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ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK
1. Minden feladat, illetve kérdés pontszáma a táblázatban található.
2. Amennyiben a válasz csak részben jó, 0 ponttal értékelendő.
3. Amennyiben a tanuló két választ ad, amelyből egyik helytelen, illetve nem jól jelölt (pl.
áthúzott), 0 ponttal értékelendő.
4. Az olvashatatlan írások és érthetetlen javítások 0 ponttal értékelendők.
5. Amennyiben a felelet nyelvtanilag és helyesírásilag jó, de a tanuló nem a kérdésre felelt, 0
ponttal értékelendő.
6. Amennyiban a tanuló nem tartotta be a feladat megoldására vonatkozó utasítást (pl.
a kértnél több választ festett be), 0 ponttal értékelendő, illetve a javítási útmutatóban
található táblázatban feltüntetett utasításnak megfelelően.
7. Amennyiban a tanuló a nyílt típusú feladatban másképpen jelöli a válaszát, mint azt az
utasítás előírja (pl. aláhúzza, ahelyett, hogy bekarikázná), a helyes választ pontozni kell.
8. A válaszban a zárójeles rész arra utal, hogy a zárójelben lévő szavak nélkül is helyes a válasz.
9. A válaszban a ferde vonal (törtvonal) a válaszlehetőségekre utal.
10. A rövid válaszokban az írásjelek elmaradásáért pontlevonás nem jár.
11. Több helyes válasz esetében a táblázatban először az eredeti válasz szerepel, ezt követi a
többi lehetséges jó válasz.
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Сва права задржана.

1. feladat			151115010701

Pontszám

3
1
4
2

1

Helyes válasz:
1 pont

2. feladat			151119010201

Pontszám

c) Az első mutató névmás (ezzel) visszautalást jelez, a második (ezt)
előreutalást jelez.
3. feladat			151123010201

1

Helyes válasz:
1 pont
Pontszám

1

Helyes válasz:
1 pont

d) Szimbolizmus
4. feladat			151124010201

Pontszám

d)
a)
c)
b)
e)

1

Helyes válasz:
1 pont

5. feladat			151123010201

Pontszám

1

Helyes válasz:
1 pont

b) szinesztézia
6. feladat			151119011101

Pontszám

1

Helyes válasz:
1 pont

A műfaj neve: esszé
7. feladat			151131010401

Pontszám

Minden helyes válasz elfogadható, amelyben a tanuló tiszteletben tartja
a kódváltás szabályait. Például:
a) Hivatalos stílusban a bankban: Hitelt szeretnék felvenni illetve
igényelni / hitelre lenne szükségem / hitelkérelmet szeretnék
benyújtani lakásfelújítás céljából.
b) B
 izalmas stílusban, baráti körben: Megdobnál egy kis dellával?
Kellene egy kis zsé / (zseton / lóvé / rugó/ lovetta / kiló/ rongy /
suska /dohány stb.), hogy felújítsam a kecót (otthont / fészket /kéglit
/ kérót ).
2

Helyes válasz:
1 pont

1

8. feladat			151134010401

Pontszám

a) unatkoznék
b) A fenti szövegben észlelt nyelvjárási jelenség neve: nákolás.
9. feladat			151131010202

1

Helyes válasz:
1 pont

10. feladat			151215010401

Pontszám

a) a kicsinyítő/becéző képző (Bármelyik válasz elfogadható.)
b) a diáknyelvre/ifjúsági nyelvre/plázanyelvre/(diák- vagy ifjúsági)
szlengre (A felsoroltak közül bármelyik válasz elfogadható)

11. feladat			151217010401

12. feladat			151231010401

1

Helyes válasz:
1 pont.
Pontszám

tipeg
oson
iszkol
csörtet
biceg
andalog

2

1 helyes válasz:
1 pont.
2 helyes válasz:
2 pont.
Pontszám

a) A fiúk jó barátok voltak, így szívesen nyaraltak együtt.
b) A fiúk szívesen nyaraltak együtt, hiszen jó barátok voltak.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Helyes válasz:
1 pont
Pontszám

b)
c)

1

2

4 helyes válasz:
1 pont.
5 és 6 helyes válasz:
2 pont.

