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Javítókulcs 
MAGYAR NYELVI FELADATOK 

8. évfolyamosok számára, „tehetséggondozó” változat 
TMNy1 

 

A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.  
A pontszámok részekre bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 

A 6. és a 10. feladat kivételével a másolási és/vagy helyesírási hibákat  
a feladatlapon jelöljük, de pontot nem vonunk le értük. 

 

1. a) sebes 1 pont 
 b) perem 1 pont 
 Más megoldás csak akkor fogadható el, ha az egynyelvű magyar szótárral igazolható.  
 c) 1. török szultánhoz 

2. veszélyesnek 
3. megfogadta 
4. harmincezer 
5. Palkó 
A 2 pont csak akkor adható meg, ha minden részmegoldás helyes. 1 pont nem adható! 

2 pont 

    
2. a) Belenézett a tormás fazékba = sír 1 pont 
 b) Kocsin jött, gyalog megy = elszállt a reménye 1 pont 
 c) Lencsét lapít = fölösleges munkát végez 1 pont 
 d) Hamuba esett a pecsenyéje = kudarcot vallott 1 pont 
 e) Három lábon jár = bottal megy 1 pont 
 Az 1 pont itemenként csak akkor adható meg, ha minden részmegoldás helyes, a szavak alakja 

változatlan, és a megadottakon kívül nincs más szó az adott sorban. 
 

   
3. a) Sziklásd és Őrfalva 

Mind a két helyes válasz 1-1 pont. Amennyiben az utasítás ellenére kettőnél több 
települést nevezett meg, a részfeladatra 0 pontot kell adni akkor is, ha esetleg helyes 
megoldás vagy megoldások is vannak a válaszában. 

2 pont 

 b) (a) 4 (-es) vagy (a) négy(es) 1 pont 
 c) Zöldkút 1 pont 
 d) Kopaszvár 1 pont 
 Amennyiben egynél több megoldás található a pontvonalon, a válasz nem fogadható el, az 1 

pont akkor sem adható meg, ha a helyes megoldás is köztük van. 
 

    
4. a) 11. Mire Jászai komor királynői fenséggel kérdezett vissza:  

8. színész?  
13. asztalos? 
4. magyarázott neki – eredménytelenül.  
6. Az előadás után így fakadt ki a művésznő:  
10. a világot jelentő deszkák iránt.  
5. Az esti előadáson sikerült is elrontania a nagyjelenetet.  
3. Jászai a próbán küzdött vele, tanította,  
1. Jászai Mari egy vidéki színházban vendégszerepelt.  
9. − Mert ellenállhatatlan vágyat éreztem  
12. − Akkor miért nem lett  
2. A partnere csapnivalóan gyenge színész volt.  
7. − Mondja, kérem, miért lett maga  
Csak a hibátlan sorrendre adható meg a 3 pont. 1 vagy 2 pont nem adható! 

3 pont 
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5. a) virtuális 1 pont 
 b) vizuális 1 pont 
 Az 1 pont csak a hibátlanul kiegészített szóalakra adható meg.   
    

6. a) elő kellett vagy elő kellett venni 
északnyugati 
kísérték 
Keleti-Kárpátok 
lehűlés 
A felsorolás sorrendje kötetlen. Minden – helyesírási szempontból – hibátlan megoldás 
1 pont. Ha az öt vonalra az utasítás ellenére ötnél több megoldás került, a megszerzett 
pontokból le kell vonni a hibás válaszok számát, de nullánál kevesebb (mínusz) pont nem 
adható. 

5 pont 

 b) E) magyar tudományos akadémiai 
Amennyiben egynél több betűt karikázott be a felvételiző, az adott részfeladatra a pont 
nem adható meg. 

1 pont 

 c) Bekarikázva: 
C) tanú 
D) áru 
E) menü 
F) eskü 
A pont csak akkor adható meg, ha minden részmegoldás helyes, illetve hibásan leírt 
szóalakot nem jelölt meg. 

