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Feladatok az 

ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 

standardleírás 5. szintjéhez 

2016 
 



 

A feladat 

sorszáma: 

1. Standardszint: 5. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Beszédkészség, 

szóbeli szöveg 

értelmezése és 

alkotása 

Metakommunikáció Alapvető hétköznapi 

élethelyzetekben a testbeszédét 

és az arcjátékát önállóan 

összehangolja a szöveggel, a 

helyzetnek megfelelő szöveget 

alkot. Azonosítja a kommunikációs 

folyamat szereplőit.  

 



 

Nézd meg figyelmesen a képeket! 

A.  

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 
Egy-egy párbeszéd egyik megszólalójának szövegét láthatod az alábbiakban. 

Állapítsd meg, melyik „félpárbeszéd” melyik képhez tartozik, és írd a megfelelő 

kép betűjelét a megfelelő szöveg melletti négyzetbe!  

Egészítsd ki teljes párbeszéddé a részleteket! 

a)  

- Be tudják fejezni határidőre a munkát? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

- Júniusra sok esőt ígérnek, nem szeretném, ha beáznánk. 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

- Vöröses téglaszínű tetőcserépre gondoltam. 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

  



- Köszönöm, viszontlátásra. 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

b)  

- Nem láttam a múlt héten. Beteg volt? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

- A család nekem is fontos, pont a nagynéném miatt válogatom a 

puhábbakat. 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

- Nem, abból most nem kérek, esetleg a jövő héten viszek majd. 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

- Tud visszaadni tízezresből? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

   

c)  

- Legközelebb akkor két hét múlva találkozunk, addigra hozzák a 

kész terveket! 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

- Sajnos, a cégünknél előlegfizetésre nincs lehetőség, de ahogy 

elkészültek a teljes munkával határidőre, pontosan átutaljuk a 

szerződésben szereplő összeget. 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

- Jöjjenek, természetesen kikísérem önöket a kijáratig. 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

- A folyosón jobbra talál egyet, mindjárt a dísznövény mellett. 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

  



d)  

- Gondolkoztál már róla, hogy mit kérsz a szülinapodra? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

- Pirosra vagy kékre gondoltál? 

 ...................................................................................................................................  

 

 ...................................................................................................................................  

- Abban a színben nem is láttam még sehol. 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

- Én nem vásárolok interneten, szerintem nem megbízható. 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

  

Összesen: pont 

 

  



Javítási útmutató 

 

1. 

a) A párbeszéd a kép tartalmának megfelel, a szereplőket jól 

azonosította, a kiegészítés logikus, értelmes. 

C 1+2 

b) A párbeszéd a kép tartalmának megfelel, a szereplőket jól 

azonosította, a kiegészítés logikus, értelmes. 

D 1+2 

c) A párbeszéd a kép tartalmának megfelel, a szereplőket jól 

azonosította, a kiegészítés logikus, értelmes. 

B 1+2 

d) A párbeszéd a kép tartalmának megfelel, a szereplőket jól 

azonosította, a kiegészítés logikus, értelmes. 

A 1+2 

Összesen: 12 pont 

 

A képek forrása: 

http://www.canstockphoto.hu/k%C3%B6z%C3%A9ps%C5%91-id%C5%91s-anya-%C3%A9s-

t%C3%ADzen%C3%A9ves-kor-l%C3%A1ny-besz%C3%A9lget%C5%91-9097674.html 

https://www.shutterstock.com/hu/pic-9255982/stock-photo-successful-people-shaking-hands-

making-a-necessary-agreement.html?src=SR8ZDlwzhqkGlyJRoUSfPQ-2-27 

http://s.hswstatic.com/gif/10codeviolationsingreenconstruction1.jpg 

http://www.agraragazat.hu/sites/default/files/styles/cikkkep/public/piac_3.jpg?itok=Kr08olqn

http://www.canstockphoto.hu/k%C3%B6z%C3%A9ps%C5%91-id%C5%91s-anya-%C3%A9s-t%C3%ADzen%C3%A9ves-kor-l%C3%A1ny-besz%C3%A9lget%C5%91-9097674.html
http://www.canstockphoto.hu/k%C3%B6z%C3%A9ps%C5%91-id%C5%91s-anya-%C3%A9s-t%C3%ADzen%C3%A9ves-kor-l%C3%A1ny-besz%C3%A9lget%C5%91-9097674.html
https://www.shutterstock.com/hu/pic-9255982/stock-photo-successful-people-shaking-hands-making-a-necessary-agreement.html?src=SR8ZDlwzhqkGlyJRoUSfPQ-2-27
https://www.shutterstock.com/hu/pic-9255982/stock-photo-successful-people-shaking-hands-making-a-necessary-agreement.html?src=SR8ZDlwzhqkGlyJRoUSfPQ-2-27
http://s.hswstatic.com/gif/10codeviolationsingreenconstruction1.jpg
http://www.agraragazat.hu/sites/default/files/styles/cikkkep/public/piac_3.jpg?itok=Kr08olqn


 

A feladat 

sorszáma: 

2. Standardszint: 5. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Beszédkészség, szóbeli 

szöveg értelmezése és 

alkotása 
Metakommunikáció 

Alapvető hétköznapi 

élethelyzetekben a testbeszédét 

és az arcjátékát önállóan 

összehangolja a szöveggel, a 

helyzetnek megfelelő szöveget 

alkot. 

 

Frissen vásároltál egy régen kinézett dolgot (ruha, ékszer, bicikli, könyv, 

bármi). Készíts egy szelfit ezzel a tárggyal, a képről derüljön ki, hogy örülsz 

neki. Küldd el MMS-ben vagy e-mailben tanárodnak, vagy tedd fel egy olyan 

felületre, ahol ő is láthatja! Számolj be arról 3-4 mondatban, miért volt 

szükséged erre a tárgyra, miért pont erre, és hogy jutottál hozzá! 