13. feladat			151224011101

Pontszám

a) naturalizmus
b) szecesszió
c) impresszionizmus
d) szimbolizmus

2

3 helyes válasz:
1 pont.
4 helyes válasz:
2 pont.

14. feladat			151224030002

Pontszám

Például: Juhász Gyula: Milyen volt..., Anna örök; Tóth Árpád: Esti
sugárkoszorú, Hajnali szerenád; Ady Endre: Héja-nász az avaron, Léda
a hajón, Lédával a bálban, Elbocsátó, szép üzenet, Őrizem a szemed,
Az én menyasszonyom, Nézz, Drágám, kincseimre.
3

2 helyes válasz:
1 pont.
3 és 4 helyes válasz:
2 pont.

2

15. feladat			151231030002

Pontszám

1

Megfelelő indoklással mindegyik elfogadható:
Helyes válasz:
a) Az a) illik ide, mert jelzi a haragot.
1 pont
b) A b) felel meg, mert jelezné a rejtett fájdalmat.
c) A c) illik ide, mert már előre nevet rajta, hogyan adja vissza a sértést.
16. feladat			151233010101

Pontszám

1

Helyes válasz:
1 pont

a) HAMIS, b) HAMIS, c) IGAZ, d) IGAZ
17. feladat			151236010201

Pontszám

1

Helyes válasz:
1 pont

b) azonos alakú szavak (homonímia)
18. feladat			151214030001

Pontszám

Pl.: A képen a beléd-peléd (pelefélék osztályába tartozó rágcsáló)
játékos párosításban a szókezdő mássalhangzók (b-p) zöngésségben
térnek el egymástól. Ezért válik humorossá ez a szöveg.
19. feladat			151215010401

1

Helyes válasz:
1 pont
Pontszám

1

Írj ki a szövegből:
a) egy alárendelő minőségjelzős szóösszetételt: jóbarát /sötétpiros
b) e gy mellérendelő ikerítéssel keletkezett szóösszetételt:
mendemonda / irult-pirult
20. feladat			151225011101

Pontszám

a) 2. naturalizmus
b) 2. beszélő nevek

2
6

1

Helyes válasz:
1 pont

21. feladat			151233010701
1
5
3
4

Helyes válasz:
1 pont

Pontszám

– Legyőztek, Manolin-mondta. – Alaposan legyőztek.
– Hadd vagdossa fel Pedrico, ha kell neki a halcsapdákhoz.
– Az igaz, a hal nem. Csak később.
– Pedrico elintézi a csónakot meg a szerszámokat. Mi legyen a
hal fejével?
– Ő nem győzött le. A hal nem.
– És a hal ormányával mi legyen?
(Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger)
4

Helyes válasz:
1 pont

1

22. feladat			151226011101

Pontszám

1. c) A városalapító
2. a) I GAZ („két kis ütődött, kopasz szobrász sírnivalóan pontos
játékmodellje”)
b) H
 AMIS („gyáva érzelgősség megkímélni az óváros hullámos és
fárasztó rejtelmeit”)
3. a) P
 l. Elérkezett a végső ideje annak, hogy a tervezőmérnökök
átalakítsák a zsúfolt, ésszerűtlen várost… (és hasonló jó
megoldások)
b) A helikopterre.
23. feladat			151217010402

3 helyes válasz:
1 pont.
4 és 5 helyes válasz:
2 pont.

Pontszám

A) a) értelmezői/értelmező jelzői
B) körében

2

1

Helyes válasz:
1 pont

24. feladat			151314010701

Pontszám

5.
3.
1.
2.
4.

1

Helyes válasz:
1 pont

25. feladat			151324030001

Pontszám

Például: Igen. Azonosság van a kép és szöveg mondanivalójában, mert
mindkettő az elmagányosodásról szól. A lány éppen úgy páncélt hord,
mint a versben a lírai én (jelképesen és tényszerűen is). Társak híján a
számítógépe fedezékébe bújik.
Helyes válasz:
Nem, nincs azonosság, mert míg a lírai én önmagába zárkózik, a lány a 1 pont
számítógép révén a világgal teremt kapcsolatot.
Minden logikus érvelést elfogadunk: akár az igent, akár a nemet
választja és indokolja a diák.

