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FELVÉTELI  FELADATOK 

4. 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) legnagyobb 1 pont 

 b) növényekkel 1 pont 

 c) rendszeresen 1 pont 

 d) szoptatja 1 pont 

 
 
2. a) Például: Peti alig várja, hogy belefújjon a sípba. – Vigyázz, nehogy belefúljon a vízbe a katica! 2 pont 

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

 b) Például: Kati megköszönte és elfogadta az ajándékot. – A király elfogatta az árulókat. 2 pont 

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

 Más helyes megoldások is elfogadhatók. 

 
 
3. a) szilva 1 pont 

 b) festék 1 pont 

 c) ceruza 1 pont 

 Más helyes megoldások is elfogadhatók. 

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

 Csak hibátlan sorszámozás esetén adható pont.  

  
 
5. a) fedő 1 pont 

 b) sárgarépa 1 pont 

 c) morcos 1 pont 

 d) mag 1 pont 

 
 
6. a) 3. B 1 pont 

 b) 5. A 1 pont 

 c) 1. D 1 pont 

 d) 6. H 1 pont 

 Csak teljes megoldások esetén adhatók pontok. 

 
 
7. a) a völgyben, ahol a róka és a nyúl élt vagy a völgyben a kútnál 1 pont 

 b) a róka, a nyúl 1 pont 

  Csak mindkét szereplő megnevezése esetén adható pont.  

 c) törte a fejét: gondolkodott, töprengett, okoskodott stb. 1 pont 

 d) lopakodott: óvatosan közelített, settenkedett, odaoldalgott stb. 1 pont 

 e)  Mert hízelegni akart neki. vagy Ki akarta a titkát fürkészni. vagy Bizalmába akart férkőzni. stb. 1 pont 

 f)  ... könnyen pórul járhat vagy ráfizethet stb. 1 pont 

 g)  Aki másnak akar rosszat, maga is megjárhatja. vagy Ne higgyünk el mindent az ellenségeinknek! 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: Minden, amit megeszünk, hatással van a szervezetünkre. és Nyáron szívesen sátoro- 

  zunk.  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) foglalkozások  építőanyagok b) ételek 

 vagy 

 ennivalók 

c) íróeszközök 

d) bányász 

 programozó 

 tanár 

e) tetőcserép

 tégla 

f) gulyásleves 

 palacsinta 

 tökfőzelék 

g) ceruza 

 filctoll 

 


