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Utasítások a teszt értékeléséhez
−Minden feladat maximális pontszáma 1 pont.
−Azok a feleletek, amelyek eltérnek a kulcsban közzétett válaszoktól 0 pontot érnek.
−A tanuló azokra a válaszokra kaphat 0,5 pontot, amelyeknél ezt az utasításban meghatároztuk.

Sor-
szám Megoldás A feladatok pontszámai

1. 1. szerző (író)
2. cím
3. bekezdés
4. lábjegyzet

Kettőnél kevesebb helyes válasz –
0 pont.
Két helyes válasz –
0,5 pont.
Négy helyes válasz –
1 pont.

2. 1. kamasz, nyolcadikos, ősszel gimis, 15 éves stb. (= egy válasz)
2. Farmernadrágot szeretne venni, és Párizsba szeretne utazni. (= egy válasz)

Egy helyes válasz –
0,5 pont.
Két helyes válasz –
1 pont.

3. 1. chat, üzenetküldés, csoportok (= egy válasz)
2. hanghívás (= egy válasz)

Egy helyes válasz –
0,5 pont.
Két helyes válasz –
1 pont.

4. A tanárok nem voltak elragadtatva a modern zenétől/zenével.
Sokat gondolkodtam a feladaton/feladat fölött.

Helyes válasz –
1 pont.

5. Annyit ért hozzá, mint tyúk az ábécéhez. Helyes válasz –
1 pont.

6. 11900. január 25-én, a Somogy megyei Göllén született, Fekete Árpád tanító, iskolamester 
és gazdálkodó és Sipos Anna első gyermekeként. Az akkori kor szokásának megfelelően 
keményen nevelték. Az elemi iskola első négy évét (1906-1910) szülőfalujában végezte el, az 
ötödik évet már Kaposváron kezdte el, ahová egy év múlva a család is költözött. 
5 A fiatal házasok az esküvő után Ajkára költöztek, első közös otthonukba. Itt kapott állást 
vezető gazdatisztként, a holland származású, disznókereskedőből lett földbirtokos, Nirnsee 
Ferenc birtokán .
3 1924 januárjában a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémián folytatta 
tanulmányait, ahol 1926-ban mezőgazdászként végzett. A város és az Akadémia emléke 
nem múlt el nyomtalanul életében. Magyaróvár belvárosa a tanintézetnek helyet adó Vár 
épületével, a Lajta több ágával, a hatalmas kiterjedésű gyönyörű park, amelynek közepén a 
kollégium található, Fekete Istvánt is megihlették. 
4 Tanulmányai befejeztével Bakócára került, gróf Mailáth György birtokán kapott segédtiszti 
állást. Itt ismerkedett meg Piller Edittel, a bakócai belgyógyász főorvos lányával, akivel 1929. 
december 12-én házasságot kötött.
2 1923-ban felvették a debreceni Gazdasági Akadémiára, de csak az első félévet végezte el. 
Dunántúliként nem érezte jól magát az Alföldön, visszavágyott a dimbes-dombos dunántúli 
tájra. 

Helyes válasz –
1 pont.

7. á, é, í, ó, ő, ú, ű Helyes válasz –
1 pont.

8. a) A hosszú tél után megérkezett a ragyogó, illatozó tavasz. (= egy válasz)
     minőségjelző időhatározó                       minőségjelző  minőségjelző               

b) A tanuló a könyvet óvatosan helyezte a polcra. (= egy válasz)
                                                    módhatározó                helyhatározó

Egy helyes válasz –
0,5 pont.
Két helyes válasz –
1 pont.

9. haver, bagázs, lóvé, nőci    sportnyelv

balhátvéd, partjelző, kezdőkör   szleng 

töpörtyű, csucsujgat, pityóka   tájnyelv

Helyes válasz –
1 pont.
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Sor-
szám Megoldás A feladatok pontszámai

10. olvasók: olvas|ó|k 1+2+3
számítgatásnak: szám|ít|gat|ás|nak 1+2+2+2+4
tudásába: tud|ás|á|ba 1+2+3+4
juthatunk: jut|hat|unk 1+2+4
szeretettel: szeret|et|tel 1+2+4

Négynél kevesebb helyes válasz –
0 pont.
Négy helyes válasz –
0,5 pont.
Öt helyes válasz –
1 pont.

11. borász, borivó, mustkészítés, borsó, árjegyzék,
nyelvemlék, nyelvvel, nyelvtan, nyelvezet, nyelvjárás, nyelvi

Helyes válasz –
1 pont.

12. a) 
1. Ősmagyar kor
2. Ómagyar kor
3. Középmagyar kor
4. Újmagyar kor

b) 1772-től

Az a) feladat helyes megoldása –
0,5 pont.
A b) feladat helyes megoldása –
0,5 pont.
Mindkét feladat helyes megoldása –
1 pont.

13. Írásban jelölt teljes  
hasonulás

Zöngésség szerinti  
részleges hasonulás Rövidülés

kanyarulással,  
kajánsággal, melyekkel népbiztos, aztán szállt

A táblázatban feltüntetett megoldások közül bármelyik elfogadható.

Helyes válasz  –
1 pont.

14. 1. Kerülgeti, mint macska a forró kását.
2. Lóg a lába az esőnek.
3. Lakatot tesz a szájára.

Helyes válasz  –
1 pont.

15. Lírai alkotások: c
Epikai alkotások:a, b  

Helyes válasz  –
1 pont.

16. c) páros rím Helyes válasz  –
1 pont.

17. Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint a gyermek anyja kebelére. 

Helyes válasz –
1 pont.

18. a) epika
b) napló
c) regény/kalandregény (mindkét válasz elfogadható)

Két helyes válasz – 
0,5 pont.
Három helyes válasz –
1 pont.

19. 1. szonett
2. képvers

Helyes válasz –
1 pont.

20. 1. énelbeszélő
2. metafora

Egy helyes válasz –
0,5 pont.
Két helyes válasz –
1 pont.

Megjegyzés:
1. A javított vagy áthúzott felelet nem ismerhető el.
2. A ceruzával írt felelet nem ismerhető el.
3. Nem ismerhető el az a felelet, amelyben rövidítéssel válaszol a diák, kivéve azoknál a feladatoknál, 

amelyekben a rövidítések ismeretét kérik számon.
4. Elismerhető a nyomtatott betűkkel írt válasz, kivéve, amikor a feladat az írott betűk használatát kéri.
5. Elismerhető az a válasz, amelyet a tanuló másképpen jelölt, ha a jelölés egyértelmű (pl. aláhúzás helyett 

bekarikázza vagy kipipázza a választ).


