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1. a) kis/ebb/ed/het/né/nek 

     1    3    2   2     3   4 

b) ki/mond/hat/atlan/ul 

     1     1      2     2     4 

 

Szavanként (csak teljes megoldás esetén) 1 pont 

 

 Összesen 2 pont 

   

2. a) kötőszó; határozószó 

b) határozói igenév; névutó 

c) igekötő; határozószó 

d) főnév; melléknévi igenév 

 

Elemenként 1-1 pont  

 

 Összesen 8 pont 

   

3. (1) A tizenévesek társaságában, | (2) mely csupa hasonló kinézetű fiúkból 

áll, | (1) gyakran előfordul az, | (3) hogy valakit ok nélkül meg akarnak 

bántani csak azért, | (4) hogy élvezzék a testi fölényüket, | (5) s fitogtassák 

erejüket. 

 
A tagmondathatárok helyes bejelölése és számozása esetén 1 pont, a 

tagmondatok viszonyának megállapítása és helyes ábrázolása 5 pont. 

 

 Összesen 6 pont 
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4. a) Presztízst legitim tutor. – Tekintélyt/hírnevet/befolyást szerzett 

magának a törvényes/elfogadott/elismert pártfogó/nevelő 

b) A plázson prioritást élvez a rapid helyfoglalás. – A 

tengerparton/homokparton/fövenyparton elsőbbséget élvez a gyors 

helyfoglalás. 

 

Szavanként 1 pont 

 

 Összesen 6 pont 

   

5.  

a szó rokon értelmű ellentétes jelentésű 

gyümölcsöző pl. virágzó, 

eredményes, sikeres, 

jövedelmező 

terméketlen, meddő, 

haszontalan 

érdektelenség pl. közöny, tompultság, 

nemtörődömség 

törődés, együttérzés, 

empátia 

áldozatkész pl. segítő, odaadó, 

jótékony 

önző, önös, 

egocentrikus 

hanyatt-homlok pl. vakon, fejvesztve, 

pánikszerűen 

körültekintéssel, 

óvatosan, 

megfontoltan 

 

Rubrikánként 0,5 pont (más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható). 

 

 Összesen 4 pont 

   

6. Például: 

 a határozóragot mindkét elem esetében ma kötelező kitenni: szépnek 

és nemesnek 

 sz-hang lett E/2 személyben nem sziszegő hang után a rag: ma vágysz 

 a -ni igevégződést ma kötőhanggal használjuk: rontani 

 mára kiveszett a jövő idő kifejezésének -and/-end alakja 

 szünetlen alak kihalt, ma szüntelenül létezik 

Forrás: Nádasdy Ádám, 2020. Milyen nyelv a magyar? Corvina Kiadó 

Megállapításonként (példával alátámasztva) 1 pont  

 

 Összesen 4 pont 

   

7. a) 

Új szavak Jelentés Szóalkotás módja 

csok családi otthonteremtési 

kedvezmény 

betűszó 

fényfestés vetítés épületek falára eszközhatározós 

összetétel 

fotelvirológus A képzetlen, csupán 

(ál)hírek olvasásából 

tájékozódó, de a vírusról 

határozott véleménnyel 

rendelkező személy 

megnevezése  

jelentéssűrítő 

összetétel 
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Új szavak Jelentés Szóalkotás módja 

karanténszótár A karantén időszaka alatt 

keletkezett szavak gyűjte-

ménye és magyarázata 

jelentéssűrítő 

összetétel 

nyájimmunitás Elmélet, amely szerint a 

népesség egy részének 

beoltása vagy kigyógyu-

lása védettséget biztosít a 

beoltatlanok számára is. 

jelentéssűrítő 

összetétel 

ráír A Facebookon/cseten 

üzenetet küld. 

jelentésbővülés 

zombul Zombiként viselkedik, 

bambul, nem csinál 

semmi értelmeset, hasz-

nosat. 

szóképzés 

A feladatlapon hivatkozott idézet forrása: Minya Károly, 2019. Új szavak 

III. Nyelvünk 850 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal Tinta 

Könyvkiadó 

Helyes megoldásonként 1-1 pont, a szóalkotás módjának pontos 

megadását fogadjuk csak el, pl.jelentéssűrítő összetétel stb.  Az a) 

feladatra összesen 14 pont adható. 

 

 
b) Például: 

 aktualitás 

 a hosszas magyarázkodás elkerülése, tömörség  

 analógia 

 azonnal felfogható 

 eleven, színes 

 humor 

 nyelvi lelemény 

Világos, egyértelmű okot/okokat említő megfogalmazás esetén adható 

meg a 2 pont.  

 

 Összesen 16 pont 

   

8. 
A megoldások egyéniek: 

 az ajánlások utalhatnak a kommunikáció formájára (e-mail, chat, 

video hívás stb.), stílusára, tényezőire (pl. közvetlen vagy 

formális hang; tegezés-magázás).  

 az indoklásoknak egyértelműen bizonyítani kell a 

nyelvhasználati ajánlás relevanciáját. 

Helyes megoldásonként 1 pont  

 

 Összesen 6 pont 

   

9. Mindkét esetben a toldalékos változat a megfelelő, mert a határozóragok 

egyértelművé teszik a cselekvés irányulását.  

