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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) Széchenyi fürdő 1 pont 

 b) Lánchíd 1 pont 

 c) Margitsziget 1 pont 

 d) Halászbástya 1 pont 

  A helyesírási/másolási hibákat javítjuk a feladatlapon, de pontlevonás nem jár értük. 

 

 

2. a) !  óhajtó 1 pont 

 b) ?  kérdő 1 pont 

 c) !  felszólító 1 pont 

 d) !  felkiáltó 1 pont 

  Mondatonként 1 pont adható, ha jó a mondatvégi írásjel, és a mondatfajta megnevezése is 

helyes.  

 

    

3. a) ficánkoló víg halak 1 pont 

 b) játszanak a víz alatt. 1 pont 

  A helyesírási/másolási hibákat javítjuk, de pontlevonás nem jár értük.  

    

4. a) ordító, hűsítő 1 pont 

 b) gömbölyű, bájos 1 pont 

 c) lassú, hosszú 1 pont 

 d) savanyú, keserű 1 pont 

  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. 

 

    

5. a) állati 1 pont 

 b) igazi 1 pont 

 c) városi 1 pont 

 d) szegedi 1 pont 

  Pont csak a hibátlanul leírt szóért adható. A nagybetűs írásmód is elfogadható. A szavak 

sorrendje lehet más, de pontozni ebben a sorrendben kell! 

 

    

6. a) kilenc vagy 9 1 pont 

 b) Ordi 1 pont 

 c) szombat vagy szombaton 1 pont 

 d) barlangot (A barlang megoldás nem fogadható el.) 1 pont 

 e) diavetítés 1 pont 

 f) zoknibábot (A zoknibáb megoldás nem fogadható el.) 1 pont 

 g) H 3 pont 

  I  

  H  

  H  

  I  

  5 helyes válasz: 3 pont 

4 helyes válasz: 2 pont 

2–3 helyes válasz: 1 pont 

0–1 helyes válasz: 0 pont 
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 h) 4. 1 pont 

  3.  

  5.  

  1.  

  2.  

  Pont csak a teljesen hibátlan sorrendért adható.  

    

7. a) a) 5. C) 1 pont 

 b) b) 3. A) 1 pont 

 c) c) 2. E) 1 pont 

 d) d) 1. B) 1 pont 

  Pont csak akkor adható, ha az adott ábrába beírt szám és a betű is helyes.  

    

8. a) pirinyó, óriási 1 pont 

 b) kiadós, szűkös 1 pont 

 c) szorgos, tunya 1 pont 

 d) bőkezű, szűkmarkú 1 pont 

  Pont csak akkor adható, ha soronként mindkét beírt szó helyes. A helyesírási/másolási 

hibákat javítjuk a feladatlapon, de pontlevonás nem jár értük. 

 

   

9. a) vízi labda rúgás 1 pont 

 b) gyógy torna terem   vagy gyógy tesi terem 1 pont 

 c) bordás fal mászás 1 pont 

 d) ugró kötél húzás 1 pont 

  Más megoldás akkor fogadható el, ha a szó megléte szakmailag ellenőrzött szótárral 

igazolható. 

 

    

10. a) Találó, a szöveghez illeszkedő cím, legalább 6 mondatból álló szöveg esetén értékelhető. 
 

1 pont 

 b) Tartalom:  

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, 

illetve az igekötős igék is. 
 

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  
 

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  

 

 

 

 

4 pont 
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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  

 

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.  

 c) A szöveg tagolása 

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 

1 pont 

 d) 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. 

3 pont 

 e) Íráskép:  

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. 
 

A 3-nál kevesebb mondatból álló fogalmazás esetében a feladat összes itemére  

0 pontot kell adni. 

 

Forrás: 

3. feladat: Zelk Zoltán: Halország 

1 pont 

 

 


