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A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra
a megadott pontszámok adhatók.
A pontszámok részekre bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van.
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1.

a)
b)
c)
d)

Wéber Anikó
Varró Dániel
Berg Judit
Böszörményi Gyula
A helyesírási/másolási hibákat javítjuk a feladatlapon, de pontlevonás nem jár értük.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

2.

a)
b)
c)
d)

Helyesen befejezett mondat. – ! felkiáltó mondat vagy felkiáltó
Helyesen befejezett mondat. – ! felszólító / tiltó mondat vagy felszólító / tiltó
Helyesen befejezett mondat. – ? kérdő mondat vagy kérdő
Helyesen befejezett mondat. – ! óhajtó mondat vagy óhajtó
Mondatonként 1 pont adható, ha jól írta le a mondatot, jó a mondatvégi írásjel, és a
mondatfajta megnevezése helyes. A helyesírási hibákat javítjuk, de pontlevonás nem jár
értük.
Amennyiben a javítási-értékelési útmutatóban megadott tipikus választól eltér a felvételiző
válasza, de a kiegészítése helyes, annak megfelelő a mondatzáró írásjel és a mondatfajta
megnevezése, a válasza elfogadható.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

3.

a) ki akarja mosni,
b) a szomszédba menni.
A másolási/helyesírási hibákat javítjuk, de pontlevonás nem jár értük.

1 pont
1 pont

4.

a)
b)
c)
d)

víziló, rigó
varjú, sólyom
gorilla, hattyú
borjú, daru
Pont csak akkor adható, ha soronként mindkét szó kiegészítése helyes. Más megoldás csak
akkor fogadható el, ha a szó megléte szakmailag ellenőrzött szótárral igazolható, a
jelentése pedig a feladat kiírásának megfelel.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

5.

a)

1 pont
mezei, eszi, zokni, pici, Sanyi, bicikli
Pont csak akkor adható, ha mindegyik szót helyesen egészítette ki. Más megoldás csak
akkor fogadható el, ha a szó megléte szakmailag ellenőrzött szótárral igazolható.

6.

b) melléknév: mezei vagy pici
1 pont
ige: eszi
1 pont
köznév: zokni vagy bicikli
1 pont
Más megoldás csak akkor fogadható el, ha a szó megléte szakmailag ellenőrzött szótárral
igazolható.
A másolási hibákat javítjuk, de pontlevonás nem jár értük.

3 pont

a) kettő vagy 2
b) tombolasorsolás
c) fánkevő verseny
A sorrend lehet más, de pontozni így kell.

1 pont
1 pont
1 pont

d) három vagy 3
e) zajjal
f) ijesztő jelmezekkel
A sorrend lehet más, de pontozni így kell.

1 pont
1 pont
1 pont
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g) 1. X
2. 
3. X
4. X
5. X
5 helyes válasz:
3 pont
4 helyes válasz:
2 pont
2–3 helyes válasz:
1 pont
0–1 helyes válasz:
0 pont
Amennyiben a felvételiző más, de egyértelmű jelölést használt, a megoldása elfogadható.
h) 2.
1.
4.
3.
5.
Pont csak a teljesen hibátlan sorrendért adható.

3 pont

7.

a)
b)
c)
d)

E
C
A
F

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

8.

a)
b)
c)
d)

tékozló
csökönyös
kevély
vakmerő
A helyesírási/másolási hibákat javítjuk a feladatlapon, de pontlevonás nem jár értük.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

9.

a)
b)
c)
d)

tyúk
liba
egér
ló
Más megoldás akkor fogadható el, ha a szó megléte szakmailag ellenőrzött szótárral
igazolható.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

10. a)
b)

