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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) Mert a régi hírek ugyanolyan érdekesek lehetnek, mint a frissek. Helyes válasz - 
1 pont

2. Az 1. számú szöveg a) szépirodalmi.
A 2. számú szöveg b) nem szépirodalmi.

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

3. A könyv címe: Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei
A könyv írója: Ransom Riggs
A kiadás ideje: 2011
A kiadó neve: Kossuth Kiadó
A kiadás helye: Budapest

Öt helyes válasz - 
1 pont

4. a) 5:35 órakor, Becsére 
b) Újvidékre
c) Zentáról 21:35

Három helyes válasz -
1 pont

5. 1. Minden helyes megoldás elfogadható, amely a szöveg alapján keletezett. Pl. a) Miért 
részesítették újévkor előnyben a szemes terményeket? b) Kik jártak házról házra köszönteni? 
c) Megmaradt-e a szó mágikus erejében való hit? d) Mi alapján végezték a férj-jóslást?
2. Minden helyes megoldás elfogadható. Pl. Régen hittek abban, hogy amit kimondanak, 
valóra válik, ráolvasással gyógyítottak stb.

Két helyes válasz - 
1 pont

6. Bármilyen helyes megoldás elfogadható. Például: 
A kelet a négy fő égtáj egyike. Orvost kellett hívni hozzá. 
A madár száll. Öt szál rózsát kaptam. 
A hal vízben él. Nem hall semmit.

Hat helyes válasz - 
1 pont

7. bajkeverő (2) – bájital (1)
egész (2) – égbolt (1)
Adél (2) –Ádám (1) 
szekér (1) – szekeres (2)
egér (2) – éber (1)
kerék (1) – kérek (2) 

Hat helyes válasz - 
1 pont

8. Bármilyen jó megoldás elfogadható.
Pl. 

ORSZÁG VÁROS FIÚ LÁNY HÍRES EMBER

K Kína Kúla Kálmán Katalin Kossuth Lajos
M Magyarország Magyarkanizsa Mátyás Mária Mándy Iván

Tíz helyes válasz - 
1 pont

9. egyéb, várkomplexum, UNESCO, C-vitamin, Nobel-díjjal Két helyes válasz - 
0,5 pont.
Három, négy vagy öt helyes válasz -
1 pont

10. a) Scott McCloud
b) A képregény mestersége
c) A képregény felfedezése, A képregény újrafeltalálása

Négy helyes válasz - 
1 pont

11. – Hány csillag van az égen? – kérdezi a tanár a diáktól.
– 2 345 952 – feleli a diák. 
– Hát ezt meg honnan vetted?
– Ez már egy második kérdés, tanár úr.

Két helyes válasz - 
1 pont

12. a) egyszerű
b) összetett  
Az aláhúzott szó: alany

Három helyes válasz - 
1 pont

13. a) – 1; b) – 2; c) – 3 Három helyes válasz - 
1 pont

14. a) Egy jelentése van: mond, polc, lánc
b) Több jelentése van: nyúl, szem, levél

Hat helyes válasz -
1 pont

15. a) kedvez (ige) 
b) sokszínű (melléknév)
c) kedélyes (melléknév)
d) cukroz (ige)

Négy helyes válasz -
1 pont
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16. c) dráma Helyes válasz - 
1 pont

17. Pl. Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak,   (a)
Tiszai hajók, néma társatok!                          (b)
Ez más, mint otthon. Bús komédiátok,          (b)
Ily gyorsan betelő nyarak.                              (a)

Négy helyes válasz - 
1 pont

18. d) sci-fi Helyes válasz - 
1 pont

19. a) metafora Helyes válasz - 
1 pont

20. 1. b) a szerzői én és az irodalmi élet kapcsolatát, a kortársra való emlékezést
2. c) az olvasóval kötött „önéletrajzi szerződés”; a cím, az alcím, az előzetes ismeret utalása 

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




