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1. Például: 

Éppen regényt olvas. Kitűnően olvas kottát is. A szeméből olvasta ki a 

gondolatait. Mindennap megolvasta a pénzét. A fejére olvassa a hibáit. 

 

Mondatonként 0,5 pont 

  

 Összesen  2 pont 

    

2. ösztövér: sovány, magas, vékony élőlény vagy tárgy 

dandárja: a munka neheze, java 

juss: örökség, jogos rész 

bitangul: itt gazdátlanul 

toportyán: eredetileg jelző, jelentése ’nagytestű, lomha’, itt a réti farkas 

rokon értelmű szava 

 

Szómagyarázatonként 1 pont 

  

 Összesen  5 pont 

    

3. a) töpreng/töri a fejét/rágódik 

b) elmélkedik/bölcselkedik 

c) mereng/tűnődik/meditál/elmélázik 

d) mérlegel/meghányja-veti a lehetőségeket 

e) tanakodik/morfondíroz/tépelődik 

 

Elemenként 1-1 pont 

  

 Összesen  5 pont 

    

4. b) megszólítás elkülönítésére 

c) tagmondatok határán 

d) közbevetéskor 

e) indulatszó elkülönítésére 

f) a páros kötőszók második tagja előtt 

g) értelmezős szerkezetben az értelmező előtt 

 

Csak szakszerű megnevezés fogadható el. Helyes megoldásonként 0,5 

pont 

  

 Összesen  3 pont 
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5. a) kötőszó 

b) mondatszó/főnév 

c) főnév/melléknév 

d) névmás 

e) módosítószó/ viszonyszó 

 

Helyes megoldásonként 1 pont. 

  

 Összesen  5 pont 

    

6. a) mozaik betűszó (mozaikszó is elfogadható) 

b) szóelvonás 

c) szórövidülés 

d) szóösszerántás 

e) szóalakvegyülés 

f) tulajdonnevek köznevesülése 

 

Helyes megoldásonként 1 pont 

  

 Összesen  6 pont 

    

7. a) tárgy, alany 

b) állítmány, alany 

c) tárgy, állítmány 

d) tárgy, alany 

e) állítmány, állítmány 

 

A betűjelek beírása a helyes metszetbe 1-1-pont 

  

 Összesen  5 pont 

    

8. 1Ha azt gondolják rólam, | 2hogy sikeres vagyok, | 3akkor irigyem is 

bőven akad, | 4de a jónak hitt ismerőseimet is elveszíthetem (akkor), 

(elmaradhat) | 5ha úgy vélekednek, | 6hogy sikertelen vagyok  

 

 
 

Utaló- és kötőszók beírása 4 pont (elemenként 0.5), a mondat helyes 

megfogalmazása 2 pont, az ábra elkészítése 4 pont 

  

 Összesen  10 pont 

    

9. Eben gubát cserél. – Nem jó vásárt csinál. 

Ebül jött, ebül vész. – Nem becsületes úton szerzett vagyon (tárgy) 

hasonló módon (könnyen) vész el. 
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Fenn az ernyő, nincsen kas. – Anyagi fedezet nélkül uraskodó, gazdagot 

játszó ember. 

Csapja a szelet. – Udvarol.  

Lássuk a medvét! – Térjünk a lényegre! 

 

Helyes megoldásonként 1 pont 

 Összesen  5 pont 

    

10. Az értékelés szempontjai: 

 tartalom: ötletesség, humor 

 forma: megfelelő terjedelem, cím, bekezdésekre tagolás; esetleg 

felsorolás, kiemelés, piktogram 

 stílus: rövid, tömör megfogalmazás, megszólítás, felszólító 

mondatok 

 

Az ötletességért és a formai megfelelésért 3-3 pont, a stilisztikai 

megfelelésért 2 pont 

 

 
 

 Összesen  8 pont 

    

11. Kívánom, hamar üdőn lássalak jó egészségben. – Azt szeretném 

(kívánom), hogy hamarosan jó egészségben találkozhassunk (láthassuk 

egymást). 

Az ellenség félelme miatt senki búsulásomat nem látta. – Az ellenségtől 

félni engem senki nem látott. 

Minthogy Bécsben el nem készíthetnék ruháidat, ezért minden 

eszközivel egyött csinálatlan hozatom alá. – Mivel (minthogy) Bécsben 

nem készítették el (nem tudták elkészíteni) ruháidat, ezért a 

hozzávalókkal együtt anélkül hozatom el onnan (ide vagy haza). 

Az úthoz való szokatlanságodhoz képest felette igen féltelek 

egészségednek változásától. – Mivel nem szoktál gyakran utazni, 

nagyon féltelek, nehogy megbetegedjél az úton (belebetegedjél az 

utazásba).  

 Én szerelmetes atyámfia, embert senkit örömöstebben nem látok 

náladnál. – Kedves rokonom (barátom), mindenkinél szívesebben látlak 

(vendégül) / találkozom veled.  

Kegyelmedet szüntelen elmémben viselem. – Önt/Téged nem 

felejtlek/felejtelek el/mindig emlékezem rád. 

 

Mondatonként 1-1 pont. 

  

 Összesen  6 pont 

    

12. Lehetséges megoldás: 

 Laza, fiatalos szövegvilág, szlenges, diákos nyelvi elemeket használ. 

 Az utca emberéhez szól az utca nyelvén; köznyelvi szóhasználat 

jellemzi. 

 Nem kerüli a trágárságot, legtöbbször társadalomkritikát fogalmaz 

meg humoros formában.  

 Egyszerre színpadi és verses műfaj, a rapper dalszövegekhez 

hasonlítható. 

 Szóbeli műfaj írásos formában, élőszóban adják elő. 
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 Irodalmi utalásokat (evokáció) tartalmaz, intertextualitás jellemzi. 

 Legfőbb alakzati formái az antitézis (ellentét), ismétlés, felsorolás. 

 Nyelvi játék, humor, kreativitás jellemzi, neologizmusokat, 

kifordított közhelyeket, hapax legomenonokat, kifordított frazémákat 

alkalmaz. 

 

Tartalmi elemek 7 pont, megfogalmazás 3 pont. 

 Összesen  10 pont 

    

13. a) körkörös; szószaporítás, egy fogalmat saját magával magyaráz 

b) ok-okozati viszonyra épülő érv, de ez hamis ok – az utóbbi 

megállapítás önmagában is elég 

c) személyeskedés – az embert és nem magát az érvet támadja 

 

Helyes válaszonként 1 pont. Csak a szakszerűen megfogalmazott 

megnevezés fogadható el. 

  

 Összesen  3 pont 

    

14. a) magaslaton 

b) Ausztrália 

c) Robusta 

d) igen 

e) magaslatokon 

f) 275 

g) Lungó 

h) kávét 

i) finnek 

j) helytelen az írásmódja (helyesen: cappuccino) 

 

Helyes megoldásonként 0,5 pont 

  

 Összesen   5 pont 

    

15. Tartalmas érvenként 1 pont   

 Összesen  6 pont 

    

16. A választás szempontjainak indoklása: 

Várható tartalmi elemek mindkét esetben: 

 a döntés megfogalmazása  

 előny és hátrány megfogalmazása 

 öt érv megfogalmazása 
 

A döntés megfogalmazásáért mindkét esetben 1-1 pont, az előny és 

hátrány megfogalmazásáért a két készülék esetében 2-2 pont (1 az 

előnyért, 1 a hátrányért), érvenként 1-1 pont 

  

 Összesen  16 pont 

 Összesen:  100 pont 

 

 

 

 


