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Javítási-értékelési útmutató 
 

1.  

család fa ág 

szalma láng ész 

korom fekete fuvar 

futó madár fészek 

 

Elemenként 1-1 pont 

  

 Összesen  4 pont 

    

2. a) Valakinek a malmára hajtja a vizet. – más valakinek az érdekét 

szolgálja, másnak van hasznára 

b) Vak tyúk is talál szemet. – véletlenül is rátalálhatunk valami 

értékesre  

c) Leesik az álla. – nagyon elcsodálkozik 

d) Azt se mondta: befellegzett. – szó nélkül, búcsúvétel nélkül távozik 

e) Amint fújják, úgy táncol. – gerinctelenül kiszolgál másokat 

f) Hűbelebalázs módjára cselekszik. – meggondolatlanul 

g) Kivágja a rezet. – kitesz magáért 

h) Meg van kötve a keze. – nem áll módjában megtenni valamit 

 

Minden hibátlan megoldás 0,5 pont 

  

 Összesen  4 pont 

    

3. a) fél alma, félidő, félóra – mennyiséget jelentő szók 

b) fél kesztyű, fél kézzel, félszemű – nem egész, matematikai 

értelemben valami per kettő, általában a páros testrészekhez 

kapcsolódik 

c) ellenfél, üzletfél, felebarát – társas kapcsolatot jelöl 

d) felel, felelőtlen, felesel – beszélgetésben, társas kapcsolatban a 

„másikként” viselkedő 

e) félrelép, útfélen, félrevisz – irányváltoztatás, a kívánatostól eltérő 

irányban. 

 

Elemenként 1-1 pont 

  

 Összesen  5 pont 
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4. Például: 

„Berki a (meg)szokottat kedveli. Nekem az tetszik / az a szép, ami 

szokatlan, s kényes / egyéni vagy megrögzött / kialakult  ízlésem az 

újnak örül” 

 

Egyéb megoldások is elfogadhatók. 

Helyes megoldásonként 1 pont 

  

 Összesen  4 pont 

    

5. a) igető + módjel + általános ragozás személyragja: higgyél, hagyjál, 

játsszál 

b) igető + módjel + határozott ragozás személyragja: higgyed, hagyjad, 

játsszad 

c) igető + módjel + Ø személyrag: higgy, hagyj, játssz 

d) igető + Ø módjel + személyrag: hidd, hagyd, játszd 

 

Soronként 1 pont (csak hibátlan megoldás fogadható el) 

  

 Összesen  4 pont 

    

6. a) Jó idő esetén elmegyünk kirándulni. – időhatározó; feltételes  

b) Betegség esetén nem jöhetsz velünk. – okhatározó/állapothatározó; 

feltételes  

c) „Gyenge létemre így vagyok erős.” – állapothatározó; megengedő  

d) Oroszlánként küzdött a csapat. – módhatározó; hasonlító  

 

Soronként 1 pont (fél pont nem adható) 

  

 Összesen  4 pont 

    

7.  
A tagmondatok 

grammatikai viszonya 
1. Állítmányi 2. Alanyi 3. Számállapot 

határozói 
Mely mondatok tartoznak 

ide? 
c), e), f) a), d) b) 

 

A grammatikai viszony megnevezéséért 1-1 pont,  

a helyesen megadott betűjelért 0,5 pont 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

 

 Összesen  6 pont 

    

8. a) alanyváltás 

b) egyeztetés 

c) hiányos közlés 

d) vonzattévesztés 

e) névelőfelesleg 

f) helytelen névutó 

g) nem megfelelő nyelvi regiszter 

 

Helyes megoldásonként 1 pont 

  

 Összesen  7 pont 
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9. (1) Pólika bebújt a bundájába,| (2) a kis prémsapkát is,| (3) amely olyan 

hegyesen ült a feje tetején,| (2) behúzta a felhajtott nagy gallérjába,| (4) 

hogy senki se ismerje meg,| (5) és nevetett, kuncogott magában;| (6) az 

első csatát úgyis megnyertem!  

 

 

 

 

 

 

A tagmondatok közötti viszony megállapítása 1-1 pont; az ágrajz 1 pont 

  

 Összesen  6 pont 

    

10.  

Közlés Jelölés 

Magyarázat következik kettőspont 

Témaváltás új bekezdés 

Kitérő jelölése zárójelek vagy gondolatjelek 

Felsorolás következik  kettőspont 

Befejezetlenség, elhallgatás, 

kihagyás 

három pont 

Mondaton belüli ironikus jelentés 

hangsúlya  

idézőjelpár 

Idézetbe iktatott idéző mondat gondolatjelek 

Szokatlan, alkalmi szóösszetételek kötőjel 

Szó, szókapcsolat közbeékelésének 

jelölései 

vesszők, gondolatjelek, 

zárójelek 

Tagmondatok laza kapcsolata  pontosvessző 

 

Helyes megoldásonként 0,5 pont 

  

 Összesen  5 pont 

    

    

11. Az interperszonális kommunikáció helytől és időtől egyre inkább 

függetlenné válik, felgyorsul. Emellett az internetkorszakban az 

információmennyiség a korábban tapasztalthoz képest elképzelhetetlen 

mértékben és sebességgel nő. Ez a tudásáradat az átláthatatlan, 

feldolgozhatatlan információmennyiség miatt egyrészt erőteljes 

bizonytalanságérzetet okoz, másrészt viszont azt az érzést is keltheti a 

netfelhasználóban, hogy minden információ online elérhető, csak 

ismerni kell a keresés és szelekció megfelelő módját. A keresni tudás 

pedig a legegyszerűbb megfogalmazása annak a tudásfajtának, amely a 

2000-es évek társadalmának egyik kulcsfogalma: a 

médiakompetencia. A tudásalapú társadalom folyamatos 

rugalmasságot, élethosszig történő tanulást igényel az individuumtól. 

