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1. a) himnusz + szerű = himnuszszerű 

Indoklás: 

Ha a -szerű összetételi utótag, nem érvényesülhet az egyszerűsítés elve. 

Az összetett szavak tagjainak határán találkozó kétjegyű betűket nem 

egyszerűsítjük. 

 

b) tartalomjegyzék + szerű = tartalomjegyzék-szerű 

Indoklás: 

A -szerű összetételi utótag, a létrejött szóösszetétel háromtagú. Mivel 7 

szótagból áll, a szótagszámlálás szabályai szerint kötőjellel kell 

kapcsolnunk.  

 

A helyes megoldás 1-1 pont, az indoklás 1-1 pont 

 

  

 Összesen  4 pont 

    

2. Utótagként: kékvér, telivér, testvér, bikavér, honfivér, sárkányvér, 

színészvér stb. 

Előtagként: vérkép, vérbükk, vérpezsdítő, vérlázító, vérvörös, 

véralkoholszint, vérprofi stb. 

 

Elfogadható a szócsalád minden helyesírási tanácsadó szótár által 

megadott alakja. 

6 helyes alak: 3 pont 

4-5 helyes alak: 2 pont 

2-3 helyes alak: 1 pont 

 

  

 Összesen  3 pont 
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3.  

 
 

 a) Az ábra hiányzó elemeinek pótlása 1-1 pont 7  

 b) A megfelelő számok beírása 1-1 pont (Kellő indoklással elfogadható 

a 4. 5. mondat besorolása a bővített mondat kategóriában is. A 6. 

mondat lehet egyaránt alárendelő és mellérendelő.) 

 

6  

 Összesen  13 pont 

    

4.  

Megakadás Helyesen Grammatikai hiba 

A betűk hangokká való 

megfeleltetése… 

hangoknak vonzat, toldalékolás 

Ez nem az, mert ennek 

ronda a gombjai. 

rondák egyeztetés 

Biztosan mindenki tud 

egy jó pár istennek a 

nevét. 

tudja igeragozás 

Jól olvasolsz. olvasol igeragozás 

Tudom, drágám, hogy 

a lelki üdvösséged 

függ rajta. 

tőle 

(elfogadható még: 

múlik rajta) 

vonzat, toldalékolás 

A fejük mozog, azon is 

alapvetően az, amivel 

beszélnek, vagyis a 

szája. 

szájuk egyeztetés 

 

1 teljes (hibátlan) sor 1 pont  

 

  

 

 

 

 

 

 Összesen  6 pont 
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5. a) módhatározói alárendelés 

b) az első tagmondat a főmondat, a másik három időhatározói 

alárendelés kapcsolatos viszonyban 

c) az első három tagmondat mellérendelő kapcsolatos viszonyban van, 

a 4. tagmondat a 3.-nak van alárendelve, célhatározói 

d) kapcsolatos mellérendelő, de indoklással elfogadható a következtető 

meghatározás is 

 

a) és d) mondat 1-1 pont, b) és c) mondat 2-2 pont 

 

  

 

 Összesen  6 pont 

    

6. a) Hiba az érvelés módja, az érvelés láncszemei nem illeszkednek. 

(Például a csillag szónak csak az egyik jelentését veszi figyelembe.) 

b) Hiba az ok-okozati szálban a csúsztatás. 

 

Minden helyes megoldás 1 pont  

 

  

 Összesen  2 pont 

    

7.  Az erőseknek mindig igazuk van. – főnév 

Válaszd a nagyobbat! – főnév 

Este dolgoznom kell. – határozószó 

Neked is szabad beleszólnod. – melléknév v. ige 

Egyenesen rám tekintve beszél. – határozószó v. határozói igenév 

A karosszékben ülő apóka hallgat. – melléknévi igenév 

 

Elemenként 1-1 pont. 

 

  

 Összesen  6 pont 

    

8. (jelentésbeli – dőlt betűs; grammatikai – aláhúzott) 

1. A tetőket már fehérre festette a novemberi dér,  

2. éjjelenként jéghártya vonta be a vizek színét,  

3. a föld s az egész természet bénán hallgatott:  

4. szóval közeledett a tél.  

5. A Polyana Ruszka hegyein világított a hó.  

6. A vár termeiben már egész hasábfák égtek,  

7. pattogtak a tűzhelyeken.  

8. A nyári meg őszi építkezések alkalmával ezeket is rendbe szedette 

Erzsébet asszony:  

9. mikor a bán hazatért, szinte egy új várkastélyt talált a régi helyén. 

10. Az asszony azonban a régi maradt.  

11. Járkált ide–oda hideg méltósággal,  

12. osztogatta a parancsokat, munkálkodott, serénykedett –  

13. de fölmelegedni soha nem tudott.  
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A szavak (témaszók) jelentésbeli kapcsolódása három síkon történik: a 

tél közeledése (dér, jéghártya, hallgatott, hó), fűtés a várban (vár termei, 

égtek, pattogtak), Erzsébet asszony munkálkodása (asszony, 

igeragozás).  

