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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, amelyekre ezt az utasításban előláttuk. 

Sor-
szám Megoldás Pontozás

1. d) a művészetekből Helyes válasz -
1 pont

2. a) nem szépirodalmi szöveg
b) szépirodalmi szöveg

Két helyes válasz -
1 pont

3. A könyv címe: Nem leszek nEMECSEK! vagy Nem leszek nemecsek!
A könyv írója: Kövesi Péter
A kiadás ideje: 2012
A kiadó neve: Tarandus Kiadó

Négy helyes válasz -
1 pont

4. a) H 
b) I
c) H

2. c)

Két helyes válasz -
0,5 pont.
Négy helyes válasz -
1 pont

5. a) kék; b) gubbasztás, statikusság, mozdulatlanság stb.; c) Fekete Sas utca, Budai út; d) a 
város fölött.

Négy helyes válasz -
1 pont

6. a) elhalmozott kérdésekkel: Pl. A kis herceg rengeteg kérdést tett fel a pilótának.
b) túl fogas föladat: Pl. A pilótának nehéz feladat lenne a repülőgép lerajzolása.
Bármely hasonló értelmű mondatok elfogadhatóak, amelyek nyelvhelyességileg és 
helyesírásilag hibátlanok.

Két helyes válasz -
1 pont

7. c) a szótárrészben az A, Á betűnél Helyes válasz -
1 pont

8. a) A tulajdonnevek helyesírását pontozzuk.  Pl. Fekete Éva, Újvidék, Branimir Ćosić utca
(Felszabadulás sugárút stb.) 7, Nikola Tesla Általános Iskola
b) karácsony, Vörösmarty Mihály, Szabadka, Adriai-tenger                                           

Két helyes válasz -
1 pont

9. Piac utca, Csokonaival, Voltaire-t Két helyes válasz -
0,5 pont.
Három helyes válasz -
1 pont

10. c) fordítás idegen nyelvből Helyes válasz -
1 pont

11. hatalmas – melléknév 
évszázadokon – főnév
idegen – melléknév
hódítókat – főnév

Négy helyes válasz -
1 pont

12. 1. b) egyszerű mondat 
2. d) Mert az egész ókori keleti civilizációt megjelölő tulajdonnévként használja.

Egy helyes válasz -
0,5 pont.
Két helyes válasz -
1 pont

13. a) Több fókuszú lencse (multifokális lencse): A lencse felső részén alakítják ki a távolra 
nézéshez megfelelő dioptriát, alsó részén pedig az olvasáshoz szükséges dioptriát. A távoli és 
közeli dioptria között folyamatosan (progresszíven) változik a dioptria értéke. 

Helyes válasz -
1 pont

14. megszállt Helyes válasz -
1 pont

15. 1.
a) (befejezett) melléknévi igenév
b) névutó
c) melléknév
d) igekötő
2. Főnévi igenév: rögzíteni

Öt helyes válasz -
1 pont

16. líra epika dráma
óda 

elégia
elbeszélés

mese 
karcolat

komédia
farsangi alakoskodás

Hét helyes válasz -
1 pont

17. 1. d) ami a mostaninál talán csacskább 
2. b) béka

Két helyes válasz -
1 pont
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18. napló Helyes válasz -
1 pont

19. metafora, megszemélyesítés Két helyes válasz -
1 pont

20. d) az elbeszélés kerete az elbeszélő és a mesehallgató mesealkotása Helyes válasz -
1 pont

Megjegyzések:

1. Az áthúzott és javított válaszokat nem ismerjük el.

2. A kizárólag grafitceruzával írott feleletek érvénytelenek.

3. A rövidítéseket tartalmazó válaszokat csak abban az esetben ismerjük el, ha a kérdés valamely rövidítésre vonatkozik.

4. A nyomtatott betűvel írott válaszokat elfogadjuk, amennyiben a feladat nem ad külön utasítást arra, hogy a tanulónak írott 
betűvel kell a kérdésre felelnie.

5. Elfogadható a helyes felelet, ha a tanuló másképpen jelölt meg valamit, mint ahogyan arra az adott feladat utasítást adott 
(pl. aláhúzta a szót vagy a szöveget, holott be kellett karikáznia a helyes válasz előtti betűt, áthúzta a betűt, holott be kellett 
karikáznia stb.).




