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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) Sze-gény va-gyok, sze-gény-nek szü-let-tem, 1 pont 

 b) A ró-zsá-mat i-ga-zán sze-ret-tem. 1 pont 

 c) Az i-ri-gyek el-ra-bol-ták tő-lem, 1 pont 

 d) Most lett sze-gény i-ga-zán be-lő-lem. 1 pont 

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

hangjegyek alatt vannak. 

 
 
2. a) pl.: gyík → gyíkok → gyíkokról 1 pont 

 b) tollamat → tollam → toll 1 pont 

 c) pl.: új → újabb → újabbat 1 pont 

 d) beszélgetni → beszélget → beszél 1 pont 

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

3. a) Bonyhád, Debrecen, Makó, Miskolc, Pécs, Veszprém 1 pont 

  Csak hibátlan sorrendért adható pont. 

 b) hibátlan másolás  1 pont  

 
 
4. a) a 19. század óta  1 pont 

 b) egy hamburgi lelkész 1 pont 

 c) négy (4) 1 pont 

 d) a mennyezetre  1 pont 

 e) (piros) gyertyákkal és szalagokkal 1 pont 

 
 
5. a) A foglyokat a saját őrük szabadította ki. 1 pont 

 b) A szeretet örök érték az emberek életében. 1 pont 

 c) osztály 1 pont 

 d) gally 1 pont 

 e) gólya 1 pont 

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

  Csak teljes megoldásért adható pont. 

 b) lemásolva: „Hű, de bosszantó, hogy nem figyelsz!”, és más nem 1 pont 

 c) bekarikázva: „Hogyan neveljük magunkat jobb időbeosztásra?” és „Érted?”, és más nem  1 pont 

  Csak a két mondatért együtt adható pont. 

 d) aláhúzva: „Ne fecsegj feleslegesen, ez a legfontosabb!”, és más nem 1 pont 

 
 
7. a) MEGKAPÁLTAD 1 pont 

 b) FÜZETEIMRE 1 pont 

 c) ÁPRILIS 1 pont 

 d) NÉVADÁS 1 pont 
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8. a) eszes  1 pont 

 b)  jófejű 1 pont 

 c) értelmes 1 pont 

 d) brummog 1 pont 

 e) mormog 1 pont 

 f) dünnyög 1 pont 

 
 
9. a) 30 éves vagyok vagy 30 évet megéltem stb. 1 pont 

 b) felnőttem vagy érett lettem stb. 1 pont 

 c) áthúzva: jószívű 1 pont 

 d) áthúzva: lovaggá ütötték 1 pont 

 e) áthúzva: lobbanékony 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 

 