 

Jelentésbeli kapcsolóelemek 3 pont, grammatikai kapcsolóelemek 3 

pont 
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 A kettőspontok utáni mondat összegez, a gondolatjellel elválasztott 

ellentétes kapcsolatra utal (de), egyszerre értelmezhető konkrétan (a 

középkori várak hidegek, falaik sosem tudnak átmelegedni) és átvitt 

értelemben (az asszony ridegségére, szeretetlenségére is utalhat). 

 

Az írásjelek szerepének értelmezése 2 pont 
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 Összesen  8 pont 

    

9. kevesebb: egyszerű szó, számnév + fokjel 

folyóiratában: összetett szó, főnév + birtokos személyjel + határozórag 

szolgáló: egyszerű szó, főnév + igeképző + igenévképző (melléknévi) 

térségekben: egyszerű szó, főnév + főnévképző + a többes szám jele + 

határozórag 

eredményeit: egyszerű szó, ige + főnévképző + birtokos személyjel + 

birtoktöbbesítő jel + tárgyrag 

 

A sor hibátlan megoldása 1 pont 

  

 Összesen  5 pont 

    

10. a) A legtöbb diák az orvosi pályára készül. – cél/állapot 

b) Fél háromra hívta össze az értekezletet. – idő 

c) Nyolc szeletre vágták fel a tortát. – eredmény 

d) A dohányzás ártalmas az egészségre. – részes/tekintet 

f) Mindenki az eredményhirdetésre várt. – cél 

 

Minden helyes megoldás 1 pont  

  

 Összesen  5 pont 

    

11. Szempontok a fülszöveg értékeléséhez: 

 Rövid bemutatás: miről fog szólni a történet.  

 Tartalmazhat:  

o idézetet a műből, a szerzőtől, a rajongóktól vagy a 

kritikusoktól 

o a tartalom rövid összefoglalását (a fő konfliktus 

vázolását anélkül, hogy elárulnánk a megoldást) 

o a főszereplő rövid bemutatását 

o utalást a szerző korábbi műveire, sikereire,  

o a mű jelentőségéről szóló megállapításokat. 

 A kortárs olvasók mint célközönség figyelembe vétele 
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A rövid, érdekes bemutatás, az olvasó érdeklődését felkelteni kívánó 

szöveg 5 pont 

A mai olvasóhoz szóló megfogalmazás 1 pont 

A „kereskedelmi célzat” megjelenése 2 pont 

 Összesen  8 pont 

    

12. a) 

Például: 

biológia: ádámcsutka, fülkagyló, szivárványhártya, patkóbél 

informatika: világháló, egér, vírus, kukac, botkormány 

fizika: csiga, elektromágneses hullám 

nyelvészet: nyelvrokonság, családfa 

 

Példánként 1 pont 
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 b) 

(a) bebetonoz 

(b) karcsúsít 

(c) csőlátás  

(d) fűnyírás 

 

A jelentés alapján megnevezett sajtónyelvi metafora 1-1 pont 
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 Összesen   8 pont 

    

13. a) A válasz elvárható elemei: 

 Az egységes helyesírási rendszer létrehozásának szükségessége, 

 mivel a nyelv változik, a helyesírási szabályzatnak követnie kell 

ezeket a változásokat.  

 Ezért időről időre szükség van a mindenkori szabályzat 

módosítására, a nyelv változásaihoz való hozzáigazítására. 

 

A nyelvi változásokat követő szabályzat szükségességének 

megfogalmazása 2 pont. 
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 b) Elfogadható minden logikailag helyesen és a szövegalkotás 

szempontjából szabatosan megfogalmazott érv. 

Például: 

 az életmód és az anyagi műveltség (pl. használati eszközök) 

változása  

 társadalmi, történelmi, vallási, politikai változások  

 tájnyelvi alakok, szociolektusok  

 tudatos nyelvi ráhatások pl. nyelvújítási jelenségek 

 a beszélt nyelv gyorsabb változása 

 idegen szavak megjelenése 

 

Indokonként 1-1 pont 
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 Összesen  5 pont 
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14. Az értékelés szempontjai: 

tartalmi: 

 a döntés indokai (3) 

 a döntés várható következményeinek bemutatása (2) 

 az elvetett javaslatok indoklása (3) 

formai: 

 az elektronikus levél formai jellemzői (3) 

 a megadott terjedelem betartása (2) 

 hangnem (diáktársakhoz szól, de félig hivatalos levél) (2) 

 

A választás indoklása 5 pont, az elutasítás indoklása 3 pont, a formai 

elemek megfelelése 7 pont  

  

 Összesen  15 pont 

    

15. Név: Tihanyi alapítólevél 

Születési idő: 1055 

Hely, ahol élsz: Pannonhalma 

Nyelv: latin, magyar 

Kapcsolatok (vagy Életesemények): I. András, Tihany 

Adatok veled kapcsolatban: pl. feheruuaru rea meneh hodu utu rea 

 

Elemenként 1-1 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 Összesen  6 pont 

 Összesen:  100 pont 

 

Beküldendők a legalább 50 pontot elért feladatlapok! 

 

 


