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FELVÉTELI  FELADATOK 

6. osztályosok számára  

A–1 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) A helyes sorrend:    1.     4.     2.     6.     3.     5. 2 pont 

  Csak a hibátlan megoldásra adható pont. 

 

2. a) 5. 1 pont 

 b) 6. 1 pont 

 c) 2. 1 pont 

 d) Minden jó megoldás elfogadható. 1 pont 

 

3. a) láb 1 pont 

 b) szó 1 pont 

 c) sport 1 pont 

 Más helyes megoldások is elfogadhatók. 

 

4. a) Minden jó megoldás elfogadható (tulajdonnév is); akárhány szótagúak lehetnek a szavak.  1 pont 

 b) Minden jó megoldás elfogadható (tulajdonnév is); akárhány szótagúak lehetnek a szavak. 1 pont 

 

5. a) bekarikázva 1 pont 

 b) áthúzva 1 pont 

 c) áthúzva 1 pont 

 d) bekarikázva 1 pont 

 

6. a) járat: pl. Járatja az újságot. vagy Mi járatban van? vagy A föld felszíne alatt vágott út a járat.  

  vagy A fülben járatok vannak. vagy Járatja a motort. vagy Ez a járat kimaradt. 2 pont 

 b) lép: pl. Sakkfigurával lép. vagy Negyedikbe lép. vagy Valaki nyomába lép. vagy Érvénybe,  

hatályba lép valami. vagy Házasságra lép valakivel. vagy Lépre megy.  2 pont 

 Más helyes megoldások is elfogadhatók. Ha csak egyféle jelentéssel ír mondatot a tanuló, akkor 

 1–1 pont adható. 

 

7. a) 3. 1 pont 

 b) 5. 1 pont 

 c) 1. 1 pont 

 d) 8. 1 pont 

 e) 2. 1 pont 

 

8. a) ázik, (paskolja a) zápor, eső, nap (mosolyogva), szivárvány(hidakat), szél 1 pont 

  Legalább négy jó válasz esetén adható pont. 

 b) aláhúzva: zápor 1 pont 

 c) esős 1 pont 

 d) „a békák ... holnapra  új záport, ... kuruttyolnak.” 1 pont 

 e) fűzfák, récefiókák, búza, békák 1 pont 

 f) aláhúzva: Az öregebb récéket utánozva egyre ügyesebbek lesznek a fiatalabbak. 1 pont 

 g) aláhúzva: egy fiatal suhancot 2 pont 

 h) Végigvonul a zápor a tájon, és ennek köszönhetően gyorsabban nő a búza. 2 pont 

  Más helyes megfogalmazás is elfogadható. 



6. osztály – A–1 feladatlap – Javítókulcs / 2 

 

 

9. a) Nem, mert a szólás azt jelenti, hogy jól megmondták neki (jól helybenhagyták), tehát nem lehet 

  elégedett. 2 pont  

 b) Nem, mert a szólás azt jelenti, hogy megbüntetik (megverik), tehát nincs köze a valóságos gyu- 

  fához, nincs mit meggyújtani. 2 pont  

 c) Nem, mert a szólás azt jelenti, hogy jótáll valakiért (megbízik benne), tehát nincs köze a tűzhöz, 

  nem égetheti meg magát. 2 pont 

 Más helyes megfogalmazás is elfogadható. Csak a teljes indoklásért adható 2 pont, ha csak a szólás  

 jelentését adja meg a tanuló, akkor 1 pont. 

 

10. Tartalom: 

 a) A feladatnak megfelelő történet. 1 pont 

 b) Ötletes, szellemes megoldás. 1 pont 

  

 Szerkesztés: 

 c) Tartalmilag és formailag jól tagolt. 1 pont 

  

 Kifejezésmód, megfogalmazás: 

 d) Értelmes, összefüggő mondatok. 1 pont  

 e) A gondolatnak, érzelemnek megfelelő szóhasználat, mondathasználat. 1 pont 

 

 Nyelvhelyesség: 

 f) Kifogástalan. 2 pont 

  Ha nem kifogástalan, de elfogadható, akkor 1 pont. 

    

 Helyesírás:  

 g) Hibátlan vagy egy hiba. (A vesszőhibákat nem vesszük figyelembe.) 2 pont 

  Két-három kisebb hiba esetén 1 pont, négy vagy több hiba vagy egy súlyos hiba esetén 0 pont. 

 

 Külalak: 

 h) Jól olvasható írás, szabályos ékezethasználat, tetszetős íráskép. 1 pont 


