megoldásként. A hajósinas vagy kisegér típusú
válaszok önmagukban nem fogadhatók el, mivel ezek nem nevek. Az 1 pont csak akkor
adható meg, ha mind a két válasz helyes. A megfelelő nevek csak nagybetűs írással is
elfogadhatók. Amennyiben a felvételiző a megadott helyre olyan szót is beírt (pl. más
tulajdonnevet), amely nem kapcsolódik a helyes válaszhoz, az adott válasz akkor sem
fogadható el, ha a helyes szó is szerepel a válaszban. A helyesírási és/vagy másolási
hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le értük.
b) E) Egy hajó neve.

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.
c)

3. Rumini megtudta, hogy a hajósinas egyik feladata a fedélzetsúrolás.
4. A legénység megtudta, hogy a hajó Pelevárba megy majd.
5. Roland cérnát fűzött a vitorlavarró tűbe.
2. Rumini először találkozott a fedélzetmesterrel.
1. Egy vihar megtépázta a fővitorlát.

1 pont

Az 1 pont csak a hibátlan sorrendre adható meg.
d) 1. Bekarikázva: Hamis
2. Bekarikázva: Hamis
3. Bekarikázva: Igaz

Sebestyén egy hatalmas termetű matróz.
Roland jól tud kártyázni.
Ajtony, a szakács négy zsák burgonyát is beszerzett.

3 pont

Minden helyesen bekarikázott válaszért 1 pont adható. Amennyiben egy állításnál nincs
bekarikázva sem az IGAZ, sem a HAMIS szó, 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.
e)

vajszívű

1 pont

Csak a megadott szóalak fogadható el megoldásként. A helyesen leírt szó csak nagybetűs
vagy nagy kezdőbetűs írással is elfogadható. Amennyiben a felvételiző a megadott helyre
több szót írt be, az adott válasz akkor sem fogadható el, ha a helyes szó is szerepel a
válaszban. Az esetleges helyesírási/másolási hibát a feladatlapon javítjuk, de pontot nem
vonunk le miatta.
f)

töpreng(ve)

1 pont

Csak a megadott szóalak fogadható el megoldásként. A helyesen leírt szó csak nagybetűs
vagy nagy kezdőbetűs írással is elfogadható. Amennyiben a felvételiző a megadott helyre
több szót írt be, az adott válasz akkor sem fogadható el, ha a helyes szó is szerepel a
válaszban. Az esetleges helyesírási/másolási hibát a feladatlapon javítjuk, de pontot nem
vonunk le miatta.
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10.

a)

Tartalomra összesen adható:

3 pont

3 pont adható, ha
– a szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag;
– a szöveg szervesen épül a megadott mondatokra;;
– a fogalmazás alapötletét részletesen kidolgozza, és a szöveg mentes az
önellentmondástól, a lényegi elemek jól értelmezhetők;
– megfelel az aktuálisan előírt szövegtípus (elbeszélés) tartalmi követelményeinek;
– a történet egyszerre veszi figyelembe a nevetés és a rémüldözés szempontját.
2 pont adható, ha
– a szöveg ötletes, ám az alapgondolat nem kellően kidolgozott, nem értelmezhető
elem van benne, vagy kisebb önellentmondás;
– a megadott mondatok nem illeszkednek kellő mértékben a gondolatsorhoz;
– megfelel az aktuálisan előírt szövegtípus (elbeszélés) tartalmi követelményeinek;
– a történet figyelembe veszi a nevetés VAGY a rémüldözés szempontját.
1 pont adható, ha
– az alapötlet kidolgozatlan, lényegi elemek megmagyarázatlanul maradnak, vagy
a szöveg egészét meghatározó önellentmondás van benne;
– szegényes, szokványos gondolatsor, de tartalma a kijelölt témáról szól;
– az adott mondatok alig illeszkednek a gondolatsorhoz, de a szöveg megfelel az
aktuálisan előírt szövegtípus (elbeszélés) tartalmi követelményeinek.
0 pont, ha
– a megadott mondatokhoz egyáltalán nem kapcsolódik a gondolatsor;
– az elbeszélés az önellentmondások és értelmezhetetlen elemek miatt nem érthető;
– nem felel meg az aktuálisan előírt szövegtípus (elbeszélés) tartalmi
követelményeinek.
b) A szöveg szerkezetére összesen adható:

2 pont

2 pont adható, ha a megadott kezdőmondatok és a tanuló által írt fogalmazás alkotta szöveg
–
–
–
–
–

kerek, egész, lezárt;
formailag is tagolt, a bekezdések jelöltek;
logikusan és arányosan szerkesztett;
eléri a megadott terjedelmet;
megfelelően alkalmazza a szövegkohézió eszközeit, a mondatok, gondolatok
logikusan kapcsolódnak egymáshoz;
– nincs benne párbeszéd.

