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FELVÉTELI  FELADATOK 

6. osztályosok számára  

A–2 feladatlap – Javítókulcs 
 

 

A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok további részekre általában 

nem bonthatók, bontás csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 

 

1. a) A helyes sorrend:    1.     3.     5.     2.     6.     4.  2 pont 

  Csak a hibátlan megoldásra adható pont. 

 

2. a) 3. 1 pont 

 b) 6. 1 pont 

 c) 4. 1 pont 

 d) Minden jó megoldás elfogadható. 1 pont 

 

3. a) fal 1 pont 

 b) hó  1 pont 

 c) világ  1 pont 

 Más helyes megoldások is elfogadhatók. 

 

4. a) Minden jó megoldás elfogadható (tulajdonnév is); akárhány szótagúak lehetnek a szavak. 1 pont 

 b) Minden jó megoldás elfogadható (tulajdonnév is); akárhány szótagúak lehetnek a szavak. 1 pont 

 

5. a) bekarikázva 1 pont 

 b) áthúzva 1 pont 

 c) áthúzva 1 pont 

 d) bekarikázva 1 pont 

 

6. a) megint: pl. A tanár meginti a diákot. vagy Mi a baj már megint? vagy Már megint elkéstem! 2 pont  

 b) mentek: pl. Ők mentek valahova. vagy Veszélyből kimentek valakit vagy valamit. vagy Éle-  

  tet mentek. vagy Egy helyzetet megmentek. vagy Felmentek valakit valami alól. vagy Kimen- 

  tek valakit egy összejövetelen. 2 pont 

 Más helyes megoldások is elfogadhatók. Ha csak egyféle jelentéssel ír mondatot a tanuló, akkor  

 1–1 pont adható. 

 

7. a) 8. 1 pont 

 b) 7. 1 pont 

 c) 4. 1 pont 

 d) 2. 1 pont 

 e) 5. 1 pont 

 

8. a) ballag, meg-megáll(va) baktat, (szúnyogokat) fogdos, el-ellustálkodik, sütteti (a nappal) a há- 

  tát, gyűjti be (illatát a nyárnak) 1 pont 

  Legalább négy jó válasz esetén adható pont.   

 b) aláhúzva: meleg 1 pont 

c) sekély 1 pont 

 d) „Ha ott lennél, mélye legmélyét is látnád.” 1 pont 

 e) szúnyogok, halak, bivaly 1 pont 

 f) aláhúzva: Nyáron a folyó kényelmesnek, lustának tűnik. 1 pont 

 g) aláhúzva: egy kényelmesen sütkérező macskát 2 pont 

 h) A nagy meleg (a párolgás) miatt sekély a folyó vize. 2 pont 

  Más helyes megfogalmazás és elfogadható. 
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9. a) Nem, mert a szólás azt jelenti, hogy okos (furfangos), tehát nincs köze a sütéshez, nincs mit me- 

  legíteni. 2 pont  

 b) Nem, mert a szólás azt jelenti, hogy összevesztek, tehát semmi köze a bajuszhoz, nincs mit ki- 

  bogozni. 2 pont  

 c) Nem, mert a szólás azt jelenti, hogy pánikba esett, tehát semmi köze a fej elvesztéséhez, nincs  

  mit megtalálni. 2 pont 

 Más helyes megfogalmazás is elfogadható. Csak a teljes indoklásért adható 2 pont, ha csak a szólás  

 jelentését adja meg a tanuló, akkor 1 pont. 

 

10. Tartalom: 

 a) A feladatnak megfelelő történet. 1 pont 

 b) Ötletes, szellemes megoldás. 1 pont 

  

 Szerkesztés: 

 c) Tartalmilag és formailag jól tagolt. 1 pont 

  

 Kifejezésmód, megfogalmazás: 

 d) Értelmes, összefüggő mondatok. 1 pont  

 e) A gondolatnak, érzelemnek megfelelő szóhasználat, mondathasználat. 1 pont 

 

 Nyelvhelyesség: 

 f) Kifogástalan. 2 pont 

  Ha nem kifogástalan, de elfogadható, akkor 1 pont. 

    

 Helyesírás:  

 g) Hibátlan vagy egy hiba. (A vesszőhibákat nem vesszük figyelembe!) 2 pont 

  Két-három kisebb hiba esetén 1 pont, négy vagy több hiba vagy egy súlyos hiba esetén 0 pont. 

 

 Külalak: 

 h) Jól olvasható írás, szabályos ékezethasználat, tetszetős íráskép. 1 pont 


