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JAVÍTÓKULCS
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

a) Az óriáspanda képe mindannyiunk számára ismerős, ám életmódjáról eddig rendkívül keveset tudtunk. Az állat tanulmányozására
jó lehetőség adódott, amikor Kínában egy védett területen egy hegyi
barlangban újszülött pandára bukkantak. Ez volt az első alkalom,
amikor mindenre kiterjedő filmfelvétel készülhetett a fiatal panda fejlődéséről és viselkedési formáiról. A kutatók többek közt arra a létfontosságú kérdésre próbálnak választ találni, hogy miért nem szaporodnak a fogságban tartott pandák, míg a természetben, ha párra
akadnak, minden jól működik.
a) tusol (zuhanyozik) – tussol (eltussolni igyekszik; két vállra fektet)
b) kiált (kiabál) – kiállt (múlt idejű ige)
c) zsúpol (zsúppal fed) – zsuppol (toloncol)
d) nagyol (nagyjából végez el) – nagyoll (nagynak ítél)
A felsorolt jelentéstartalmat magukban foglaló helyes mondatokért lehet adni 1-1 pontot.
a) metssze vagy messe
b) látsszék vagy lássék
c) tetsszem vagy tessem
Teljes hasonulás, jelölt: h) p) z)
Teljes hasonulás, jelöletlen: a) c) d) e) i) j) k) l) o)
Részleges hasonulás – zöngésség szerint: m) n) u)
Részleges hasonulás – a képzés helye szerint: b)
Összeolvadás: f) g) r)
Rövidülés: t) v)
Kiesés: s)
a) fog- egyalakú igető; -ja tárgyas személyrag E/3
fogly- többalakú névszótő, hangzóhiányos;
-a birtokos személyjel E/3
b) esté- többalakú névszótő, időtartamot nyújtó; -jé (-je) birtokos
személyjel E/3; -n határozórag
estély- egyalakú névszótő; -é (-e) birtokos személyjel; -n
határozórag
c) csuk- egyalakú igető; -ja tárgyas személyrag E/3
csukly- többalakú névszótő; időtartamot nyújtó (csuklyát)
a) A gyerekek hasonlítanak tulajdonságaikban a szüleikre.
b) Ha sok gyenge összefog, legyőzi az erőset.
c) A megfelelő időben kell elvégezni a dolgainkat, amikor a legnagyobb szükség van rá.
(A mondanivalójában hasonló értelmezések elfogadhatók.)
a) ebédelő
b) bozótos
c) fia
d) atyája
e) darvak
f) doboz
g) szóalakhasadás

20 pont

8 pont

3 pont
22 pont

6 pont

3 pont

7 pont
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a) Aláhúzva: tehetséges, értelmes,
szeresd, hirdesd, valld,
nem a cél, vándorlás,
aranyfüst, játékpénz
b) minőségjelzős, állítmányi, állítmányi, állítmányi
c) ellentétes, kapcsolatos, ellentétes, kapcsolatos

12 pont

9.

a) kérdőnévmás, kötőszó
b) A válaszoló a kérdőnévmást kötőszónak értelmezte.

3 pont

10.
a) Egy őszi napon látta először a lányt, szemerkélő esőben. Különös, 20 pont
nyomasztó idő volt, a felhők ráültek a házak tetejére, szürke lucskos
idő volt, otthontalan idő. Ilyenkor nagyon egyedül érzi magát az ember, és Illés Ézsaiásnak akkor még igazán senkije sem volt ebben a
nagy, idegen városban, csupa ismeretlen arc vette körül, néha összegörnyedve feküdt a munkásszállóban a vaságyon, és éktelen honvágy
gyötörte a faluja után, az anyja után, az apja után, napsütéses nyári
délutánok után, amikor hadvezér volt és varázsló volt és indián volt és
párduc volt, hasalt a kert végében a terebélyes lapulevelek alatt, a föld
nyirkos volt, és kesernyés szag lengte körül, aztán lassan és puhán,
nagyon barátságosan lopóztak a kert felé az árnyak, este lett, hallotta
az anyja elnyújtott hangját: „Ézsaiás”, körülülték a nagy asztalt, az arcukra esett a petróleumlámpa sárgás, meleg fénye, a láng körül libegő
pillék szárnya irdatlanul nagy árnyékon vetett a falra, az apja szép,
szabályos karaj kenyereket vágott mindegyiküknek.
(Lázár Ervin: Játék álarcban – részlet)
11.
megtörülte állítmány

m

szépen

bicskájáttárgy

mi

csillagos

4 pont
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Tartalom:
a) ötletes cím
b) a címnek megfelelő szöveg
c) egyéni, ötletes, érdekes szöveg
Szerkezet:
d) a terjedelem legalább 10-12 mondat
e) koherens szöveg
Kifejezésmód, stílus:
f) megfelelő nyelvi megformálás, értelmes mondatok, jó szóhasználat
g) elfogadható nyelvhelyesség (egy-két hiba esetén 1 pont,
több kisebb hiba vagy egy súlyos hiba esetén 0 pont)
Helyesírás:
h) hibátlan vagy egy kisebb hiba (vesszőhibákat nem vesszük figyelembe; két-három kisebb hiba esetén 1 pont, négy vagy több kisebb
hiba vagy egy súlyos hiba esetén 0 pont)
Külalak:
i) jól olvasható, rendezett írás, szabályos ékezethasználat

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
2 pont
2 pont
2 pont

1 pont

a-i) Ha a szöveg alapján valamelyik jellemző nem ítélhető meg,
azt nem kell értékelni.
A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok 1-nél
kisebb értékűre nem bonthatók (0,5 pont nem adható).

Összpontszám: 120 pont
Továbbküldés: 66 ponttól