1 pont adható, ha a fenti szempontok közül egy nem érvényesül maradéktalanul.
0 pont, ha a szövegben a 2 pont feltételei közül egynél több szempont nem érvényesül
maradéktalanul.
c)

A nyelvhelyességre és a stílusra összesen adható:
2 pont adható, ha a szöveg terjedelme eléri a nyolc mondatot, és
– stílusa, szóhasználata megfelel a témának, a köznyelvi normának, és
– gazdag szókincsű, és
– gördülékenyen, választékosan szerkesztett mondatokat tartalmaz, és
– maximum 1 nyelvhelyességi hibát tartalmaz, például helytelen szóhasználatot,
indokolatlan igeidőváltást, hibás mondatbeli egyeztetést, nem megfelelő
szórendet.
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1 pont adható, ha a szöveg terjedelme eléri a nyolc mondatot, és
– maximum 2 nyelvhelyességi hibát tartalmaz, és változatos szókincsű,
mondatfűzésű, a köznyelvi normának megfelelő szóhasználatú. Vagy
– maximum 1 nyelvhelyességi hibát tartalmaz, ám a 2 pont kritériumai közül
valamelyiknek nem felel meg.
0 pont, ha a szöveg
– kettőnél több nyelvhelyességi hibát tartalmaz; vagy
– 1 nyelvhelyességi hibát tartalmaz, ám a 2 pont kritériumai közül legalább
kettőnek nem felel meg, vagy
– a szöveg terjedelme nem éri el a 8 mondatot.
d) A helyesírásra összesen adható, amennyiben a szöveg legalább 8 mondatból áll

2 pont

– 2 pont, ha a szövegben legfeljebb 2 központozási hiba van (javítjuk, de nem
vesszük figyelembe az összetett mondatok központozási hibáit).
– 1 pont, ha a szövegben az alábbiak közül valamelyik megvalósul: egy hiba a
közhasználatú szavak egybeírásának terén vagy egy hiba a magánhangzó
hosszúságának tévesztésénél vagy egy elválasztási hiba vagy egy mondatkezdő
nagybetű tévesztése vagy egy-két ékezet hiánya vagy legfeljebb két betűtévesztés
vagy betűcsere és az előbbiekben ismertetett hibatípusok mellett legfeljebb 3–5
központozási hiba (javítjuk, de nem vesszük figyelembe az összetett mondatok
központozási hibáit).
Ha a fenti hibatípusok közül egynél több van jelen a szövegben a 3–5 központozási
hiba mellett (javítjuk, de nem vesszük figyelembe az összetett mondatok
központozási hibáit), akkor csak 0 pont adható.
– 0 pont, ha a szövegben az alábbiak közül valamelyik hibatípus megvalósul:
igekötős igék írásmódja, névutós főnevek egybeírása, j-ly, tagadószók egybeírása
egy másik szóval, mássalhangzó-hosszúság tévesztése, tulajdonnév
kezdőbetűjének, írásban nem jelölt hasonulásnak a tévesztése, illetve ha az 1 pont
kritériumánál leírt hibatípusok esetében egynél több hiba található típusonként a
szövegalkotásban, vagy ötnél több központozási hiba figyelhető meg a
fogalmazásban (javítjuk, de nem vesszük figyelembe az összetett mondatok
központozási hibáit).
0 pontot kell adni a helyesírásra, ha a szöveg terjedelme nem éri el a 8 mondatot.
e)

A külalakra, írásképre összesen adható, amennyiben a szöveg terjedelme eléri
a 4 mondatot:
– 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.

a)–e) A 4-nél kevesebb mondatból álló fogalmazás esetében a feladat összes itemére
0 pontot kell adni.
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1 pont

