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II. (regionális) forduló 
 

Javítókulcs 

A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok további 
részekre nem bonthatók.  
 
Feladat 
sorszáma 

Megoldás Pontszám Megjegyzés 

1. a) együgyűt 1  
 b) török 1  
 c) millennium 1  
 d) veszteséges 1  
 e) 5000 forintot 1  
 f) mozgó 1  
 g) fizetésképtelen 1  
 h) hármas lovasfogat 1  
 i) bélyegeket 1  
 j) érdekeket képvisel 1  
 k) Bódog 1  
 l) ipari formatervezést 1  
 m) fél színhiány a bridzsben 1  
 n) szaknyelv 1  
 o) vágottbaromfi-kereskedő 1  
 
2. 

 
a) a-ján-dék 

15 pont 
1 

 

 b) ost-rom 1  
 c) pogy-gyász 1  
 d) bo-dza 1  
 e) pén-zért 1  
 f) kert-aj-tó 1  
 g) fel-a-dat 1  
 
3. 

 
a) összeállításában 

7 pont 
1 

 

 b) megbeszélésen 1  
 c) Ennek a gyereknek a lustaság a legnagyobb hibája. 1  
 d) levélben v. levél útján 1  
 e) akarattal 1  
 f) századok múlva 1  
  6 pont  



 
4. a) személy 1  
 b) papagáj 1  
 c) muszáj 1  
 d) kevély 1  
 e) ricsaj 1  
 f) nadály 1  
 g) uszály 1  
 h) karaj 1  
  8 pont  
5. a) Jókora utat kellett megtennünk, hogy jókorra 

ideérkezzünk.    
b) Fametszet, rézmetszet, sőt metszett tükör is 

volt az aukción. 
c) Az idézett törvények indokolásából vett  

idézet pontatlan. 
d) Egy megértő tekintet, s bizakodással tekintett 

jövője felé. 
e) A gyorsíró mindent lejegyzett, s estére 

elkészült a jegyzet . 
f) A vállalat tagjai vállvetve dolgoztak, míg 

széjjel nem váltak. 
g) Legyen szíves, tegye közzé ezt a néhány sort a 

napihírek közé! 
h) Fogjatok össze a fogolyfarm megmentéséért! 

 

2 
 
3 
 
2 
 
2 
 
2 
 
3 
 
2 
 
2 

 

  18 pont  
6.      1, 2, x, 2, x, x, 2, 1, 1, x, x ,2 ,x, 2 14 pont  
 
7. 

 

      ki-nek, mi-t, hogy-an, mi-vel, hallgass-(a)tok,  

rag-(o)t, hátá-n, rag-nak, rag-(o)t, harap-ja, rag-gal 

 

 
 
11 pont 

 

8. a) címadás 3 a) Szempontok: 
1 pont, ha egyedi, 
figyelemfelkeltő 
1 pont, ha nyelvileg 
helyes 
1 pont, ha koherens a 
szöveggel  

 b) a mozgás 1  

 c) az izomzat tanulmányozásával 1  

 d) szervezetünk és környezetünk közötti  
    diszharmónia kifejeződése 

1  

 e) az emberi szenvedés csökkentésében 1  

  7 pont  

9.  a) H        b) H         c) I         d) I 
e) helyes indoklás 

4 
2 

 
 

  6 pont  



 
10.  a) folyamat 1  

 b) kultúra 1  

 c)  zavar 1  

 d) összehangolás 1  

  4 pont  

11. a) szenteltem, erednek, jött létre, lenni, segítsen, 
bekerül, működnék, létezik, érzi, függ, hiszek, 
értelmezik, esznek.  

5 Bármelyik 5 a felsoroltak 
közül 

 b) anyagtól, anyag, szaporodás, mozgás, nagyváros 5  
 c)  legfantáziadúsabb, legfontosabb, sokrétűek, 

harántcsíkos, szilárdan, vége. 
 

5  

  15 pont  
12. a) Többszörösen összetett mondat 2  
  

b)  
 

1  
2 4 

 
3 5 

 
 

 
2 

1: főmondat 
2: feltételes 
jelentéstartalmú, időhat. 
mell. mondat 
3: min. jelzős mell. m. 
4: állandó hat. mell. m. 
5: hasonlító jel. tart.  
    mell. m. 
 

  4 pont  
13. a) a sugárzás mennyisége, a levegő tisztasága, a zaj 

mértéke, az izommunka nagysága, a fertőzésveszély 
csökkentése  

3 pont Bármilyen helyes 
megoldás elfogadható 

14. a) Kulcsgondolat: Az emberi egészség jelentősen 
függ a környezeti hatásoktól. Ha egészségesek 
akarunk lenni, hinni kell a tudományos 
felfedezésekben, pl. a vitaminok gyógyító erejében. 

2 pont Minden hasonló tartalmú 
összefoglaló elfogadható. 
Ha helyesírási vagy 
súlyos nyelvi hibát 
tartalmaz, 1 pontot le kell 
vonni. 

 ÖSSZESEN 120 pont  
Források: 

1. Antalné dr. Szabó Ágnes - Dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció, Feladatgyűjtemény  
Szövegértés és szövegalkotás 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
74. oldal VI. feladatlap 
 
2. Antalné dr. Szabó Ágnes - Dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció, Feladatgyűjtemény 
Leíró magyar nyelvtan 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
27. oldal: Ragrapszódia 
28. oldal: Toldaléktotó 
 
3. Rácz Endre – Takács Etel: Kis magyar nyelvtan, Talentum Kiadó, 2001. 
4. Legyen Ön is milliomos! – válogatás Vágó István műsorából 
5. Kökény Sándor: Gépírás IV. , Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 

 