 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

a  

b  

c  

d  

 



 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................    

 ...................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Összesen:  pont 

 

  



Javítási útmutató 

 

a) A fotón látszik az arc és a kiválasztott tárgy is, a tanuló arcán 

öröm tükröződik. 

a 2 

b) A beszámoló összhangban van a képpel. b 2 

c) megfelelő nyelvhelyesség c 1 

d) megfelelő helyesírás d 1 

Összesen:  6 pont 

 

  



A feladat 

sorszáma: 

3-7. Standardszint: 5. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Különböző 

szövegek értő 

olvasása 

Értően olvas köznyelvi, 

instrukciós, tankönyvi és 

ismeretterjesztő szöveget. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Olvasási 

stratégiák – a 

szöveg alapvető 

jellemzői 

Azonosítja a köznyelvi, egyszerű 

narratív és ismeretterjesztő 

szöveg témáját. Képes a szöveg 

címének értelmezésére. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Szókincs 

bővítése 

Használja a hétköznapi 

kommunikációhoz, a munkában való 

eligazodáshoz és a hivatalos 

ügyintézéshez szükséges 

szókincset nyelvhelyességi 

szempontból helyesen. 

Megfogalmazza néhány szó 

jelentését szövegkörnyezetből.  

 

  



 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget! 

 

Számos olyan mindennapos 

szerelési művelet van a 

kerékpáron, melyet minden 

kerékpárosnak ismernie kell. 

Ilyen a kerekek kiszerelése, 

visszahelyezése. A lépések a 

következők: 

- A fék kioldása: az 

országúti kerékpárok 

patkófékeit vagy a féktesten, 

vagy a fékkarnál lehet 

szélesebbre nyitni, míg a 

mountain bike-ok V-fékei esetében a „pipát” kell kiakasztani, a 

tárcsafékeknél nincs szükség kioldásra. (A hátsó kerék kiszedéséhez 

váltsunk a legkisebb hátsó lánckerékre!) 

- A patentzár kioldása: kioldáshoz a kart (szerszám használata nélkül) 

fordítsuk kifele.  

- A kerekek kivétele: az első kerék a patentszár rögzítőanyájának 

kihajtása után általában a kormány megemelésével kiesik a villából. A 

hátsó kerék esetében a rögzítőanyán ne állítsunk, viszont a váltókanalat 

hátra kell húzni, hogy a lánckeréksor ki tudja kerülni a felső 



bowdenvezető görgőt.  

- A kerekek visszaszerelésekor ellenőrizzük, hogy a tengely pontosan üljön 

a saruban, érdemes a patentzár megszorítása előtt ránehezedni a 

kerékpárra. A hátsó kerék esetében behelyezéskor a lánc a legkisebb 

lánckeréken legyen, ismét húzzuk kissé hátra a váltó kanalát, mellyel 

megkönnyítjük a saruba való bevezetést. 

 

- A patentzár megszorítása: a kart nem forgatni kell, hanem befordítani, 

előtte viszont a rögzítőanyát be kell hajtani, majd addig állítani negyed 

fordulatokkal, míg a kar befordítása határozott kézerőt igényel, de 

ehhez szerszám használata nem szükséges. 

- A fék gyorskioldóját vissza kell állítani, majd húzzuk meg a kart és 

ellenőrizzük a kerék helyzetét: a fékpofák egyenlő távolságra legyenek az 

abroncstól. 

  



3. Adj címet a szövegnek! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

    pont 

 

4. Az alábbi meghatározások egy-egy, a szövegben szereplő szóra, 

szakkifejezésre vonatkoznak. Írd a megfelelő szó betűjelét a sor elejére! 

Egy meghatározáshoz nem kell betűjelet írnod, mert eggyel több van 

belőlük, mint ahány szó. 

(A: patentzár, B: villa, C: tengely, D: abroncs, E: váltó) 

……… Forgó, lengő testek tartórúdja. a  

……… Gépen, berendezésen valamely változtatás végrehajtására 

alkalmas alkatrész.  
b  

……… Jármű irányát szabályozó szerkezet. c  

……… Keréken lévő gumigyűrű, amely az út minőségének és az időjárási 

viszonyoknak megfelelő futófelületet biztosít. 
d  

……… A kerék villasaruba történő rögzítésére szolgál, a kerék 

kivételéhez, illetve beszereléséhez így nem kell szerszám. 
e  

……….U vagy V alakú eszköz, alkatrész. f  

 

5. A fenti feladatban egy meghatározásra nem volt szükséged. A szövegből 

melyik szóra illik ez a meghatározás? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

    pont 

 



 

6. A szavaknak általában több jelentésük is van.  

a) A 2. feladatban szereplő szavak (patentzár, villa, tengely, abroncs, váltó) 

közül melyik szó az, amelyiknek egy másik jelentése: Rendszerint három- vagy 

négyágú evőeszköz? 

 

………………………………………………………… 

a  

b) Ugyanennek a szónak létezik még egy harmadik jelentése is. Mi ez? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

b  

 

7. Találsz a többi felsorolt szó között olyat, amelyiknek meg tudnád fogalmazni 

egy másik jelentését? Keress egy ilyet, és írd le a meghatározással együtt! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

    pont 

 



 

Javítási útmutató 

 

3. 

Kerékpárszerelés; A kerékpár karbantartása; Így gondozd a biciklidet! 1 

Ezeken kívül a tartalmilag megegyező, egyéb jó válaszok is elfogadhatóak. 

 

4. 

a) - C a 1 

b) - E b 1 

c) – nem kellett beírni semmit c 1 

d) - D d 1 

e) - A e 1 

f) - B f 1 

 

5. 

kormány 1 

 

6. 

a) villa  a 1 

b) luxusház, általában pihenésre, kikapcsolódásra szolgál b 2 

A fenti meghatározáson kívül a tartalmilag megegyező, egyéb jó válaszok is 

elfogadhatóak. 