 

Elemenként 0,5 pont 

  

 Összesen  4 pont 

 

  

2 1 5 6 

3 4 Jmi Hc 
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12. Egy lehetséges értelmezés: 

a) A vers a válságba került emberről szól.  

b)  

Vizuális eszközök 

 A szófelhő formája is segítheti az értelmezést, a vers tartalmát 

egy képben sűríti – emberről szól: emberforma  

 A kirajzolódó kép a magányt is erősíti: hátul összekulcsolt 

kezek, kissé oldalra fordított fej, lefelé irányuló tekintet stb. 

Grammatikai eszközök: egyes szám első személyű igealakok, birtokos 

személyjel, egyes szám első személyű személyes és visszaható 

névmások 

c) Kiemeli az emberi létezésre utaló szavakat: nyelv, adok, vagyok stb. 

A jelen lélekállapotra, a válságára vonatkozó szavak kiemelése: ezer 

nyelv, egyre adok, ha, akár stb. 

A vers címe: Egyre 

 ez a szófelhő leghangsúlyosabb (méretben legnagyobb, tehát 

legtöbbször használt, központi helyen álló) szava: Egyre 

kevesebbet adok; Egyre többet védekezek; Nyelvem egyre 

jobban pereg 

 szófaja határozószó – elvontabb körülményt fejez ki; 

 az „egyre” jelentése lehet: szüntelenül, folytonosan, 

szakadatlanul, illetve mindinkább, az idő múlásával fokozódó 

mértékben 

 a versben mindkét jelentés tetten érhető; 

 az első két sor ellentétes jelentése a magába zárkózó, válságba 

kerülő ember állapotát írja le,  

 jelen állapota, elmagányosodása azonban a külvilág 

ellenségességének következménye (védekezek). 

 

a) 2 pont,  

b) 2 vizuális eszköz 1 pont, 2 grammatikai eszköz 1 pont 

c) A jelentés feltárása 4 pont 

  

 Összesen   8 pont 

    

13. a) Például: megszólítás, elköszönés, keltezés, aláírás, a megszólítás után 

vesszővel folytatódik a mondat.  

b)  

szerelmes (Orsikám): szeretett Orsikám (esetleg szerelmem) 

nyavalyád vagyon: beteg vagy 

félelmes vagyok: félek, hogy 

görzölök vélek: rágok velük 

 

a) 5 elem megnevezése esetén 2 pont, 4 elem megnevezése esetén 1 

pont; 

b) Elmenként 1 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

 

 Összesen  6 pont 
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14.  

Netnyelv Szóalkotásmód 

szpemetel (spam + szemetel) szóvegyülés 

FB (Facebook) mozaikszó-alkotás 

emil (e-mail) szóferdítés 

fon (telefon) szócsonkítás 

zippelés (becsomagolás, tömörítés) szóképzés 

IP-cím (a számítógép azonosítását szolgáló 

számsorozat) 

szóösszetétel 

 

Minden helyes megoldás 1 pont  

  

 Összesen  6 pont 

    

15. 1. résztvevő:  

 védekező pozíció: mappa az ölében, keresztbe tett kezek, 

 még nem kezdett írni, 

 ahogy ül, azt sugallja: „várjunk, majd meglátjuk, mi lesz” 

 közel az ajtóhoz – menekülési lehetőség?, 

 derékszögben, készenlétben ül. 

2. résztvevő: 

 igyekszik lazának tűnni, az ajtónak támaszkodik, 

 igazából sebezhető: lábai keresztben, a dossziét pajzsként tartja; 

 lehet, hogy nincs elég szék a teremben – ez kellemetlen előjel 

egy tanfolyam kezdésekor. 

3. résztvevő: 

 nem vesz részt, de kívülről figyel, lehet, hogy felügyeli az 

eseményt 

 fix terpeszállás, előre tolt csípő – hatalmat jelezhetnek, 

 szorosan keresztbe tett karja azt sugallja, hogy ő nem vesz részt 

abban, ami a teremben folyik, 

 de jelentheti a sebezhetőségét is – egyedül áll kinn a folyosón. 

4-5-6. résztvevő: 

 felkészülten jöttek, papír, toll a kezükben, készen állnak arra, 

hogy jegyzeteljenek, 

 lábuk keresztbe téve, mintha egymást tükröznék, jobb láb 

átvetve a balon, 

 a fentiek összetartó csoportnak mutatják őket (barátoknak, 

kollégáknak), akik jól érzik magukat egymás társaságában 

Szereplőnként 1-1 pont  

  

 Összesen  4 pont 

    

16. Álláspontot tartalmazó állítás megfogalmazása 1 pont 

Álláspont bizonyítása az információk magyarázó újrafogalmazásával és 

logikai rendezésével 6 pont 

Cáfolás 6 pont 

  

 Összesen  13 pont 
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17. Az álláspont megfogalmazása 1 pont 

Öt érv megfogalmazása 1-1 pont 

Cáfolat megfogalmazása 2 pont 

Következtetés megfogalmazása 2 pont 

  

 Összesen  10 

 Összesen:  100 pont 

 