5

1

26. feladat			151313010401

Pontszám

1

Bármely három helyes válasz elfogadható:
1. Írott, de beszélt nyelvi jellegű.
2. Erős az angol nyelv hatása.
3. Rövidítések, karakter elhagyás.
4. Emotikonok (matricák, gifek, mémek) használata.
5. Szándékos helyesírási hibák ejtése / helyesírási szabályok mellőzése.
6. Ékezetek elhagyása, kisbetűk használata.
7. Betűk és számok ötvözése.
8. Diskurzusjelölők (hát, na, szóval, vágod)
9. Szleng jelenléte, választékosság tagadása, helytelen nyelvhasználat.
10. Fonetikus írásmód, ragok elhagyása.
11. Központozás elhagyása.
12. Betűsokszorozás és írásjelek sokszorozása.
13. Játékosság.
14. Nagyfokú vizualitás stb.
27. feladat			151325010501

Helyes válasz:
1 pont

Pontszám

Bármelyik helyes válasz elfogadható a felsoroltak közül:
1. József Attila: Tiszta szívvel,
2. Móricz Zsigmond: Árvácska,
3. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig,
4. Móricz Zsigmond: Hét krajcár,
5. Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön,
6. Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk.

Helyes válasz:
1 pont

6

1

28. feladat			151334010401

Pontszám

2

a) Írd le az indulás pontos dátumát és időpontját!
Az indulás pontos dátuma és időpontja: 2021. július 15. 9 óra.
b) M
 ilyen közlekedési eszközön utaznak a turisták Budapestről
Passauba?
Budapestről Passauba autóbusszal érkeznek a kirándulók.
c) Mikor veszik igénybe először a kirándulók a hajó szolgáltatásait?
A kirándulás második napján, 13:30-kor sétahajóznak először a
turisták.
d) Mennyibe kerül felnőtteknek a schönbrunni kastélyba a belépő, ha
40 termet tekintenek meg a túra utasai?
Grand Tour: felnőtt: 14,50 €

4 helyes válasz:
1 pont.
5 és 6 helyes válasz:
2 pont.

e) Passau városa melyik országban található?
Passau Németországban található.
f) Hány órakor indulnak a turisták vissza Budapestre, ha záróráig
sétálgatnak a kastélyparkban?
21:00 órakor indulhatnak a turisták vissza Budapestre, szezonban
addig van nyitva a park.
29. feladat			151321010401

Pontszám

a) Pl. ásó, kapa, nagyharang, (senki sem választhatja szét őket többé);
teltek-múltak az évek
b) Pl. Furcsa étkezési, öltözködési és más szokásai voltak: napjai az
ábécéjáték alapján alakultak, a menü kialakítása (a napoknak és az
ételek nevének kezdőbetűjének meg kellett egyeznie), az ízlése sem
mindennapi, öltözködése cikornyás (csipkék, virágmintás kelmék),
a ruhán lévő virágminta kezdőbetűje is ugyanaz, mint a nap neve,
amelyen viselte, de ugyanígy került a friss virág is a vázába, az
esténként olvasott könyv kiválasztása és az udvarlók bemutatása is
ez alapján a szabály alapján történt. Hóbortos, szeszélyes, túlzottan
komplikált lány. (minden hasonló válasz elfogadható)
c) Tisztelgő meghajlás vagy térdhajtás, miközben egy fél lépést
hátrafelé tesznek.
30. feladat			151326030001

2 helyes válasz:
1 pont.
3 helyes válasz:
2 pont.

Pontszám

Pl. Az átalakulás itt fokozatosan megy végbe, Gregor Samsa viszont
már úgy ébredt, hogy féreggé változott. Látható a rajzon, hogy alvó
Helyes válasz:
férfiből (utazóügynök, öltöny) lesz bogár, itt még egy félig férfi, férfi
állat látható. A metamorfózis színhelye az ágy, három részre osztott rajz 1 pont
stb. (Más hasonló válaszok is elfogadhatók.)

7

2

1