 

  



 

7. 

Lehetséges jó válaszok: 

tengely: mértani kifejezés, egy olyan képzeletbeli egyenes, amely azokat 

a pontokat köti össze, amelyek a test vagy a síkidom forgása közben 

mozdulatlanok maradnak; 

váltó: sportban olyan csapatverseny, ahol a tagok egymást követően 

teljesítik a távot, eredményük összeadódik; közgazdaságtanban olyan 

értékpapír, amellyel az elfogadó kötelezettséget vállal, hogy 

hitelezőjének megadott időpontban meghatározott összeget fizet; 

abroncs: régebben a harang alakú szoknyák kifeszítésére használt 

rugalmas karika, sokszor bálnacsontból készült. 

2 

Összesen:  13 pont 

 

A szöveg és ábrák forrása: bikemag.hu



 

A feladat 

sorszáma: 

8. Standardszint: 5. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Szövegelemzés 

alapvető 

eljárásai 

Képes értelmezni köznyelvi, 

ismeretterjesztő és 20-21. 

századi szépirodalmi szöveget. 

Alkalmazza a szövegelemzés 

alapvető eljárásait: a téma 

megállapítása, adatkeresés, 

válaszadás kérdésekre, ok-okozati 

kapcsolatok azonosítása, a lényeg 

kiemelése. 

Tanulási képesség 

fejlesztése 

Információk 

kritikus 

befogadása 

Rövid hétköznapi és gyakorlati 

írásbeliség körébe tartozó 

szövegben található adatokat és 

információkat visszakeresi. 

Azonosítja az információ forrását. 

Összehasonlít azonos témáról 

szóló különböző rövidebb 

forrásokat: megállapít alapvető 

azonosságokat és különbségeket. 

Felismeri az egyszerű ok-okozati 

összefüggéseket. 

 



 

A kerékpárszerelésről szóló fenti szöveg lényegét röviden összefoglaltuk. 

Három helyen azonban tartalmi hiba csúszott a megfogalmazásba. Keresd meg 

ezeket a hibás szövegrészeket, húzd át őket, és írd a kipontozott helyre a 

javított verziót! 

Sokszor adódhat olyan helyzet, hogy biciklid kerekét ki kell venned, majd 

biztonságosan visszaraknod. Ilyenkor első feladatod a fék kioldása, ez 

szükséges patkófék, a mountain bike V-fékei és tárcsafék esetén is. Az első 

kereket egyszerűbb kivenni, a patentzár rögzítőanyáját hajtsd ki, utána a 

kormányt megemelve általában magától kiesik a kerék a villából. A hátsó kerék 

kiszedéséhez válts a legnagyobb hátsó lánckerékre, a rögzítőanyán ne állíts, de 

a váltókanalat húzd hátra, hogy a lánckeréksor ki tudja kerülni a felső 

bowdenvezető görgőt. Visszaszereléskor lényegében ugyanezt csináld, csak 

fordított sorrendben. A patentzár megszorítása előtt a rögzítőanyát hajtsd 

be, majd állítsd addig negyed fordulatokkal, míg a patentzár karját el nem 

tudod forgatni. Ehhez szerszámot nem kell használnod. 

 

 

a) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

a 1 

 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

b 1 

 

c) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

c 1 

Összesen: pont 

 



Javítási útmutató 

 

a) Ilyenkor első feladatod a fék kioldása, ez szükséges patkófék és a 

mountain bike V-fékei esetén is. (Tárcsafék esetében nem kell 

kioldani a féket - harmadik sor.) 

a 1 

b) A hátsó kerék kiszedéséhez válts a legkisebb hátsó lánckerékre… 

(hatodik sor) 

b 1 

c) …míg a patentzár karját be nem tudod fordítani. (10-11. sor) c 1 

Összesen: 3 pont 

 

  



A feladat 

sorszáma: 

9-14. Standardszint: 5. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Olvasás, az írott 

szöveg megértése 

Szövegértési 

stratégiák — 

értő olvasás 

Köznyelvi, ismeretterjesztő és 20-

21. századi szépirodalmi szövegből 

kiemeli a lényeges adatokat. 

Megfogalmazza a saját véleményét 

a szövegről. 

Olvasás, az írott 

szöveg megértése 

Kép és szöveg 

kapcsolata 

Címet ad a képnek. 

Kiemeli a képekhez tartozó 

szövegrészleteket. 

Értelmezi a szöveghez kapcsolódó 

ábrákat és illusztrációkat. 

Megfogalmazza a kép és szöveg 

közötti különbséget. 

Olvasás, az írott 

szöveg megértése 

Szövegműfajok 

megkülönböztet

ése 

Megkülönbözteti az írásbeli és a 

szóbeli, a verses és prózai 

szövegműfajokat, magánhasználatú 

és nyilvános, fikciós és nem fikciós 

szövegelemeket.  

Tanulási képesség 

fejlesztése 

Tömörítés, 

lényegkiemelés, 

összefoglalás, 

jegyzetkészítés 

Hétköznapi és a gyakorlati 

írásbeliség körébe tartozó 

szövegben megtalálja a 

kulcsszavakat. A szöveg alapján 

hiányos mondatokat, ábrákat, 

táblázatot, vázlatot egészít ki. 



Képes a megadott terjedelem 

tartására. Önállóan kiemeli a 

lényeget. Tömöríti a szöveget.  

Tanulási képesség 

fejlesztése 

Könyvtárhasznál

at és források 

megjelölése 

Megjelöli a nyomtatott (és 

internetes) forrás szerzőjét, 

címét és a forrás nevét. Elkülöníti 

a felhasználást és a szellemi 

lopást. 

Írás, szövegalkotás 

Nyelvhelyességi

, helyesírási 

ismeretek 

alkalmazása 

Megfelelő, érthető 

nyelvhelyességgel és helyesírással 

alkot szöveget. 

 

  



Olvasd el az alábbi szöveget! 

