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FELVÉTELI  FELADATOK 

6. 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) ismét, megint 1 pont 

 b) rosszkedvű, zsémbes 1 pont 

 c) eszes, értelmes 1 pont 

 A megoldások csak akkor fogadhatók el, ha mindkét elem szerepel, és más nem. 
 
 

2. a) Aláhúzva: Még ma is foglalkoznak szénégetéssel, ehhez legalkalmasabb a bükkfa. 1 pont 

 b) Nem az élővilágról szól a mondat. 1 pont 

 c) Például: A fák ágain madarak tanyáznak. 2 pont 

 Más megfelelően indokolt megoldás is elfogadható, de csak egy mondat lehet aláhúzva. 
 
 

3. a) Egy lovag, aki a hétköznapi életben ügyetlennek bizonyul. 1 pont 

 b) Meglepetés, az álarc mögött nagy orr van! 1 pont 

 c) „Keményebb a fal, mint az ellen feje” vagy „Ez nekem túl nagy feladat” 1 pont 

 d) „Te vagy az, Pinocchio (Pinokkió)?” vagy „Lehullt az álarc” 1 pont 

 Más megoldások is elfogadhatók. 
 
 

4. a) perem 1 pont 

 b) korom 1 pont 

 c) karóra 1 pont 

 d) csuka 1 pont 
 
 

5. a) Olyan példa, amelyben valaki nem kér többet valamiből, és elhárítja. 1 pont 

 b) Olyan példa, amelyben valaki dühös, és kikéri magának a helyzetet. 1 pont 

 A sorrend fordított is lehet, de pontozni mindig így kell. 
 
 

6. a) Aláhúzva: A gazdagnak az egere is kövér. és A gazdag ember kövér ökröt hizlal. 2 pont 

 Csak akkor fogadható el, ha ez a két mondat van aláhúzva, és más nem. 
 
 

7. a) Nem, mert a szólás azt jelenti, hogy többet kíván, mint amennyit meg tud enni. 2 pont 

 b) Nem, mert a szólás azt jelenti, hogy megverik vagy megbüntetik. 2 pont 

 c) Nem, mert a szólás azt jelenti, hogy életrevaló vagy feltalálja magát stb. 2 pont 
 
 

8. a) búza, borsó, gyöngy stb. 1 pont 

 b) haj(hagyma) 1 pont 

 c) fog(gyökér), haj(gyökér) 1 pont 

 Más helyes megoldások is elfogadhatók.
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9. Megjelenési formája:  

 a) próza vagy folyamatosan írt szöveg, összefüggő mondatsor, nincs kötött ritmusa stb. 1 pont  

 b) vers vagy szöveg, amelynek van ritmusa, szakaszokra osztott ritmikus szöveg stb.  1 pont 

  Nem fogadható el: szakaszokra tagolt szöveg, rímes szöveg.   

 A szöveg célja: 

 c) ismeretterjesztés, ismeretközlés vagy a feketerigó pontos, szakszerű bemutatása stb. 1 pont 

 d) gyönyörködtetés, élmény, hangulat megragadása stb. 1 pont 

 e) 1., 3.  1 pont 

 f) 2., 4. 1 pont 

 g) Megszoktad a várost. 2 pont 

 h) Ugyanaz a sorsod, vagy ugyanazt eszed mint a lenézett vagy állandó hellyel nem rendelkező 

  verebek.  2 pont 

 g-h) Más helyes megoldások is elfogadhatók. 
 
   

10. Tartalom: 

 a) A kép témájának megfelelő történet. 1 pont 

 b) A kép témájának megfelelő cím. 1 pont 

 c) Gondolatgazdagság. 1 pont 
  
 Szerkesztés: 

 d) A szöveg formailag és tartalmilag is jól tagolt. 2 pont 

  Ha csak formailag tagolt, de tartalmilag nem, akkor 1 pont. 
  
 Kifejezésmód, megfogalmazás: 

 e) Értelmes, összefüggő mondatok. 1 pont 

 f) A gondolatnak, érzelemnek megfelelő szó- és mondathasználat. 1 pont 
 
 Nyelvhelyesség: 

 g) Kifogástalan. 2 pont 

  Ha nem kifogástalan, de elfogadható, akkor 1 pont. 
   
 Helyesírás:  

 h) 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. 
 
 Külalak: 

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


