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FELVÉTELI  FELADATOK 
8. évfolyamosok számára  

A - új 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) retek, cukor, bokor, gyökér 1 pont 
  Csak mind a négy szó megadása esetén jár a pont. 
 b) aláhúzva: nyelvtörő a szöveg és/vagy meghökkentő a szójáték 1 pont 
 c) Bármilyen értelmes mondat elfogadható, melyben a mondatrészek azonosak az eredeti mon-

datrészekkel. 1 pont 
 
 
2. a) pl. Az anya az ebédhez a kenyerét felvágja. 1 pont 
 b) pl. A motoros a balesetben a nyakát töri. 1 pont 
 c) pl. A mama a terítő szélét bevarrja. 1 pont 
 d) pl. Nem tartja meg a szavát. vagy Nem tartja be az ígéretét. 1 pont 
 Más jó megoldások is elfogadhatók. 
 
 
3. a) ravaszságot, ötletet 1 pont 
 b) ma, jelenleg, napjainkban, mostanában 1 pont 
 c) adtak 1 pont 
 d) két kis késük volt 1 pont 
 e) Az étkezés szertartásához változó szokások és illemszabályok tartoznak. 1 pont 
 Más jó megoldások is elfogadhatók. 
 
 
4. a) iszogat, szürcsöl, kortyol, vedel, piál stb. 1 pont 
  Bármelyik három szinonima elfogadható.  
 b) aláhúzva: szegények vagyunk vagy silány anyagból készült 1 pont 
 c) pl. Ha a vendég nem kér a kínálásnál, a vendéglátó tovább erőlteti. 1 pont 
  Más hasonló értelmű megfogalmazás is elfogadható. 
 
 
5. a) aláhúzva: ünnepélyes 1 pont 
 b) aláhúzva: megszemélyesítés 1 pont 
  
 
6. a) pl. A természet a nyelvvel szemben sokkal gazdagabb. 1 pont 
 b) pl. A kép egyhangúságot, ismétlődést, halmozódást sugall. és A Petőfi-idézetben is halmozó-

dik az „e” hang. 2 pont 
  Ha csak az egyiket említi, akkor 1 pont. 
 Más jó értelmezések is elfogadhatók. 
 
 
7. a) kézfogás (ennek körülírása is elfogadható) 1 pont 
 b) pl. Írásos szöveg (levél), melynek az a célja, hogy valaki egy rendezvényre, összejövetelre 

meghívjon valakit. Tartalmazza az esemény időpontját, helyét is. 1 pont 
 Más hasonló értelmű megfogalmazás is elfogadható. 

 c) A meghatározás megfogalmazása pontos, nem pongyola, nyelvileg is hibátlan(ok) a mondat(ok). 1 pont 
 
 
8. a) kapcsolatos 1 pont 
 b) alárendelő 1 pont 
 Szomjukat a korsó csillapítja vízzel. 
 c) szomjukat – tárgy 1 pont 
 d) a korsó – alany 1 pont 
 e) csillapítja – állítmány 1 pont 
 f) vízzel – eszközhatározó vagy állandó határozó 1 pont 



8. évfolyam – A–3 feladatlap – Javítókulcs / 2 
 
 
9. a) ly 1 pont 
 b) ssz 1 pont 
 c) lly 1 pont 
 d) dz vagy ddz vagy r 1 pont 
 e) z 1 pont 
 f) l  l 
  l  l 1 pont 
 Más, jó helyesírású megoldások is elfogadhatók. 
 
 
10. Tartalom 
 a) az első szöveg tartalma megfelel a műfaj sajátosságainak 1 pont 
 b) a második szöveg tartalma megfelel a műfaj sajátosságainak 1 pont 
 
 Szerkesztés 
 c) az első szöveg logikus szerkesztése, mondatok közötti kohézió 1 pont 
  d) a második szöveg logikus szerkesztése, mondatok közötti kohézió 1 pont 
 e) az első szöveg kerek, lezárt 1 pont 
 f) a második szöveg kerek, lezárt 1 pont 
 
 Stílus 
 g) az első szöveg stílusa megfelel a műfaji követelményeknek 1 pont 
 h) a második szöveg stílusa megfelel a műfaji követelményeknek 1 pont 
  
 Helyesírás: mindkét szövegre együtt vonatkozik  

i) hibátlan helyesírás 2 pont 
 egy-két kisebb hiba, de súlyos vagy durva hiba nélkül 1 pont  

  
 Nyelvhelyesség: mindkét szövegre együtt vonatkozik   
 j) kifogástalan nyelvhelyesség 2 pont 
   egy-két kisebb hiba, de elfogadható nyelvhelyesség 1 pont 
       
 Íráskép: mindkét szövegre együtt vonatkozik 
 k) rendezett íráskép 1 pont 
 
 Az SMS értékelése: 
 l) tömör, lényegre törő üzenet 1 pont 
 m) az adott témáról szól, közérzetre, érzésekre utal 1 pont 
 
 a-m) Ha a szöveg alapján valamelyik jellemző nem ítélhető meg, akkor azt nem kell értékelni. 
 