1 pont

Találó, a szöveghez illeszkedő cím, legalább 6 mondatból álló szöveg esetén értékelhető. 1 pont
Tartalom:
4 pont
Amennyiben a három megadott szó és a szókapcsolat valamelyike nem szerepel a
fogalmazásban, a tartalmi részre nem adható pont.
Elfogadhatók azok a szóösszetételek, amelyeknek valamelyik tagja az egyik megadott szó
(pl. természetjárás), és azok a toldalék elvonásával keletkezett szavak, amelyeknél az új
szótőben fel lehet ismerni az eredetileg megadott szó tövét (pl. felfedezés – felfedezi,
felfedezte; ámulat – ámul, ámulni, ámult).
Befejezett, legalább 6 mondatot tartalmazó fogalmazás esetén:
Tartalmilag és formailag igényes, kreatív, egyéni stílusú, árnyalt szövegalkotás.
A fogalmazás koherenciájának megteremtése tématartással, a mondatok kapcsolásával.
A logikus gondolkodás lépéseinek követhetősége a szövegalkotásban (szövegfelépítés,
szerkezet, műfaji sajátosságok és az időrend megtartása, választékos kifejezések
használata).
4 pont
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Befejezett, legalább 6 mondatot tartalmazó fogalmazás esetén:
Tartalmilag és formailag igényes, árnyalt szövegalkotás. A fogalmazás koherenciájának
megteremtése tématartással, a mondatok kapcsolásával. A logikus gondolkodás
lépéseinek követhetősége a szövegalkotásban (szövegfelépítés, szerkezet, műfaji
sajátosságok és az időrend megtartása).
3 pont
Befejezett, legalább 6 mondatot tartalmazó fogalmazás esetén:
Tartalmilag és formailag megfelelő szövegalkotás. A fogalmazás koherenciájának
megteremtése tématartással, a mondatok kapcsolásával. A logikus gondolkodás
lépéseinek követhetősége a szövegalkotásban (szövegfelépítés, szerkezet, műfaji
sajátosságok és az időrend megtartása).
2 pont
Befejezett, legalább 6 mondatot tartalmazó fogalmazás esetén:
A tartalom és a cím közötti kapcsolat még érzékelhető. A mondatok egyszerűek és
színtelenek (szegényes szókincs). A szöveg felépítésében az időrend követhető.
1 pont

c)

d)

e)

Befejezetlen, hiányos fogalmazás esetén:
Tartalmilag megfelelően megkezdett/folytatott fogalmazás, melynek terjedelme legalább
3 összefüggő mondat. A mondatok logikailag összefüggenek. Árnyalt szóhasználat.
2 pont
Befejezetlen, hiányos fogalmazás esetén:
Tartalmilag megfelelően megkezdett/folytatott fogalmazás, melynek terjedelme legalább
3 összefüggő mondat. A mondatok logikailag összefüggenek. Átlagos szóhasználat.
1 pont
A legalább 3 összefüggő mondatot nem tartalmazó és/vagy összefüggéstelen szövegalkotás.
Amennyiben a három megadott szó és a szókapcsolat valamelyike nem szerepel a
fogalmazásban.
0 pont
Pontlevonás nem jár azért, ha a felhasznált szavakat és szókapcsolatot nem húzta alá.
A szöveg tagolása
1 pont
A befejezett, legalább 6 mondatból álló szöveg formailag tagolt, a bekezdések jelöltek.
1 pont
A szöveg tagolatlan, hiányoznak a bekezdések és/vagy befejezetlen és/vagy nem éri el a
6 mondatot.
0 pont
3 pont
Helyesírás:
Amennyiben a feladat leírásának megfelelően legalább 6 mondatból áll a szöveg:
A hibátlanul leírt szöveg: 3 pont
1–2 hiba esetén: 2 pont
3–4 hiba esetén: 1 pont
Négynél több hiba esetén: 0 pont
A vesszőhibákat javítjuk, de pontlevonás nem jár értük.
Amennyiben a leírt szöveg 3–5 mondatból áll:
A hibátlanul leírt szöveg: 2 pont
1–2 hiba esetén: 1 pont
Kettőnél több hiba esetén: 0 pont
A vesszőhibákat javítjuk, de pontlevonás nem jár értük.
Íráskép:
1 pont
Jól olvasható, rendezett íráskép: A befejezett és a befejezetlen, de még értékelhető
fogalmazás (legalább 3 összefüggő mondat) esetén adható meg az 1 pont.
Más esetben 0 pont.
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A 3-nál kevesebb mondatból álló fogalmazás esetében a feladat összes itemére
0 pontot kell adni.
Források:
3. feladat: Csoóri Sándor: Teknősbéka
6. felafat: A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével,
nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött
létre. Az eredeti szöveg forrása: https://activebeauty.hu
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