Hihetetlen! - Ez is tananyag lehet az általános iskolákban 

(agrarszektor.hu) 2016. február 21., vasárnap 8:00 

823 ember kedveli. Az ismerőseid közül te lehetsz az első. 

Néhány éven belül el szeretné érni a Magyar Országos Horgász Szövetség 

(Mohosz), hogy a horgászat váljon általános iskolai tananyaggá, amelyet 

horgászvizsga zárna. A szervezet stratégiájában a hazai és a külföldi 

horgászok számának jelentős növelése szerepel. 

Középtávon, vagyis akár három éven belül el szeretné érni a Mohosz, hogy a 

horgászatot az általános iskolákban oktassák a gyerekeknek – erősítette meg 

az agrárszektor.hu-nak Dérer István, a szövetség elnökhelyettese. E törekvés 

szerepel a szervezet stratégiai céljai között is. 

MTI-fotó: Lehotka László 



A Mohosz azt szeretné elérni, hogy a horgászat alapfokú tananyag legyen az 

általános iskolákban, és a gyerekek az elsajátított ismeretekről horgászvizsgán 

számoljanak be. Dérer István szerint ilyen rendszer már több európai 

országban – például Hollandiában – is működik. 

A horgászati oktatás hozzájárulhat ahhoz, hogy növekedjen a szervezett 

horgászok száma Magyarországon. A Mohosz stratégiai elképzelései szerint a 

330 ezres mai regisztrált horgászlétszám hat év alatt átlépheti a 400 ezret, a 

külföldi horgászturisták száma pedig az évi 100 ezret. A horgászatból 

származó belföldi forgalom 35 százalékkal, a külföldi száz százalékkal 

növekedhet, és ez 5–8 ezer új munkahelyet teremthet, ha ehhez évi 20 milliárd 

forintos állami és vállalkozói fejlesztést is sikerül megvalósítani. 

 



9. A fenti szöveg egy internetes portálon jelent meg.  

a) Sorold fel azokat a formai jellemzőket, ami megkülönbözteti egy 

nyomtatott újságcikktől! 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

a  

b) Mi a szöveg forrása? b  

c) Mi a kép forrása? c  

 

10. A horgászszövetség elnökhelyettese a horgászat általános iskolai tanítását 

szeretné bevezetni. Mit szólnál az új tantárgyhoz? Véleményedet fogalmazd 

meg 8-10 mondatban! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

    pont 

 

11. A szerkesztők egy fotót is közöltek illusztrációként a cikkhez. Véleményed 

szerint hangulatában, tartalmában illik a szöveghez, vagy nem? Írd le 4-5 

mondatban a meglátásaidat! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

    pont 

 



12. Töltsd ki a táblázatot a szövegből kiolvasott adatokkal! Vigyázz, mert egy 

adatot nem lehet megtudni a cikkből, ezt a négyzetet húzd át! 

 ma hat év múlva a  

hazai horgászok száma a) b) b  

külföldi horgászturisták 

száma/év 

c) d) 
c  

 d  

 

13. A lenti vázlatot egészítsd ki az öt kérdésre adott válasszal a szöveg 

alapján! 

 

Horgászat-tananyag {a)mikor?} 

 
↓ 
 

horgászok száma nő {b) hány év alatt?} 
 

↙            ↘ 
 

belföldi forgalom nő              külföldi forgalom nő 

{c)mennyivel?}              {d)mennyivel?} 

 
↘  ↙ 

5-8 ezer új munkahely 

{e)feltétel?} 

a) a  

b) b  

c) c  

d) d  

e) e  



14. Az így teljessé vált vázlat alapján írd le a horgászszövetség 

elnökhelyettesének gondolatmenetét összefüggő szövegként, de tömörebben, 

rövidebben (4-5 mondat), mint az eredeti szövegben! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

    pont 

 



Javítási útmutató 

 

9. 

a) forrásként internetes cím van feltüntetve; facebookos tetszik és 

megosztás gomb; a kedvelések számának feltüntetése; a hírlevélre 

való feliratkozás lehetősége (elemenként 1 pont, de maximum 2) 

a 2 

b) agrarszektor.hu ; www.agrarszektor.hu; Agrárszektor  b 1 

c) MTI és/vagy Lehotka László c 1 

 

10. 

a) tartalmi követelmények (A fogalmazás vagy az elnökhelyettes 

érveiről vagy a horgászat kötelező tantárggyá tételéről szól, esetleg 

mindkettőről. Műfaja vélemény. Ha leírja, hogy szeret vagy nem 

szeret horgászni, de nem köti a cikkhez, akkor a tartalomra 0 pontot 

kell adni.) 

a 2 

b) a mondatok közötti kohézió b 2 

c) a terjedelem tartása c 1 

d) megfelelő nyelvhelyesség d 1 

e) megfelelő helyesírás e 2 

Összesen: 8 pont 

 

11. 

a) tartalmi követelmények (A fogalmazás tartalmaz állásfoglalást, 

érvei meggyőzőek, logikusak.) 

a 2 

b) a mondatok közötti kohézió b 1 

c) a terjedelem tartása c 1 

d) megfelelő nyelvhelyesség d 1 

e) megfelelő helyesírás e 1 

Összesen: 6 pont 

 

http://www.agrarszektor.hu/


12. 

a) 330 ezer a 1 

b) 400 ezernél több b 1 

c) nem derül ki a szövegből c 1 

d) 100 ezernél több d 1 

 

13. 

a) akár három éven belül a 1 

b) hat év alatt b 1 

c) 35 százalékkal c 1 

d) 100 százalékkal d 1 

e) évi 20 milliárd forintos fejlesztés e 1 

 

14. 

a) a mondatok közötti kohézió a 1 

b) a terjedelem tartása b 2 

c) megfelelő nyelvhelyesség c 1 

d) megfelelő helyesírás d 1 

Összesen: 5 pont 

 

  



A feladat 

sorszáma: 

15. Standardszint: 5. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Olvasás, az 

írott szöveg 

megértése 

Kreatív szövegértés –

szövegalkotás 

Képes az olvasott köznyelvi, 20-

21. századi szépirodalmi szöveg és 

képzelet alapján nézőpontváltásos 

szöveg alkotására. Felismeri a 

különböző stílusokat és 

hangnemeket hétköznapi és 20-

21. századi szépirodalmi 

szövegekben.  

