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FELVÉTELI  FELADATOK 

8. 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) SZERTESZÉT = szerte szét – szert, eszét – szer, te, szét stb. 2 pont 

 b) HAJÓLESZ = hajó lesz – ha jó lesz – haj, ó, lesz stb. 2 pont 

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

 
 
2. a) D 1 pont 

 b) B 1 pont 

 c) A 1 pont 

 
 
3. a) 1848 májusában 1 pont 

 b) Kovátscsal 1 pont 

 c) velencei-tavi 1 pont 

 d) ákombákom 1 pont 

 e) jegygyűrű 1 pont 

 f) játsszuk 1 pont 

 
 
4. a) aláhúzva: jólesik  1 pont 

 b) kedvére való 1 pont  

 c) aláhúzva: megetted a kenyered javát 1 pont 

 d) megöregedtél 1 pont 

 
 
5. a) pl.: névnap, katicabogár 1 pont 

 b) pl.: vadász, vadas 1 pont 

 c) BKV 1 pont 

 d) csokréta 1 pont 

 e) pl.: Kimondja az igazságot. 1 pont 

 f) pl.: Felmondja az állását.  1 pont 

  
 
6. a) koszolta 1 pont 

 b) por 1 pont 

 Rímben egyező más megoldások is elfogadhatók. 

 c) vízben, sárban topog, tocsog stb. 1 pont 

 d) nedves, sáros stb. 1 pont 

 e) aláhúzva: megszemélyesítés 1 pont 

 f) fehér színű a föld 1 pont 

 g) barna színű a sár, a maszatút 1 pont 

 h) aláhúzva: egy hangulat megjelenítése 1 pont 

 
 
7. a) elhalasztjuk 1 pont 

 b) helyiségét 1 pont 

 c) igazgatónak 1 pont 

 
 
8. a) aláhúzva: kiharcol 1 pont 

 b) aláhúzva: csalogat 1 pont 

 c) nem találja vagy hiába keresi stb. 1 pont 

 d) felesleges kitérőt tesz stb. 1 pont 
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9. a) aláhúzva: alma,  Nem esik 1 pont 

 b) aláhúzva: barát,  drágább 1 pont 

 c) aláhúzva: elmesélem, 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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