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UTASÍTÁSOK A TESZT ÉRTÉKELÉSÉHEZ 



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. 1) HAMIS 

2) HAMIS 
Helyes válasz: 
1 pont 

2. ● tudományos stílus Helyes válasz:  
1 pont 

3. 1. HAMIS 
2. HAMIS 
3. IGAZ 
4. HAMIS 

Helyes válasz:  
1 pont 

4. 1) Egészséges vagyok.  
2) Szívesen látnék egy ötöst a naplóban matekból!  
3) A feladatokat elvégeztük/elvégezték. (Bármelyik személy, szám elfogadható.) 
4) Az új szobám igazán szép helyiség. 

2-3 helyes válasz:  
0,5 pont 
4 helyes válasz:  
1 pont 

5. ● A betűrendbe sorolás Helyes válasz:  
1 pont 

6.  
HELYESÍRÁSI ALAPELVEK SZAVAK 
Szóelemző alapelv barátság, szállj 
Hagyományos alapelv lyukas, Tóth 
Egyszerűsítő alapelv asszony 
Kiejtés szerinti alapelv kép 

 

3-4-5 helyes 
válasz:  
0,5 pont 
6 helyes válasz:  
1 pont 
 

7. 1. zsír – sír, dél – tél, volt – folt, szár – zár 
2. Pl. zebra, majom (Más helyes válasz is elfogadható.) 

3-4-5 helyes 
válasz:  
0,5 pont 
6 helyes válasz:  
1 pont 

8. ● Péter, aki nagyon jó tanuló, mellettem ül.  
● Aktákba írják, miről álmodtam. 
● Szeretném, ha szeretnél!  

Helyes válasz:  
1 pont 

9.  
Azonos alakú szavak Rokon értelmű 

szavak 
Egyjelentésű szavak 

lép gyönyörű zöldbab 
fej szép málnabokor 

 

3-4-5 helyes 
válasz:  
0,5 pont 
6 helyes válasz:  
1 pont 

10. Ige Szám/személy Idő Mód Ragozás 
(ige és 
tárgy 

viszonya) 

Átváltás a 
másik 

ragozásba 

higgyed E/2. jelen felszólító tárgyas higgyél 
rajzolták T/3. múlt kijelentő tárgyas rajzoltak 

(A hosszú alakot a felszólìtó módnál észre kell vennie a tanulónak, és aszerint 
kell alakítania az igét a ragozásban.) 

Ha egyik ige 
megállapìtásai 
helyesek:  
0,5 pont 
Ha mindkettőé:  
1 pont 



 
11.   Szótő Képző Jel Rag 

1. látott lát  ott/-(o)tt  
2. házban ház   -ban 
3. kertész kert -ész   
4. kisebb kis  -bb/-(e)bb  
5. lépj lép  -j  

(Elfogadható a válasz akkor is, ha a kötőhangot zárójelbe teszi/a toldalék 
részének tekinti.) 
 

3-4 helyes (szó) 
válasz: 0,5 pont 
5 helyes (szó) 
válasz: 1 pont 

12. 

 

Helyes válasz:  
1 pont 

13. alárendelő szóösszetételek mellérendelő szóösszetételek 
csőlakó réges-rég 

szélvédett éjjel-nappal 
egérfogó siketnéma 

 

3-4-5 helyes 
válasz:  
0,5 pont 
6 helyes válasz:  
1 pont 

14. NYELVEMLÉK 
RÉSZLETE 

NYELVEMLÉK 
NEVE 

IDEJE 

„Világ világa, 
virágnak virága! 
keserüen kinzatul, 
vos szegekkel veretül!” 

Ómagyar Mária-siralom 

 
1300 

„Látjátok feleim 
szemetekkel, mik vagyunk. 
Isa, por és hamu vagyunk.”  

Halotti beszéd és 
könyörgés 

 
1200 

(Az időnél század is elfogadható.) 

2-3 helyes válasz:  
0,5 pont 
4 helyes válasz:  
1 pont 

15. Mű címe A mű szereplője 
Toldi György, Miklós 
Légy jó mindhalálig Nyilas Misi, Orczy 
A Pál utcai fiúk Geréb, Boka 

 

2 helyes válasz:  
0,5 pont 
3 helyes válasz:  
1 pont 

16. A szöveg száma: _2_. Helyes válasz:  
1 pont 

17. a) A mű elbeszélője: kisfiú/fiú/gyerek. 
(Más hasonlóan helyes válasz is elfogadható.) 
b) Nem./Nem azonos. 
 

Helyes válasz:  
1 pont 

18. 1. b 
2. a 
(Ha a tanuló a betűjel mellé vagy helyette a meghatározást is odaírja, el kell 
fogadni a helyes választ.) 

Helyes válasz:  
1 pont 

19. 1. képvers 
2. szonett 

Helyes válasz:  
1 pont 

20. 1. arany-tüzet, arany-szót  
2. szünes-szüntelen 
3. írnák 

2 helyes válasz:  
0,5 pont 
3 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). 


