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UTASÍTÁSOK A TESZT ÉRTÉKELÉSÉHEZ 



 

− Minden feladat maximális pontszáma 1 pont. 

− Azok a feleletek, amelyek eltérnek a kulcsban közzétett válaszoktól 0 pontot érnek. 

− A tanuló azokra a válaszokra kaphat 0,5 pontot, amelyeknél ezt az utasításban meghatároztuk. 

 

Sorsz. Megoldás Pontozás 

1. 
 

_2_manzárd 

_1_kajmán 

_4_eklektikus 

_3_ideál 

Helyes válasz: 1 pont 

2. a) ünnep, születés, házasság, temetés 

b) természeti csapás, tűzvész, árvíz 

c) III. Callixtus (pápa) 

2 helyes válasz (a/b/c): 

0,5 pont 
3 helyes válasz (a, b, 

c): 1 pont 

3. 1. Lehetséges válasz:  

A lengegyerekek pici koruktól kezdve az őrök buzogányát és íját 

irigyelték, de Vilkót sokkal jobban izgatta a nádirigóháton repkedés 

és az állandó készenléti állapot. Az őrök képesek voltak 

észrevétlenül mozogni levegőben és vízen, éberségük sohasem 

csökkent, hiszen hol az időjárás, hol a váratlanul érkező ragadozók, 

vagy a véletlenül arra tévedt emberek ellen kellett megvédeni a 

Nádtengert.   

2. Lehetséges válasz:  

A harácsok méretre nem sokban különböztek a lengéktől, de ez volt 

a két nép között az egyedüli hasonlóság. A lengék derűs tekintettel 

szemlélték a világot, nesztelenül, fürgén mozogtak, és szinte 

teljesen beleolvadtak a Nádtenger zöldjébe. A harácsok szuszogva, 

fújtatva csörtettek, nagy hangon ordibáltak, és arcukat gyakran 

barázdálták haragos ráncok.  

 

(Mindkét feladatban a hasonlóan megfogalmazott válasz 

elfogadható.) 

1 helyes válasz: 0,5 

pont 
2 helyes válasz: 1 pont 

4. a) pl. Julcsi kedveli a matematikát. 

b) pl. Anya nagy kedvvel látott a sütemény elkészítéséhez. 

c) pl. Ez egy fontos irat. 

d) pl. A tanár ellenőrzőt írat. 

(Elfogadható bármely jó, helyesírási és nyelvhelyességi 

szempontból kifogástalan mondat.) 

2 helyes válasz: 0,5 

pont 
4 helyes válasz: 1 pont 

5. a) Tomi mosópor  

b) Habsburg-ház 

Helyes válasz: 1 pont 

6. a)  ravaszság 

b) tanulják 

 

● szóelemzés elve 

2 helyes válasz: 0,5 

pont 
3 helyes válasz: 1 pont 



 

7. Személynevek József Attila 

Állatnevek Morzsi 

Földrajzi nevek Újvidék 

Intézménynevek  Ady Endre Általános Iskola 

Címek A Pál utcai fiúk 

Márkanevek Coca-Cola 
 

3 helyes válasz: 0,5 

pont 
6 helyes válasz: 1 pont 

 

8. a) Az ügyintéző feladata a levelek iktatása, rendszerezése, 

továbbítása. egyszerű 

b) Az öreg tanította meg a fiút halászni, és a fiú nagyon szerette őt. 

összetett 

Helyes válasz: 1 pont 

9. ● szaknyelv Helyes válasz: 1 pont 

10. Részleges hasonulás vízpart 

Írásban nem jelölt teljes 

hasonulás 

fogyjon 

Írásban jelölt teljes hasonulás ajándékkal 

Összeolvadás gyógyítja 
 

2 helyes válasz: 0,5 

pont 
4 helyes válasz: 1 pont 

11. a) sajt|ot: _sajt_ 

b) kever|getünk/ kever|get|ünk: _kever_ 

c) óra|kor: _óra_ 

d) igaz|ság: _igaz_ 

2 helyes válasz: 0,5 

pont 
4 helyes válasz: 1 pont 

12. ● Idegen szavak és kifejezések kéziszótára Helyes válasz: 1 pont 

13. ● mellérendelő szóösszetételek 

● ikerszók 

1 helyes válasz: 0,5 

pont 
2 helyes válasz: 1 pont 

14. 1. körte 

2. ● többjelentésű 

Helyes válasz: 1 pont 

15. EPIKA Helyes válasz: 1 pont 

16. ● népmese Helyes válasz: 1 pont 

17. ● Csongor Helyes válasz: 1 pont 

18. Molnár Ferenc, epika, ifjúsági regény, Nemecsek Ernő Helyes válasz: 1 pont 

 

A tesztben a Műfaja 

részben kétszer fordul 

elő az ifjúsági regény 

kifejezés. Mivel ez a 

helyes válasz, és ha a 

tanuló az egyiket vagy 

mindkettőt aláhúzza, el 

kell fogadni! 

19. ● szinesztézia Helyes válasz: 1 pont 

20. 1. Székely Tibor 

2. ● tudományos, hiteles leírás az utazás körülményeiről, 

helyszínekről, élményekről  

  ● időrendiség 

  ● prózaforma 

2 helyes válasz: 0,5 

pont 
4 helyes válasz: 1 pont 

 



MEGJEGYZÉS:  

1. A javított vagy áthúzott felelet nem ismerhető el.  

2. A grafitceruzával írt felelet nem ismerhető el.  

3. Nem ismerhető el az a felelet, amelyben rövidítéssel válaszol a diák, kivéve azoknál a 

feladatoknál, amelyekben a rövidítések ismeretét kérik számon, illetve a szófajtani és a mondattani 

elemzések rövidítései is engedélyezettek.  

4. Elismerhető a tanuló felelete, akár kis kezdőbetűvel, akár nagy kezőbetűvel kezdi a válaszát, 

kivéve ha a feladat ezt ellenőrzi. 

5. Elismerhető a nyomtatott betűkkel írt válasz, kivéve, amikor a feladat az írott betűk használatát 

kéri. 

6. Elismerhető a válasz, amelyet a tanuló az utasítástól eltérően jelölt, ha ez a jelölés egyértelmű (pl. 

aláhúzás helyett bekarikázza vagy kipipázza a választ). 