Tanulási 

képesség 

fejlesztése 

Információgyűjtés és 

ismeretszerzés 

módszerei 

Önállóan használja az egynyelvű 

szótárakat és lexikonokat 

ismeretlen kifejezések 

jelentésének megkeresésére. A 

tanult anyagot különböző 

információhordozókból bővíti. 

 

Olvasd el Móricz Zsigmond Barbárok című novellájának egyik párbeszédes 

részletét! 

- Aggyon Isten. 

- Fogaggy Isten. 

- Hát az asszony? 

- Itt vót. 

- Mikor? 

- Van egy hete. 

- Mikor gyün megint? 

- Majd elgyün. 

- Van eleség? 

- Van valami. 

- Elég lesz két hétre? 

- Tíz napra. 

- Tíz nap. 



15.  

a) Milyen társadalmi réteghez tartozhat a két beszélgető ember? 

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

a 

 

b) Milyen nyelvi eszközöket használ az író ennek érzékeltetésére? 

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

b 

 

c) Írd át a párbeszédet úgy, hogy megfeleljen a mai köznyelvi és 

helyesírási normáknak! Munkádhoz az eredeti párbeszéd sorai 

melletti szabad helyet használd! 

c 

 

Összesen: pont 

 

16. A novella címe: Barbárok.  

a) Melyik tantárgyból tanultatok már korábban barbárokról? 

 ..........................................................................................................................   

a 
 

b) Keresd ki egy szakirányú lexikonból, kik voltak a barbárok, az ott 

talált meghatározást tömören írd le! 

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................   

b 

 

c) Nézz utána egy értelmező szótárban, hogy a barbár szó 

melléknévként mit jelent! Az ott talált meghatározást írd le! 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

c 

 

d) Ki alkotta az Allegro Barbaro című művet? (A választ 

leggyorsabban az interneten találhatod meg.) 

d 
 

Összesen: pont 

 



 

Javítási útmutató 

 

15.  

a) parasztemberek, falusi emberek (más válasz is elfogadható) 1 

b) tájnyelvi kifejezéseket használ, a szavak helyesírása fonetikusan a 

tájnyelvi kiejtést követi 

2 

c) - Adjon Isten! (bármely mai köszönési forma is elfogadható) 

- Fogadj Isten! 

- Hogy van a felesége? (de ezt a sor nem kell feltétlenül módosítani) 

- Itt volt. 

……….. 

- Mikor jön megint? 

- Majd eljön. 

- Van ennivalója? (ezt a sort sem kell feltétlenül módosítani) 

3 

Összesen: 6 pont 

 

16.  

a) történelemből 1 

b) Az ókori Görögországban e szóval jelöltek minden nem görögöt, 

akiknek a nyelvét érthetetlennek tartották. (Barbarosz: érthetetlenül 

gügyögő.) A későbbiekben a rómaiak is átvették a barbárok elnevezést 

más népek jelölésére (Dömötör Attila: Történelmi lexikon – Saxum Kiadó, 

1999). Egyéb lexikonok szócikkének tömörítése is elfogadható, ha 

lényeges elem nem marad ki belőle, akkor adható meg rá a két pont. 

2 

c) műveletlen, erőszakos, embertelen, vad, szertelen; Történelem: az 

ókori görögöknél és rómaiaknál: tőlük, az ő kultúrájuktól idegen (személy, 

nép); Nyelvtan: hibás, helytelen (kifejezés, nyelvi alak). 

(Magyar értelmező kéziszótár – Akadémiai Kiadó) 

A nyelvtani jelentés nem minden szótárban található meg, ennek hiánya 

nem okoz pontlevonást. Ha a főnévi jelentést is beírta a helyes melléknévi 

mellett, akkor viszont csak egy pont adható. 

2 

d) Bartók Béla 1 

Összesen: 6 pont 



 

A feladat 

sorszáma: 

17. Standardszint: 5. 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Az olvasmányhoz 

kapcsolódó 

ismeretek, 

személyes élmények 

felidézése, saját 

vélemény 

megfogalmazása 

Felidéz saját élményt 20-21. 

századi szépirodalmi 

olvasmányról. Megfogalmazza 

saját véleményét a szereplők 

cselekedeteiről, érzelmeiről, 

gondolatairól, jelleméről, 

társadalmi helyzetéről, 

motivációiról, nézeteiről. 

Írás, szövegalkotás Különböző 

szövegtípusok 

alkotása 

Képes magánlevél, e-mail, 

kérvény, hivatalos levél 

írására, űrlap kitöltésére. 

Elbeszélést, ismertetést, 

leírást alkot személyes és 

kulturális élmény alapján. 

 

Válassz ki egy regényhőst olvasmányaidból!  

Ismertesd röviden a művet, majd jellemezd a választott hőst! Írd le, miért 

tette, amit tett, és te hogy cselekednél hasonló helyzetben! 

