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FELVÉTELI  FELADATOK 

8. 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) ELEMEZ = e lemez – elem ez – el, emez stb. 2 pont 

 b) EGYPAPÍR = egy papír – egy pap ír stb. 2 pont 

 Ha csak egy-egy megoldást ír, akkor 1 pont. 

 
 
2. a) C 1 pont 

 b) E 1 pont 

 c) B 1 pont 

 
 
3. a) 1-jén 1 pont 

 b) edz-dzük 1 pont 

 c) Kossuthtal 1 pont 

 d) játsszon 1 pont 

 e) hátsó-indiai 1 pont 

 f) folyjon 1 pont 

 
 
4. a) aláhúzva: már csak ez hiányzott 1 pont 

 b) egyáltalán nem hiányzott 1 pont  

 c) aláhúzva: bakot lőtt 1 pont 

 d) hibát követett el vagy elhibázott valamit 1 pont 

 
 
5. a) pl.: drágakő 1 pont 

 b) pl.: mosogat, mosat 1 pont 

 c) KSH 1 pont 

 d) ordibál 1 pont 

 e) pl.: Eljátszik a gondolattal.  1 pont 

 f) pl.: Kijátszik valakit. 1 pont 

 
 
6. a) kacat 1 pont 

 b) szemedet 1 pont 

 Rímben egyező más megoldások is elfogadhatók. 

 c) kavarodás, felfordulás stb. 1 pont 

 d) az égről lepotyogott csillagokra stb. 1 pont 

 e) aláhúzva: megszemélyesítés 1 pont 

 f) narancssárga színű a hajnal (ruhája) 1 pont 

 g) ezüst színű a szemét, a csillagok (fénye) 1 pont 

 h) aláhúzva: egy hangulat megjelenítése 1 pont 

 
 
7. a) bejelentette 1 pont 

 b) megbeszélik 1 pont 

 c) Olaszországba 1 pont 

 
 
8. a) aláhúzva: karcsú 1 pont 

 b) aláhúzva: nyúzott 1 pont 

 c) nem árulja el vagy nem beszél stb. 1 pont 

 d) nem titkolózik stb. 1 pont 
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9. a) aláhúzva: hazugság,  sem ér 1 pont 

 b) aláhúzva: könyv,  barátod 1 pont 

 c) aláhúzva: meg fogom érteni, és egyértelműen utal az egyes szám első személyű alanyra 1 pont 

 Csak hibátlan megoldásokért adhatók pontok. 

 d) A        Á 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, ötletes cím 1 pont 

 b) a címnek megfelelő történet 1 pont  

 c) szellemes, egyéni szöveg 1 pont 
  
 Szerkesztés: 

 d) formailag és tartalmilag is jól tagolt szöveg 1 pont 

   

 Kifejezésmód, megfogalmazás: 

 e) értelmes, összefüggő mondatok, megfelelő szóhasználat, stílus 1 pont 
 
 Nyelvhelyesség: 

 f) kifogástalan 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. 
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