1 pont 

    

7. a) alany: tudománya 
A részmegoldás csak akkor fogadható el, ha nem írt a helyes megoldás mellé (hibásan) 
másik szót. 
állítmány: nagy lett volna 
A részmegoldás csak akkor fogadható el, ha mind a három szót (nagy és lett és volna) 
leírta, illetve más szót nem írt be. 
vágott: minőségjelző 
A részmegoldás csak akkor fogadható el, ha a szó mindkét eleme (minőség és jelző) 
szerepel a megoldásban, illetve más, hibás szót nem írt be. 

1 pont 

 Az 1 pont csak akkor adható meg, ha minden részmegoldás helyes.  
 b) az: határozott névelő 

A részmegoldás csak akkor fogadható el, ha mind a két szó (határozott és névelő) szerepel 
a megoldásban, illetve más, hibás szót nem írt be. 
mi: kérdő névmás  
A részmegoldás csak akkor fogadható el, ha mind a két szó (kérdő és névmás) szerepel a 
megoldásban, illetve más, hibás szót nem írt be. 
vágott: befejezett melléknévi igenév 
A részmegoldás csak akkor fogadható el, ha mind a három szó (befejezett és melléknévi 
és igenév) szerepel a megoldásban, illetve más, hibás szót nem írt be. 

1 pont 

 Az 1 pont csak akkor adható meg, ha minden részmegoldás helyes.  
 c) zöngésség szerinti részleges hasonulás 

Az 1 pont csak akkor adható meg, ha mind a négy szó szerepel a megoldásban, illetve 
más, hibás szót nem írt be. 

1 pont 

 d) nagyobbítom vagy nagyobbítok vagy nagyobbodom vagy nagyobbodok 
Az 1 pont csak akkor adható meg, ha minden részmegoldás helyes. Más megoldás csak 
akkor fogadható el, ha az szakirodalommal igazolható. 

1 pont 

 e) kézírás 
Amennyiben egynél több szót írt a felvételiző a pontvonalra, a válasz nem fogadható el, az 
1 pont nem adható meg. 

1 pont 
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8. a) Ezüstliget 1 pont 
 b) Buckásd 1 pont 
 c) Mezőháza 1 pont 
 d) Hídvég 1 pont 
 Amennyiben egy pontsoron több település neve is szerepel, az adott pontsoron lévő válasz nem 

fogadható el, az 1 pont nem adható meg. 
 

   
9. a) A 1 pont 
 b) C (ölelkező rím) 1 pont 
 c) D (sugár) 2 pont 
 d) C 1 pont 
 Amennyiben egy részfeladatnál egynél több betűt karikázott be a felvételiző, az adott 

részfeladatra a pont nem adható meg. 
 

   
10. a) Tartalom 

A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag, a megadott mondatok szervesen épülnek a 
szövegbe. 3 pont 
Ha a szöveg ötletes, de közhelyes, semmitmondó megállapításai is vannak, és/vagy a 
megadott mondatok nem illeszkednek kellő mértékben a gondolatsorhoz. 2 pont 
Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól, vagy az adott 
mondatok alig illeszkednek a gondolatsorhoz. 1 pont 
A megadott mondatokhoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és semmitmondó, 
tartalmatlan megállapítások. 0 pont 

3 pont 

 b) A szöveg szerkezete 
A szöveg kerek, egész, lezárt, formailag is tagolt, logikusan szerkesztett (koherens). 
A szöveg eléri a megadott terjedelmet. 3 pont 
A fenti szempontok közül valamelyik nem érvényesül, de a terjedelmi előírásoknak 
megfelel. 2 pont 
Az első pontban meghatározott szempontok közül kettő nem teljesül. 1 pont 
Szövegnek nem minősíthető, összefüggéstelen mondathalmaz. 0 pont 

3 pont 

 c) Stílusa, szóhasználata megfelel a témának, a köznyelvi normának. 1 pont 
 d) Helyesírás 

Hibátlan helyesírás, legfeljebb két központozási hibával. 2 pont 
Hibátlan helyesírás 3–5 központozási hibával. 1 pont 

2 pont 

 e) Nyelvhelyességi szempontból kifogástalan a szöveg. 1 pont 
c)–e) Ha a terjedelem rövidsége miatt egyes szempontok nem ítélhetők meg, akkor azokra 
nem jár pont. 

1 pont 

 