A helyes mondatok kiválasztása (aláhúzása) 1 pont, a magyarázat 1 pont  

 

 Összesen 2 pont 
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10. a) bátran cselekszik;  
b) mindent akar;  
c) megmutatja az erejét/kiválóságát;  
d) nagyobb részt, a feladat nagyobbik részét végzi el;  
e) a legyőzöttet nem bántjuk. 

Helyes megoldásonként 1 pont 

 

 Összesen 5 pont 

   
11. Például! 

Hangok:  

 nazális mássalhangzók és egyéb zöngés mássalhangzók túlsúlya 

 a magas magánhangzók (zömében e hangok) dominanciája 

 rímelés: páros tiszta rímek  

 a téma komorságával a hangok lágysága, „világossága”, a rímek 
zeneisége áll ellentétben, ez feszültséget okoz 

 a negyedik sor mondatfelépítésében és hangzásában is megtöri a 
három sor kiegyensúlyozottságát (drámai hatás) 

Szófajok: 

 A hat igealakhoz három azonos tövű általános névmás, szintén három 
ragos főnév és egy melléknév tartozik – verbális stílus 

 A nyelvtani kapcsolóelemeket két vonatkozó névmás (amit, kinek) 
képviseli. 

 A verbális stílus aktivitása ellentétben áll a halál passzivitásával. 

Forrás: Dsida Jenő: Sírfelirat; https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/ 

Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/dsida-jeno-201B9/rettenetes-viragenek-1928-

1938-208CE/sirfelirat-20AE8/ 

Helyes megoldásonként 1 pont  

 

 Összesen 4 pont 

   
12. a) észre térítés – észretérítés 

Ha több képző kapcsolódik a külön írt alakulathoz, akkor azt 
egybeírjuk. vagy A kialakult szokást megtartva egybeírandó 

b) javító érettségi – javítóérettségi 
Ha az igenévi jelzős alakulat tagjai jelentés tekintetében összeforrtak, 
egybeírjuk. 

c) munkaerőpiaci – munkaerő-piaci 
Az –i képző kivételként nem számít bele a szótagszámba 

d) valószínűség-számítás – valószínűségszámítás 
Kivétel, a kialakult szokás szerint írjuk 

e) taj-szám – tajszám 
Az „áfa”, „eva” és a „taj” betűszókhoz az összetételi tagok kötőjel 
nélkül járulnak, azaz a szót egybeírjuk. 

f) Nobel-díj-átadás – Nobeldíj-átadás 
Ha a név előtagja tulajdonnév, akkor a „díj”, „érem”, „emlékérem” 
stb. szót a tulajdonnévhez kötőjellel kapcsoljuk. 

g) Mariannal – Mariann-nal 
Ha a személynév mássalhangzót jelölő kettőzött betűre végződik, a -
val, -vel rag megfelelő alakját kötőjellel kapcsoljuk hozzá, hogy az 
alapforma világosan kitűnjön. 
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 h) gipsszerű – gipszszerű 
A -fajta, -féle, -nemű, -rét, -rétű, -szerű szavakat utótagnak, azaz 
összetételi tagnak tekintjük. Ha a -szerű utótag sz végű szóhoz járul, 
nem egyszerűsítjük a kétjegyű betűket. 

Elemenként 1 pont 

 

 Összesen 8 pont 

 

13. Például: 

 Az utolsó jeges időszak után általános felmelegedés kezdődött a 

Földön. Az emberi nem életfeltételei javultak.  

 Az első fejlett civilizációk (pl. Mezopotámia) ekkor fejlődtek ki. 

 A hűvös éghajlat nem volt egyenletes, erőteljesebb lehűlések és 

átmeneti enyhülések váltogatták egymást. Egyes területek 

benépesültek.(Grönland, vikingek) 

 Napjaink problémája a globális felmelegedés. 

A feladatban szereplő ábra forrása: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00190/pdf/ 

EPA00011_iskolakultura_2014_11-12_069-075.pdf 

Helyes válaszonként 1 pont 

 

 Összesen  4 pont 

   

14. Pontozási javaslat 

Ha a szöveg megfelel a következő kritériumoknak:  

 megfelelő szerkezet: 1 pont 

 elvárt terjedelem:1 pont 

 érvelése logikus: 3 pont 

 stílusa meggyőző, a választott kommunikációs helyzethez 

adekvát: 4 pont 

 megfelelő az olvasóval való kommunikációs kapcsolat: 1 pont  

 a műfaj sajátosságai egyértelműen kiderülnek: 2 pont 

 megvalósul a tématartás: 3 pont 

 

 Összesen 15 pont 

   

15. Szerkezet: cím, fej, szövegtörzs. (3 pont) 

Tartalom: ki, mikor, hol, kivel és miről végezte a kutatást. (3 pont) 

Legalább 3 különböző következtetés levonása az ábra tartalmából. (4 

pont) 

 

 

 Összesen 10 pont 

 Összesen: 100 pont 

 

Beküldendők a legalább 50 pontot elért feladatlapok! 

 

https://moly.hu/konyvek/wolfgang-behringer-a-klima-kulturtortenete

