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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2012/2013. tanév 

Magyar nyelv – 1. forduló 

Javítási-értékelési útmutató 
 

1. Például: 

a) fodrászat 

b) büfé, étkezde 

c) fehérnemű, női ruhaüzlet 

d) barkácsbolt 

e) hangszerüzlet 

f) játékbolt 

Bármilyen odaillő kreatív megoldás elfogadható. 
 

  

 Összesen 3 pont, hibánként 1-1 pont levonás  3 pont 

    

2. a) Hidd el, nekem sem beszélt arról, hol volt tegnap este! 

b) Mondd meg, milyen süteményt szeretnél vinni a partira, és holnap 

megrendeljük a cukrászdában. (elfogadható a felkiáltójel is) 

c) Mikor megnéztem a filmet, azt kérdezte, elindíthatja-e újra a felvételt. 
 

Mondatonként 1-1 pont (csak teljes megoldásért adható pont) 

  

 Összesen  3 pont 
    

3. a) kötőjel írása a szabályos, pl. süt-főz, sütnek-főznek; ég-föld, eget-földet  

b) ilyenkor egybeírjuk az összetételeket, pl. rúgkapál, rúgkapálnak; búbánat, 

búbánatos 
 

A két meghatározás 1-1 pont, a két példa szintén 1-1 pont 

  

 Összesen  4 pont 
    

4. a)  

eddig nem volt ilyen televíziója 

már volt, de vett egy másikat 

b)  

a dolgozók okos módon tiltakoztak 

a tiltakozás okos dolog volt 

c)  

csak tényeket sorolnak fel (mellérendelő kapcsolatos viszony) 

a tények tény voltának megerősítése (alany-állítmányi viszony) 
 

Minden helyes megoldás 1 pont  

  

 Összesen  6 pont 

5.  a)  

…ó mondhatatlan szenvedés!... kifejezi a beszélőnek a közléssel kapcsolatos 

érzelmeit 
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b) 

…úgymond… vonatkozhat a közölt esemény nyelvhasználatbeli előfordulására 

c) 

…Mi tagadás benne?... érzékelteti a közlés valóságtartalmát, a  gondolatok 

megformálására vonatkozhat 

d) …bizony… a közléssel kapcsolatban megerősítő, figyelemfelhívó, 

nyomatékosító szerepet tölt be 

Aláhúzás és magyarázat 2 pont. 

 Összesen  8 pont 

6. Az értékelés szempontjai: 

 az alkalomhoz és a műfajhoz illő nyelvi eszközök kiválasztása 

 a mondandót alátámasztó sikeres párbeszéd írása 

 a szöveg megformáltsága, tagolása 

 tartalmi és nyelvi ötletesség 

 a szituáció megteremtése (megszólítás stb.) 

 

Szempontonként 2-2 pont 

  

 Összesen  10 pont 

7. a) 

 kevesebb 

 akik 

 folyóiratában 

 szolgáló 

 térségekben 

 eredményeit 

Minden helyes megoldás 1 pont 
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 b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 alárendelő, tárgyas; 2-3 magyarázó; 3-4 ellentétes; 4-5 magyarázó 

 

Hibátlan megoldás 4 pont, 1 hiba 3 pont, 2 hiba 2 pont, 3 hiba 1 pont (bármilyen 

hiba számít). 
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 Összesen   10 pont 

1 

2 3 4 5 
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8. Cím: meghatározza a szöveg műfaját, amely a szöveg formáját és tartalmát is 

befolyásolja.(Használati utasítás) 

Kulcsszavak: végigvonulnak a szöveg egészén, létrehozzák a szöveg 

témahálózatát. Többszöri megjelenésük egyben tartja az adott szöveget. (pl.: 

novella, rövidség, olvasás, cím) 

Tételmondat: biztosítja a téma előrehaladását, összefoglalja a legfontosabb 

gondolatokat, minden bekezdésben megtalálható. Az egyes bekezdések a 

tételmondatban szereplő állítást fejtik ki (A mellékelt novellák rövidségük ellenére 

is teljes értékű írások., Rossz közérzet, zaklatott idegállapot nem akadály., Fontos, 

hogy a címekre ügyeljünk., Előbb a cím, aztán a szöveg: ez az egyetlen helyes 

használati mód., Aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást.) 