 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

a  

b  

c  

d  

e  

 



 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

Összesen:  pont 

 



Javítási útmutató 

 

a) tartalmi követelmények (A regény tartalmának tömör ismertetése, 

a jellemzés és az egyéni vélemény megléte. Ezek közül bármelyik 

elem hiányzik, vagy megvan, de nem releváns - arányosan kevesebb 

pont adható.) 

a 3 

b) a mondatok közötti kohézió b 2 

c) a terjedelem tartása c 1 

d) megfelelő nyelvhelyesség d 1 

e) megfelelő helyesírás e 1 

Összesen:  8 pont 

 

  



A feladat 

sorszáma: 

18-20. Standardszint: 5. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 
Szövegértési 

stratégiák – 

értő olvasás 

20-21. századi szépirodalmi 

szövegből kiemeli a lényeges 

adatokat. Megfogalmazza a saját 

véleményét a szövegről. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Szövegelemzés 

alapvető 

eljárásai 

Képes értelmezni 20-21. századi 

szépirodalmi szöveget. Alkalmazza 

a szövegelemzés alapvető 

eljárásait: a téma megállapítása, 

adatkeresés, válaszadás 

kérdésekre, ok-okozati 

kapcsolatok azonosítása, a lényeg 

kiemelése. Megfogalmaz egy 

lehetséges értelmezést. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Szókincs 

bővítése 

Használja a hétköznapi 

kommunikációhoz, a munkában való 

eligazodáshoz és a hivatalos 

ügyintézéshez szükséges 

szókincset nyelvhelyességi 

szempontból helyesen. 

Megfogalmazza néhány szó 

jelentését szövegkörnyezetből.  

 



Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget! 

Csokoládé 

Február 11. 

Húshagyókedd 

 

A karnevál szelével érkeztünk. Februárhoz képest meleg szél volt, 

megrakva az út menti főzőlapokon sülő palacsinta, kolbász és porhanyósan édes 

ostya zsíros-forró illataival, miközben a konfetti leszánkázott a gallérokon és a 

mandzsettákon, és úgy ringatózott a csatornákban, mintha a télért kínálna 

gyermeteg kárpótlást. A keskeny főutcát szegélyező tömegen lázas izgalom 

lesz úrrá, ahogy ki-ki nyakát tekergetve lesi a földig csüngő szalagokkal és 

papírrózsákkal díszített, krepp-papírral bevont szekeret. Egy bevásárlókosár 

és egy szomorú barna kutya között mohón, tágra nyílt szemmel figyel Anouk is, 

fél kezében sárga léggömbbel, a másikban játék trombitával. (…) 

Fölnéz rám, és csak úgy ragyog a szeme, amely olyan zöldeskék, mint a 

Föld, ha nagy magasságból lenézünk rá. Hatévesen a gyerek olyan finomságokat 

is észrevesz, amelyek egy évvel később már felidézhetetlenek. A papírmasé, a 

cukormáz, a plasztik mögött ő még látja a valódi boszorkányt, az igazi 

varázslatot. 

– Itt maradunk? Igazán itt maradunk? – Rá kell szólnom, hogy beszéljen 

franciául. – De komolyan? Egészen biztos? – A kabátom ujjába csimpaszkodik; 

haja a szélben, mint a gubancos vattacukor. 

Fontolóra veszem a kérdést. Ez a hely sem rosszabb, mint bármelyik 

másik. (…) Van egy főutca, két sor szürkésbarna, favázas ház bújik össze 

rejtőzködőn, s néhány mellékutca, amely párhuzamosan halad, mint egy 

meghajlott villa ágai. Kis boltokkal szegélyezett téren harsány fehérre meszelt 

templom. Az éberen figyelő tájat itt-ott pettyező tanyák… És az emberek? 



Nagyjából olyanok, mint akiket már láttunk: tán kicsit sápadtak a szokatlan 

napfényben, kicsit színtelenek; a fejkendők, a baszk sapkák barnák, feketék 

vagy szürkék, mint alattuk a haj. (…) Senki nem néz ránk, akár láthatatlanok is 

lehetnénk; öltözékünk elárulja, hogy idegenek, átutazók vagyunk. Milyen 

udvariasak mind; egy sem mereszti ránk a szemét. A nő, aki hosszú haját 

begyűrte narancssárga kabátja gallérja alá, és nyaka körül hosszú selyemsál 

lobog; és a kislány, aki sárga gumicsizmát és égszínkék esőköpenyt visel. Már a 

színeik megjelölik őket. A ruházatuk egzotikus, az arcuk – vajon túl sápadt-e, 

vagy éppen túl sötét? –, a hajuk rájuk nyomja a másság bélyegét. Idegenek, 

meghatározhatatlanul különösek. … Az árus kövérkés, kopaszodó, vastag 

szemüveges férfi, arca síkos a főzőlap árasztotta gőztől. Fél szemével 

rákacsint Anoukra, de mintha a másik szemével minden részletet rögzítene, 

felkészülve a majdani kérdésekre. 

– Egy kis kiruccanás, madame?  

(Részlet Joanne Harris Csokoládé című regényéből) 

 

 

Johnny Depp és Juliette Binoche a regényből készült filmben (forrás: mafab.hu) 



18. A részlet alapján válaszolj az alábbi kérdésekre! (A kép csak illusztráció, 

nem segít a válaszok megadásában.) 

a) Honnan derül ki, hogy francia nyelvterületen játszódik a történet? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

a  

b) Honnan derül ki, hogy férfi vagy nő az elbeszélő? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

b  

c) Milyen kapcsolat lehet az elbeszélő és Anouk között? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

c  

d) Húshagyókedd a farsangi időszak utolsó napja. Az elnevezés azt 

jelenti, hogy ezen a napon utoljára lakmároznak az emberek a 

másnap kezdődő hosszú böjti időszak előtt.  

Húzd alá a szövegben azt a tagmondatot, amelyik erre utal! 

d  

e) Milyen Anouk külseje? A szöveg több pontján utal erre a szerző, keresd meg 

a megfelelő részeket, és másold ide, vagy írd le saját szavaiddal! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

e  

Összesen: pont 

 



19. Igaz vagy hamis az állítás? Húzd alá a helyes választ! 

a) Az elbeszélő és Anouk sokat utaztak. IGAZ-HAMIS a  

b) Anouknak nem tetszik a hely. IGAZ-HAMIS b  

c) A bemutatott település egy nagyváros. IGAZ-HAMIS c  

Összesen: pont 

 

20. Párosítsd a szavakat a jelentésükkel, vagy a képekkel!  

Az alsó sorba írd be a megfelelő kisbetűket a nagybetűk mellé! 

