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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) Sej, Nagy-a-bony-ban csak két to-rony lát-szik, 1 pont 

 b) De Maj-land-ban har-minc-ket-tő lát-szik. 1 pont 

 c) In-kább né-zem az a-bo-nyi ket-tőt, 1 pont 

 d) Mint Maj-land-ban azt a har-minc-ket-tőt. 1 pont 

Csak hibátlan szótagolásért adható pont. Akkor is elfogadható, ha a szótagok nem a megfelelő 

hangjegyek alatt vannak. 

 
 
2. a) pl.: sas → sasok → sasokról 1 pont 

 b) könyvemet → könyvem → könyv 1 pont 

 c) pl.: ügyes → ügyesebb → ügyesebbet 1 pont 

 d) keresgetni → keresget → keres 1 pont 

 Az a) és c) esetén bármely jó toldalék elfogadható, a c) esetén a felsőfok jele is.  

 
 
3. a) Gerecse, Írottkő, Kékes, Pápavár, Pilis, Zengő 1 pont 

  Csak hibátlan sorrendért adható pont.  

 b) hibátlan másolás 1 pont  

 
 
4. a) Mert azt tartják, hogy különleges varázserővel bír. 1 pont 

 b) a zöld 1 pont 

 c) nagypénteken vagy nagyszombaton vagy a nagyböjti időszak végén 1 pont 

 d) negyven napig 1 pont 

 e) a zsíros ételektől és a nagy mulatozástól 1 pont 

  Csak teljes megoldásért adható pont. 

 
 
5. a) Könnyű szúrófegyverek a tőrök.  1 pont 

 b) A más életére törők súlyos bűnt követnek el. 1 pont 

 c) seregély 1 pont 

 d) akadály 1 pont 

 e) jajgat 1 pont 
 
 

6. a) A címtől kezdődően:  ?      !      ?      .      .      !      .  1 pont 

  Csak teljes megoldásért adható pont. 

 b) lemásolva: „Jaj, összetörik a kerékpár!”, és más nem 1 pont 

 c) bekarikázva: „Hogyan neveljük takarékosságra a családot?” és „Minek például neki kerék-

pár?”, és más nem 1 pont 

  Csak a két mondatért együtt adható pont. 

 d) aláhúzva: „Ne engedjük, hogy olyan butaságra szórják el, amit a testvérünk szokott kérni 

tőlük!”, és más nem 1 pont 

 
 
7. a) SZILVESZTERKOR 1 pont 

 c)  KONFERENCIÁN 1 pont 

 b) ILLEDELMES 1 pont 

 d) KARAMELLA 1 pont 
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8. a) gyönyörű  1 pont 

 b)  tetszetős 1 pont 

 c) csinos 1 pont 

 d) tündöklik 1 pont 

 e) fénylik 1 pont 

 f) csillog 1 pont 

 
 
9. a) bezártak vagy bebörtönöztek stb. 1 pont 

 b) becsaptak vagy félrevezettek stb. 1 pont 

 c) áthúzva: ostoba 1 pont 

 d) áthúzva: megértő 1 pont 

 e) áthúzva: helyes 1 pont 

 
 
10. Az első feladatnál a kép csak a fantázia megmozgatására szolgál. Mindkét feladat esetén a szö-

vegalkotási készséget kell értékelni. 
 
 Tartalom: 

 a) találó, érdekes cím 1 pont 

 b) szellemes, egyéni szöveg 1 pont 
 
 Szerkezet: 

 c) a haladás és egység elvének megfelelő 1 pont 

 d) tartalmilag és formailag jól tagolt, arányos, kerek 1 pont 
 
 
 Kifejezésmód, stílus: 

 e) megfelelő nyelvi megformálás, értelmes mondatok, jó szóhasználat 1 pont 

 f) elfogadható nyelvhelyesség 2 pont 

  Egy-két hiba esetén 1 pont, három vagy több hiba esetén 0 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) esztétikus, tetszetős íráskép 1 pont 

 

 

 


