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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.
A helyesírási és/vagy másolási hibákat javítjuk, de csak akkor vonunk le miattuk
pontot, ha arra a javítási-értékelési útmutatóban erre külön utalás van.
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A helyesírás értékelésénél A magyar helyesírás szabályai c. kiadvány (Akadémiai Kiadó)
12. kiadása szerinti helyesírást kell elfogadni.
1.

mérek, merek, merik, mérik, mérők
1 pont
borok, bárók, bárok, búrok, borúk, burok
A pont csak akkor adható meg, ha mindkét szó kiegészítése helyes. Minden más válasz csak
akkor fogadható el, ha a szó megléte szakmailag ellenőrzött egynyelvű szótárral igazolható.
b) tár
1 pont
Minden más válasz csak akkor fogadható el, ha a szó megléte szakmailag ellenőrzött
egynyelvű szótárral igazolható.

2.

a)

1. 4
2. 1
3. 2
A pont csak akkor adható meg, ha minden szám beírása helyes, és nem írt helytelent.

1 pont

3.

a)
b)
c)
d)
e)

derült
vadregényes, középkori
járás
vetődik
meglátogatni
A pont csak akkor adható meg, ha a fenti szavakat írja. A b itemnél mindkét szó elfogadható,
de akkor is csak 1 pont adható.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

4.

a)
b)
c)
d)

állítmány
alany
tárgy
birtokos jelző /jelző

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

5.

a)

6.

a)

mindig
megbízni
pótoljuk
siratjuk
legkisebb
őrlődik
játssz
Minden helyes megoldás 1 pont.
b) siratjuk vagy játssz
pótoljuk
Minden helyes megoldás 1 pont.

7 pont

a)

2 pont

HAVA DÓRA
VAHOT ELEK
HÁRA MIHÁLY
BÁTOR TAMÁS
BECSE TIBOR
5 helyes választás
3–4 helyes választás
0–2 helyes választás

2 pont

könyvelő
szállodaigazgató
villanyszerelő
cukrász
festő
2 pont
1 pont
0 pont
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b) 1. Bátor Tamás
2. Becse Tibor
3. Hára Mihály
4. Hava Dóra
5. Vahot Elek
Csak a helyes sorrendért jár a pont.

1 pont

a)

A sorrend:
3. biztatón mosolyognék
1. Tavasszal somfa lennék
4. a zsendülő világra.
2. talpig aranyban állva,
Csak a hibátlan sorrendért adható meg a pont.
b) sárga, arany, aranyos, fénylő arany, sárgás
c) keresztrím
A pont csak a helyes megnevezéséért jár, a rímképlet felírásáért nem.

1 pont

8.

a) én-rólam
b) az-egy
c) téli-kerek
A párok sorrendje tetszőleges lehet, de pontozni mindig így kell!

1 pont
1 pont
1 pont

9.

a)

1 pont

7.

10.

1 pont
1 pont

rokon, hasonlít a Földhöz, hasonló
Minden hasonló megfogalmazás elfogadható. (Az unokatestvér megoldás nem fogadható
el.)
b) Föld 2.0
exobolygó
Minden helyes válaszért 1 pont adható.
c) feltétel
d) (Naprendszerünkön kívüli,) idegen csillagok körül keringő bolygó.
e) HAMIS
HAMIS
HAMIS
HAMIS
f) nap: naptári egységet jelölő köznévként értelmezi a szót
Nap: csillagot/égitestet megnevező tulajdonnévként értelmezi a szót
A pont csak akkor adható meg, ha pontosan megnevezi a szófajt, és helyesen értelmezi is
mindkét szót!
A megadottal tartalmában megegyező, más megfogalmazású válasz is elfogadható.
a)

2 pont
1 pont
1 pont
4 pont

1 pont

3 pont
Tartalom
3 pont, ha a fogalmazás megfelel a megadott témának, a bemutatott 3 különböző érve
alátámasztja az állításokat, ebből egy érv saját élményre utal, és a terjedelem eléri a
4 mondatot.
2 pont, ha a fogalmazás megfelel a témának, de csak két érve van, vagy 3 érve van, de abban
nem szerepel saját élményre utalás, valamint a terjedelem eléri a 4 mondatot.
1 pont, ha a megadott témának megfelel ugyan, de csak egy érvet hoz a megadott
szempontokkal kapcsolatban, és a terjedelem eléri a 4 mondatot.
0 pont, ha nem felel meg a megadatott témának, nincs érve, tartalmatlan, semmitmondó
a fogalmazás, vagy a terjedelem nem éri el a 4 mondatot.
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b) A szöveg szerkezete
3 pont
3 pont, ha a szöveg kerek, egész, lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett, és
a szöveg eléri a megadott terjedelmet (10 mondat).
2 pont, ha a fenti szempontok közül valamelyik nem érvényesül maradéktalanul, például
hiányzik vagy szervetlen a befejezés, aránytalan a bevezetés vagy a befejezés, de eléri
a megadott terjedelmet (10 mondat).
1 pont, ha az első pontban megadottak közül kettő nem teljesül, de a terjedelem eléri
a 4 mondatot.
0 pont, ha a fogalmazás nem éri el a 4 mondatot, vagy ha szövegnek nem minősíthető,
összefüggéstelen mondathalmaz.
c) Stílusa, szóhasználata megfelel a témának, a köznyelvi normának, nyelvhelyességi 1 pont
szempontból kifogástalan, és eléri a megadott terjedelmet (10 mondat).
2 pont
d) Helyesírás
2 pont: legfeljebb 2 ékezet tévesztése az a–á és az e–é esetében, és legfeljebb
2 központozási hiba (javítjuk, de nem vesszük figyelembe az összetett mondatok
központozási hibáit), és eléri a megadott terjedelmet (10 mondat).
1 pont: eléri a megadott terjedelmet (10 mondat), és legfeljebb 2 hibatípus előfordulása az
alábbi hibatípusok közül:
– kettőnél több ékezet tévesztése (az a–á vagy az e–é esetében);
– 3-5 központozási hiba (javítjuk, de nem vesszük figyelembe az összetett mondatok
központozási hibáit);
– egy hiba a magánhangzók időtartamának tévesztése terén;
– egy hiba az egybeírás-különírás terén, kivéve az igekötős igék, a névutós névszók
és a tagadószó helytelen írását, mivel ilyen hiba esetén nem adható pont.
0 pont: a felsoroltaknál több és/vagy súlyosabb hiba esetén, vagy ha a szöveg nem éri el a
10 mondatot.
e)

Külalak, íráskép
1 pont
1 pont adható, ha a dolgozat külalakja rendezett, áttekinthető, a javítások egyértelműek és
esztétikusak, az írás könnyen, jól olvasható, a betűképek egyértelműen azonosíthatók, az
ékezethasználat egyértelmű, a tanuló nem használja a kereten túli („margón kívüli”)
területet, és a szöveg terjedelme eléri a 4 mondatot.
Nem jár pont, ha az írás jellemzően olvashatatlan, vagy félreérthető az ékezethasználat,
a dolgozat képe rendezetlen, a javítások félreérthetőek, zavarosak, nem esztétikusak,
elválasztás helyett indokolatlanul ír a pontsoron túli („margón kívüli”) területre, vagy ha
a szöveg terjedelme nem éri el a 4 mondatot.

a)–e) A 4-nél kevesebb mondatból álló fogalmazás esetében a feladat összes itemére 0 pontot
kell adni.
Források:
9. A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani
egyszerűsítésével), de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre. Az eredeti
szöveg forrása: Magyar Nemzet Online: A Föld kuzinja
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