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FELVÉTELI  FELADATOK 

4. osztályosok számára  

A–1 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) leggyakoribb 1 pont 

 b) állatokkal 1 pont 

 c) játékosan 1 pont 

 d) tanítgatja 1 pont 

 
 
2. a) Például: A nagypapa kicsempézte a fürdőszobát. – A kém kicsempészte az országból a fontos  

  iratokat.  2 pont 

  Ha csak az egyik szóval írt helyes mondatot, akkor 1 pont.  

 b) Például: Ez a legszebb kor, az ifjúságé. – A beteg szervezetét ismeretlen kór támadta meg. 2 pont 

  Ha csak az egyik szóval írt helyes mondatot, akkor 1 pont.  

 Más helyes megoldások is elfogadhatók. 

 
 
3. a) nadrág 1 pont 

 b) macska 1 pont 

 c) vándor 1 pont 

 Más helyes megoldások is elfogadhatók. 

 
 
4. a) 3., 1., 2., 4. 1 pont 

 Csak hibátlan sorszámozás esetén adható pont.  

  
 
5. a) mókus 1 pont 

 b) kifli 1 pont 

 c) jó 1 pont 

 d) lap 1 pont 

 
 
6. a) 3. B 1 pont 

 b) 5. D 1 pont 

 c) 6. G 1 pont 

 d) 4. F 1 pont 

 Csak teljes megoldások esetén adhatók pontok. 

 
 
7. a) a nagy fánál vagy A szövegből nem derül ki a pontos helyszín. 1 pont 

 b) az oroszlán, az egér 1 pont 

  Csak mindkét szereplő megnevezése esetén adható pont.  

 c) felserkent: felpattant, felugrott, felszökkent stb. 1 pont 

 d) nemsokára: hamarosan, valamivel később, rövid idő múlva stb. 1 pont 

 e) Mulatságosnak találta. vagy El sem tudta képzelni, hogy az erős érdekében a gyenge tehet  

  valamit. vagy A nagynak a kicsi tesz szolgálatot. stb. 1 pont 

 f) ... illik viszonozni vagy meghálálni stb. 1 pont 

 g) Senkit sem szabad lebecsülni. vagy Bizonyos körülmények között bárki lehet hasznos. 2 pont 

  Más helyes megoldás is elfogadható.  
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8.    

    

  

 

 

 

 

 a-c) Jó megoldás esetén 1–1 pont adható. 3 pont  

 d-g) Jó megoldás esetén 1–1 pont adható. A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha minden elem 

  szerepel, és más nem. 4 pont 

 
 
9. a) Aláhúzva: Színházba szép ruhában megyünk. és A hajfestéket illatszerboltban lehet vásárolni. 2 pont 

 Csak akkor fogadható el, ha ez a két mondat van aláhúzva, és más nem. 
 
 

10. Tartalom: 

 a) A folytatás a szöveghez illeszkedik, és terjedelme legalább hat-nyolc mondat. 1 pont 

 b)  A szöveg formailag és tartalmilag is tagolt. 2 pont 

  Ha csak formailag tagolt, de tartalmilag nem, akkor 1 pont.  

 c) Ismert meseelemekre, szófordulatokra épülő, ötletes, egyéni szöveg. 2 pont 

  Ha sablonos, akkor 1 pont. 
 
 Kifejezésmód, megfogalmazás: 

 d) Kerek, lezárt, egymáshoz kapcsolódó mondatok. 1 pont 

 e) Szóismétlések kerülése. 1 pont 
 
 Cím: 

 f) Bármilyen, a téma egészének megfelelő, ötletes, találó cím. 2 pont 

  Ha sablonos, akkor 1 pont. 
 
 Helyesírás: 

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

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

  0 pont. 
  
 Külalak: 

 h) Jól olvasható írás, szabályos ékezethasználat. 1 pont 

 i) Tetszetős íráskép. 1 pont 

 

a) bútorok 

 vagy 

 berendezési tárgyak 

 felszíni formák b) hangszerek 

  

  

c) ruhák 

 vagy 

 ruhadarabok 

d) szék 

 fotel 

e) síkság  

 domb 

 hegy 

f) dob 

 hegedű 

 zongora 

g) kabát 

 nadrág 

 