A) konfetti a) Papírpépből 

készült tárgy. 

D) plasztik d) 

 

a  

b  

B) mandzsetta b) 

 

E) baszk sapka e) műanyag c  

d  

C) papírmasé c) Távoli, más 

hangulatot 

sugárzó, ritka, 

szokatlan. 

F) egzotikus f) 

 

e  

f  

A  B  C  D  E  F   

Összesen: pont 

 

  



Javítási útmutató 

 

18. 

a) A beszélő rászól a kislányra, hogy beszéljen franciául. a 1 

b) Egyrészt az árus madame-nak szólítja, másrészt mikor elmondja a 

helyiek gondolatait, nőként utal magára. Az egy pontért elég az egyik 

helyes választ megadni, ha mindkettőt leírja a diák, akkor sem jár 

plusz pont. 

b 1 

c) Anya és lánya. c 1 

d) „…megrakva az út menti főzőlapokon sülő palacsinta, kolbász és 

porhanyósan édes ostya zsíros-forró illataival,…” 
d 1 

e) „…fél kezében sárga léggömbbel, a másikban játék trombitával.” 

„…a szeme, amely olyan zöldeskék…” „…haja a szélben, mint a 

gubancos vattacukor.” „…sárga gumicsizmát és égszínkék esőköpenyt 

visel.” Elemenként 0,5 pont, ha a sárga léggömböt írja, de a 

trombitát nem, akkor az az elem 0 pont, ez érvényes a gumicsizmára 

és az esőköpenyre is. Az idézet és a tartalmilag helyes saját 

megfogalmazás egyaránt elfogadható. 

e 2 

 

19. 

a) IGAZ a 1 

b) HAMIS b 1 

c) HAMIS c 1 

 

20. 

A) - b a 1 

B) – d b 1 

C) - a c 1 

D) – e d 1 

E) – f e 1 

F) - c f 1 

Összesen: 15 pont 

 



A feladat 

sorszáma: 

21-23. Standardszint: 5. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Olvasási 

stratégiák – a 

szöveg alapvető 

jellemzői 

Azonosítja a köznyelvi, egyszerű 

narratív és ismeretterjesztő 

szöveg témáját. Képes a szöveg 

címének értelmezésére. Képes a 

témához kapcsolódó előzetes 

tudás előhívására. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Szókincs 

bővítése 

Használja a hétköznapi 

kommunikációhoz, a munkában való 

eligazodáshoz és a hivatalos 

ügyintézéshez szükséges 

szókincset nyelvhelyességi 

szempontból helyesen. 

Megfogalmazza néhány szó 

jelentését szövegkörnyezetből. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Szövegelemzés 

alapvető 

eljárásai 

Képes értelmezni köznyelvi, 

ismeretterjesztő és 20-21. 

századi szépirodalmi szöveget. 

Alkalmazza a szövegelemzés 

alapvető eljárásait: a téma 

megállapítása, adatkeresés, 

válaszadás kérdésekre, ok-okozati 

kapcsolatok azonosítása, a lényeg 

kiemelése. Megfogalmaz egy 

lehetséges értelmezést. 



Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Vizuális 

közlések 

értelmezése 

Értelmezi a feliratokat, 

piktogramokat, reklámokat, 

plakátokat, hirdetéseket, 

felhívásokat és szövegek 

tipográfiáját. Megkülönbözteti a 

fikciós és nem fikciós 

szövegelemeket. 

Tanulási képesség 

fejlesztése 

Szövegek 

vizuális 

környezetének 

értelmezése 

Szövegösszefüggésben 

nyomtatott tömegkommunikációs 

szövegeket, ábrákat és 

illusztrációkat értelmez. 

 



Tanulmányozd az alábbi infografikát! 

 

  



 

21. Kigyűjtöttünk néhány idegen szót a plakát szövegéből.  

Írd a meghatározások mellé annak a szónak a betűjelét, amelyikre vonatkozik! 

a) afrodiziákum a  

b) teobromin b  

c) flavonoid c  

d) koleszterin d  

e) antioxidáns e  

f) koffein f  

A) Zsírban oldódó vegyület, a szervezet normális működéséhez 

nélkülözhetetlen anyag. Két fajtája van: az egyik káros, fokozza az 

érelmeszesedést, a másik előnyös, mert segít a káros részecskéket 

eltávolítani a véráramból. 

 

B) Oxidációgátló anyag, melynek szerepe a szabad gyökök hatástalanítása, 

a stressz kivédése, végül az ebből eredő károsodások és betegségek 

megelőzése. 

 

C) A növényvilágban elterjedt gyógyhatású vegyületcsoport, nevüket 

sárga színükről kapták (flavus latinul ’sárga’). 

 

D) Olyan anyag, amely a hiedelem szerint élénkíti a szerelmi vágyat.  

E) Természetes állapotában a kávéban, a teában, a kakaóbabban 

előforduló vegyület, melyet élénkítő hatásáért fogyasztunk. 

 

F) A kakaónövény által termelt keserű anyag, neve a görög theo ’isten’ és 

broma ’étel’ szavak összetétele, azaz az istenek eledele. 

 

Összesen: pont 

 

  



 

22. Egészítsd ki az alábbi szöveget az infografika segítségével! 

 

A csokoládé __________ból készített édesség. Az aztékok és a 

__________ már jóval az európai hódítók előtt is itták a 

csokoládét, úgy hitték, hogy a kakaóbab varázserővel bír.  

A kakaóbabot megpörkölték, ledarálták, vízzel habosra rázták (nagy 

zsírtartalma miatt nehezen oldódott), majd megitták a keserű italt, 

melynek eredeti neve xocolatl (sokolatl). A kakaóbab fizetőeszközül 

is szolgált, ezzel fizették például az __________.  

