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Kedves Kollégák! 

Az útmutatóban egy lehetséges megoldást adunk meg, de elfogadható bármilyen 

más, nyelvtanilag és tartalmilag helyes megoldás is. 

Sikeres javítást kívánunk! 
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Megoldókulcs 

Feladat Megoldás Pontszám 

1. a) Anglia 

b) rákacsintott és az életkorára célzott 

c) idős emberre utal és tiszteletlen, ha nem előzi meg a Your Majesty 

(Your Royal Highness) megszólítás 

1 

2 

2 

2. Legfeljebb öt összefüggő mondatból áll 

Tématartás 

Nyelvi szabályok betartása 

Kifogástalan helyesírás 

(Ha valamelyik feltételnek nem vagy hiányosan tesz eleget a versenyző,, 

a részpont nem adható meg.) 

2 

1 

1 

1 

3. szónoki beszéd, érvelés, jegyzőkönyv 3 

4. Lehetséges válasz: nyilvánosságra hoznak fontos politikai, közéleti, 

mindenkit érintő/érdeklő információt. 

2 

5. objektív: hír, tudósítás (elfogadható a riport, interjú is, mert köztes mű-

faj) 

szubjektív: cikk, kritika, glossza (riport, interjú) 

7 

6. Ki?/Kivel?, Mikor?, Hol?, Mi történt?/Mit csinált?, Miért? 5 

7. Csak 4 kérdésre kapunk választ. 

Ki?: ismeretlenek 

Mit csináltak?: elvittek/elloptak 14 millió Ft-ot 

Mikor?: az ünnepek alatt 

Hol?: Cegéden/Tescóban vagy ceglédi Tescóban 

 

1 + 1 

1 + 1 

1 + 1 

1 + 1 

8. C D A B 4 

9. napilap: Népszabadság, Napló 

Hetilap: Nők Lapja, Kiskegyed 

Folyóirat: Lakáskultúra, Édes Anyanyelvünk, Magyar Nyelvőr 

Magazin: Joy (elfogadható a Lakáskultúra is, de nem adható érte újra 

pont) Minden jó helyre írt cím 1 pontot ér. 

8 

10. Például téma szerint: nyelvészeti, politikai, szórakoztató témájú újsá-

gok 

Más szempont is elfogadható, legalább 2 példával (amely nem lehet új-

ságcím).  

3 

11. Az 5 mondat legyen a feladat szerinti vázlat, és csak teljes, értelmes 

mondatokat lehet értékelni. Írhat az újság témájáról, illusztrációkról, 

címlapról, szerkezetről. A már leírt gondolatok újrafogalmazását nem 

szabad elfogadni. 

5 

12. Az összefüggő és a vázlatos ajánlást is maximális ponttal értékeljük. 

Nem fontos a megszólítás, tehát ennek hiányában nem vonunk le pontot. 

A terjedelem legalább 4 mondat legyen.  

A pontok felosztása: 

 tartalom: 3 pont 

 terjedelem: 1 pont 

 műfaji megfelelés, stílus: 2 pont 

6 

13. Pl. A munkatársamat sorozatos fegyelemsértései miatt kirúgták.  

A napilap szerkesztőjét minden indok nélkül kirúgták. 

2 
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Feladat Megoldás Pontszám 

14. Minden he-

lyes megol-

dás 1 pon-

tot ér. 

választékos semleges, 

közömbös 

bizalmas durva 

f, k a, d, g, h  c, e, i, l b, j  

12 

15. a) Édes anyanyelvünk Édes Anyanyelvünk 

b) A Magyar Nyelv Múzeuma A magyar nyelv Múzeuma 

c) Kazinczy-társaság Kazinczy Társaság 

d) Nyelvművelő Kéziszótár Nyelvművelő kéziszótár 

e) A Magyar Nyelv Hete A magyar nyelv hete 

f) kommunikációelmélet kommunikáció-elmélet 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

16. a) gyorsaság 

b) bölcsesség 

c) nyerseség 

d) kisebb 

e) frissesség 

f) békesség 

(Csak akkor fogadható el a megoldás, ha hibátlan a szó.) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

17. számítógépes szövegszerkesztő, csevegőcsatornákon alkalmazott írásbe-

li „beszédmód”, sms, teletex, fax (vagy bármely más eszköz, ami a fel-

adatban közölteknek megfelel). 

3 

18. Minden figyelemfelkeltő, nyelvtanilag megfelelő és kifogástalan helyes-

írással írott cím elfogadható. 

Kuriózum vagy szélhámosság?  

Celebek lázadása  

Emocionális csatározások  

Filológiai kísérletek 

Kötelező a redundancia a magyar nyelvben? 

Magyar médiasztárok dicsőségei 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

19. a) mecset; b) miliő; c) lecke; d) maradi. 4 
 


