
Országos Szakiskolai Közismereti Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás 
Tanulmányi Verseny 2006/2007 I. (iskolai) forduló 2006. december 12. 
 

1 

 
Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 

 
2006/2007 

 
„Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam.” 

 
 

IRODALOM – MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS 
 

I. (iskolai) forduló 
 
 

2006. december 12. 
 

Javítási útmutató 
 



Országos Szakiskolai Közismereti Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás 
Tanulmányi Verseny 2006/2007 I. (iskolai) forduló 2006. december 12. 
 

2 

Ssz. Megoldás Pontszám 

1. Lehetséges válaszok: 

E/1 személyű megszólalás 

Saját életéről, életútjáról mesél, vagy annak csak egy szakaszáról. 

Írhat magánéleti és/vagy közéleti , szakmai tevékenységekről. 

 

3 pont 
 

2. Öcsödön nevelőszülei Pistának hívták, mondván Attila név nem létezik.  

Attila királyról viszont a 3. osztályos olvasókönyvben talált történeteket. 

Ez egyrészt megnyugtatta, másrészt megszerettette vele az olvasást, az 
irodalmat.  

Ha csak vázlatot ír, de abban a két jó válasz benne van, adható 2 
pont. Ha összefüggő, legalább három mondatban fogalmaz, 3 pont. 

1 pont 

1 pont 

1 pont 

 

3. a) serdülőkori, tinédzserkori zavarok 

b) kiad, megjelentet, nyilvánosságra hoz 

c) pénzromlás, pénzértéktelenedés 

d) tiszteletdíj, fizetség 

e) ars poetica: költői hitvallás 

f) tömören, lényegretörően, röviden 

g) irat, papír, igazolvány, okmány, okirat, bizonyíték, bizonyság, tanújel, 
tanúsítvány 

A megadott válaszokon kívül más, hasonlóan jó megoldás is elfo-
gadható, kivéve az ars poetica fogalmát. 

1 pont 

1 pont 

1 pont 

1 pont 

1 pont 

1 pont 

1 pont 

4. Lehetséges jó válaszok: 

konyha bemutatása, gyárak bemutatása, sétál az utcán egy rendőr, egy 
munkás, kocsma, penészes raktár, éjjeli őr 

Válaszonként 2 pont, összesen 6 pont. 

6 pont 

5. a) a szarvas a gyerek(kor), a fiú,  

b) a farkas a felnőtt, a férfi 

1 pont 

1 pont 

6. a) 1.vsz.: még csak szívben, lélekben jelennek meg a farkasok 
b) 2.vsz.: már elhagyja az agancsát 
c) 3.vsz.: „varázs-üttön” fordulatával kezdődik a beilleszkedés az orda-
sok közé 

d) 4.vsz.: a farkas vagy a múltjára, vagy áldozatára figyel, kétféleképpen 
érthető 

1 pont 
1 pont 
1 pont 

 
1 pont 

7. Például csodaszarvas, mesei Piroska és a farkas, Farkaskaland, Mikulás-
mesék szarvasai stb.  

Felidézett irodalmi alakokként 2-2 pont, max. 4 pont 

 
4 pont 

8. Varázsütésre 1 pont 
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9. a) Az első idézet az anyai szeretetről, odaadásról, az otthon melegéről 
szól, illetve az apa-fiú kapcsolatról, ahol a fiú feltétel nélkül hisz még az 
apjának, elfogadja őt. 
 
b) A második idézet szerint a folyó mind a három idősíkot magában 
hordozza. Tanúja volt régi és mai eseményeknek, népek életének és 
mindezt meg is őrzi. 

2 pont 

 

 

2 pont 

10. hasonlat, metafora, hasonlat, megszemélyesítés 
Helyes megoldásonként 1 pont, összesen 4pont. 

4 pont 

11. a) vas-színű égbolt, lakkos, hűvös dinamó, zajtalan csillagzatok, fáj a 
szívem, a szó kihűl. 

Három jó válasz esetén 3, két jó válaszra 2, egy jó válaszra egy pont. 

 
3 pont 

 b) Itt csak egy válasz fogadható el: én vagy lírai én.  1 pont 

12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 pont 

13. illeszkedés 2 pont 

14.  
Egyszerű szó Kéttagú összetett szó Többszörösen összetett szó 
b) e) g) i) l) a) c) d) f)  k) h) j)  

 

12 pont 

15. a) 
 
„A  IV.    osztály    elvégzése    után   ott hagytam     
me.                 birt.               idő                                         áll.                                               
 
a gimnáziumot  meg az  internátust…”      
t. 
         Az aláhúzás a hangsúlyos! Ha nem a megfelelő jelölést 
         használja a versenyző, nem jár pont akkor sem, ha esetleg 
         aláírta a mondatrész megnevezését. 

 

5 pont 

 

 

 

 

 

Mély hangrendű 
 
a) c) f) h) 

Magas hangrendű 
 
b)  d)  e) 

Vegyes hangrendű
 
g)  i) 
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 b)        A, az                           határozott névelő  
IV.                               sorszámnév 
osztály                         főnév - köznév 
elvégzése                     igekötős igéből képzett főnév 
után                             névutó 
ott                                igekötő szerepét betöltő határozószó 
hagytam                      ige 
gimnáziumot               főnév 
meg                             kötőszó / igekötő 
internátust                    főnév (köznév) 

Ha csak a vastag betűvel kiemelt megnevezés szerepel,  adható pont. 

10 pont 

16. Napokat ettem, verseim honoráriumából fizettem lakásomat. 3 pont 

17. Aláhúzva: csoda gyerek, elátásért, hagytam, nyílvánított, félnyolckor 

Bekarikázva: b) e) g) i 

5 pont 

4 pont 

18. a) Horger Antal – tulajdonnév/személynév 

b) hívtak – T/1. sz. múlt idő (a többi E/1. sz. múlt idő) 

c) magánbankház – 3 tagú összetétel, a többi kéttagú 

2 pont 

2 pont 

2 pont 

19. a) irat, iromány, irka, írás, iroda 

b) tanulás, tanulmány, tanoda 

c) állvány, állás 

2 pont 

2 pont 

2 pont 

20. a) Pl. Hűlt helyét lelte. 

b) Elhúzták a nótáját. Kiporolták a nadrágját. Lekapták a tíz körméről. 

c) A kákán is csomót keres. 

d) Nem jut egyről a kettőre. 

Más szólás és közmondás is elfogadható, ha fedi a tartalmat. 

1 pont 

1 pont 

1 pont 

1 pont 

21. a) Tartalom: 

- kellő információt tartalmaz a pályázó koráról,  

- szakiskolai jogviszonyáról,  

- nyelvi tudásáról, a célországról, 

- motiváltságról 

b) Forma: alkalmazza az önéletrajzzal szemben támasztott  

     formai elemeket (cím, dátum, aláírás) 

c) Terjedelme min. 12, max. 15 mondat 

d) Stílus: leíró jelleg, mondatszerkesztés, szóhasználat, közérhetőség 

Súlyos helyesírási hibáért egyenként 1 pontot le kell vonni az 
összpontszámból! 

 

1 pont 

1 pont 

1 pont 

 2 pont 

1 pont 

 

2 pont 

 

4 pont 

 