Az egymondatos bekezdések egyben tételmondatnak is tekinthetők. 

Tartalmi-logikai gondolatmenet:  

 a szöveg a részletek leírásától egy általános következtetés felé halad 

(Nincsenek buta emberek, csak rossz Egypercesek!) 

 a szöveg az időbeli előrehaladáson is alapul (Előbb a cím, aztán a szöveg: 

ez az egyetlen helyes használati mód. … Aki valamit nem ért, olvassa el 

újra a kérdéses írást.) A példának legalább két mondatot kell tartalmaznia, 

különben a példa csak a mondaton belüli időviszonyokat jelzi! 

 

Minden helyes megnevezés 1 pont, a példa is 1 pont. 

  

 Összesen  8 pont 

    

9. Javasolt megoldás: 

Hanganyag 

 szokatlanul nagy a magas hangok aránya  

 az „í” túlsúlya és az „s” gyakorisága – a síró kiáltás hangemlékét idézik 

 váltakozó szótagszámú sorok – nyugtalanság, feszültség 

Szókincs 

 a viszony-, módosítószó és a határozócsoport aránya nagy 

 a fogalmat és minőséget kifejező szavak aránya kicsi 

 ellentétpárba rendeződnek: fájdalom-boldogság; mélység-magasság 

 a fájdalom és a mélység variálódása 

 a vers kulcsszava a sírni igenév 

Mondatszerkesztés 

 A vers négy mondatból áll. 

 Az első kettő összefoglaló típusú körmondat. 

 Az Ó és az Ah indulatszó a felkiáltó mondatok jellegzetes kezdése. 

Egy-egy szempont 3 pont, a Németh G. Béla-idézetre megfogalmazott reflektálás 

1 pont 

 

 

 

 Összesen   10 

pont 
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10. Az archaizáló szöveg sikeres megírása 2  

 A régies nyelvi elemek megjelenésének gyakorisága és helyes használata 

Hat helyesen használt archaizmus minimum 2 típusból (egy szó besorolható több 

típusba is), archaizmusonként 1-1 pont (csak azonos típusú példák esetében 1 pont 

levonás) 
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 Magyarázatok 2 pont 2  

 Összesen  10 pont 

    

11. Átírás: 

Ady Endre: 

Google és Magoogle fia vagyok én 

Google és Magoogle fia vagyok én, 

a holnapok és honlapok fia, 

computeres, telefonos legény, 

blogos, iwiw-es dalia. 

Hullámok gyűrűznek köröttem, 

s míg a monitorom lesem, 

régmúlt emailek emléke 

bódít szerelmesen. 

Csönd van. A képernyőzúgás 

már majdnem lehúz, altat, befed, 

mikor felcsipog mobilom: 

„Jött egy sms-ed!” 

 

  

 Összesen  4 pont 

    

12.  Evokáció:  

o Adys utalások (fekete és vörös, magyar ugar, sötét magyar vizek)  

o Biblikus (hódolat, oltár, tömjén, szeretet, hála,próféta, jós, lángoló 

igék stb.) 

o Krisztus-párhuzam (6. bek.) 

o Egy verse  

 Ismétlés 

o Anaforikus ismétlés (költő, hogy) 

o Ismétlés variációval (Költő fekszik a ravatalon. – Ady Endre a 

ravatalon.) 

 Hosszú és rövid bekezdések váltakozása (1-4) 

 Retorikai kérdés (Ki volt…) 

 Az összetett mondat széttagolása (4. bek.)  

 Párhuzamos szerkezet (4. bek. Hogy…; ma … amikor) 

 Antitézis: (tömjént gyújtsunk előtte, ma, mikor ki kell húnynia minden 

tömjénnek minden oltárokon) 
 

Megnevezés példákkal 2 pont 

  

 Összesen  14 pont 
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13. Az értékelés javasolt szempontjai: 

 Az ábra adatainak pontos olvasása, felhasználása 

 Az adatokon alapuló következtetések helytálló megfogalmazása  

 Objektivitás 

 Logikus felépítés, koherencia 

 Terjedelmi korlátok betartása, a szöveg tagoltsága 

Szempontonként 2-2 pont 

 

 

 

 Összesen  10 pont 

    

 Összesen:  100 pont 

Beküldendők a legalább 50 pontot elért feladatlapok! 