Az aztékok úgy vélték, hogy a csokoládé erősebbé teszi az embert, a 

spanyol hódítók saját italuk segítségével győzték le őket: „Egyetlen 

pohárnyi belőle egy egész napra felfrissíti a katonát” – jegyezték 

fel. A spanyolok magukkal vitték a kakaóbabok titkát 

Spanyolországba, innen terjedt el Európában. Ma a legtöbb 

csokoládét __________ban fogyasztják. 

a  

b  

c  

d  

Összesen: pont 

 

  



23. Válaszolj az alábbi kérdésekre az ábra és a szöveg alapján! 

a) Mire használták egykor, mire használják ma a kakaóbabot?  

Sorolj fel három célt! 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

a  

b) Miért nem tanácsos csokoládét adni házi kedvencünknek? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

b  

c) Kik kapták a csokoládét fizikai erőnlétük javítására? 

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

c  

d) Mit jelenthet az infobonbon szó a címben? 

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

d  

Összesen: pont 

 

  



Javítási útmutató 

 

21. 

a) – D a 1 

b) – F b 1 

c) – C c 1 

d) – A d 1 

e) - B e 1 

f) - E f 1 

 

22. 

a) kakaóbabból (a kakaóból válasz nem elfogadható) a 1 

b) maják b 1 

c) adóikat c 1 

d) Svájcban d 1 

 

23. 

a) adófizetés, vágyfokozás, öregedés ellen, katonák erőnlétének 

javítása, kozmetikai cikkek előállítása stb. (maximum 3 pont, több 

nem adható) 

a 3 

b) méregként hat az idegrendszerükre b 1 

c) az I. és II. világháború katonái c 1 

d) Az infografikára utal az előtag (elfogadjuk az információt is), a 

csokoládéból készült finomságra a bonbon, az infografika pedig a 

csokoládéról közöl ismereteket. 

d 3 

Összesen: 18 pont 

  



 

A feladat 

sorszáma: 

24. Standardszint: 5. 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Írás, szövegalkotás Nyelvhelyességi, 

helyesírási 

ismeretek 

alkalmazása 

Megfelelő, érthető 

nyelvhelyességgel és helyesírással 

alkot szöveget. 

Írás, szövegalkotás Kreatív 

szövegalkotás 

Képes saját gondolatokra épülő 

szöveg írására fantázia 

segítségével, személyes élmény, 

kulturális hatások alapján. 

Elbeszélést, leírást és 

párbeszédet alkot. 

 

  



A csokiboltunk 

Szüleid csokiboltot nyitnak. Írj egy 10-12 mondatos blogbejegyzést erről! 

Ismerjük meg belőle a bolt kínálatát, berendezését, az első nap eseményeit! 

Legyen benne egy rövid párbeszéd is! (A kép csak illusztráció.) 

 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

a  

b  

c  

d  

e  

 



 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Összesen:  pont 

 

 

Nyit a csokibolt a filmben 

 

(Forrás: mindmegette.hu) 



 

Javítási útmutató 

 

a) tartalmi követelmények (A fogalmazás egy családi csokibolt 

megnyitásáról szól, van benne leíró rész az üzlet kinézetéről, 

kínálatáról, elbeszélő rész a megnyitás körülményeiről, valamint 

párbeszédes rész. Ha más témáról ír, akkor a tartalomra 0 pontot 

kell adni, ha nincs benne párbeszéd, vagy kimarad a leíró rész, akkor 

arányosan kevesebbet a maximális 3-nál.) 

a 3 

b) a mondatok közötti kohézió b 2 

c) a terjedelem tartása c 1 

d) megfelelő nyelvhelyesség d 1 

e) megfelelő helyesírás e 2 

Összesen:  9 pont 

 

  



 

A feladat 

sorszáma: 

25. Standard szint: 5. 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Írás, szövegalkotás Anyaggyűjtés és 

rendezés 

Megadott szempontok szerint 

képeket, egyszerű adatokat 

és tényeket gyűjt nyomtatott 

és internetes médiumokból. 

Rendezi az összegyűjtött 

anyagot. 

A világ legnagyobb sporteseménye az olimpia. Rióban a magyarok nyolc 

aranyérmet nyertek. Keress újságokban, folyóiratokban vagy az interneten 

képeket a bajnokokról! Készíts papíron vagy számítógépes dokumentumként 

olyan tablót, ahol a talált képeket olyan sorrendbe állítod, amilyen sorrendben 

nyerték sportolóink a bajnoki címeket (vigyázz, mert lesz olyan nap, amikor 

kettőt nyertünk, itt az óra számít)! Tüntesd fel a kép mellett a sportoló(k) 

nevét és az adott versenyszámot! 

Összesen:  pont 

 

Forrás: Czeglédi Zsolt – MTI 

  



 

Javítási útmutató 

 

a) Szász Emese – női párbajtőr egyéni a 1 

b) Hosszú Katinka – 400 méteres női vegyesúszás b 1 

c) Hosszú Katinka – 100 méteres női hátúszás c 1 

d) Hosszú Katinka – 200 méteres női vegyesúszás d 1 

e) Szilágyi Áron – férfi kard egyéni e 1 

f) Kozák Danuta és Szabó Gabriella – női 500 méteres kajak páros f 1 

g) Kozák Danuta – női 500 méteres kajak egyéni g 1 

h) Kozák Danuta, Szabó Gabriella, Csipes Tamara, Fazekas-Zur 

Krisztina – női 500 méteres kajak négyes 

h 1 

i) helyes sorrend i 2 

Ha a név jó, de a versenyszám nem, akkor fél pont adható. A versenyszám 

esetén nem elég annyi, hogy úszás, vívás vagy kajak, csak ennél pontosabb 

meghatározás esetén jár a pont. A sorrendben kisebb tévedés esetén 1 pont 

jár. 

Összesen:  10 pont 

 

 


