
A feladat sorszáma: 2-3. Standardszint: 5-6. 

 

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

Olvasás, az írott 

szöveg megértése  

 

Irodalmi kultúra. 

Szövegelemzésben való 

jártasság lírai és epikus 

művekben. 

Ítélőképesség, erkölcsi, 

esztétikai és történeti 

érzék.  

 

5. szint: 

Felismeri a jellegzetes  

szerkezeti jellemzőket,  

a térbeli és az időbeli  

változásokat a lírai és az  

elbeszélő alkotásokban. 

Képes a mesélő, elbeszé-

lő személyének megálla-

pítására. 

Olvasás, az írott 

szöveg megértése  

 

Irodalmi kultúra. 

Szövegelemzésben való 

jártasság lírai és epikus 

művekben. 

Ítélőképesség, erkölcsi, 

esztétikai és történeti 

érzék.  

 

6. szint: 

Felismeri a jellegzetes 

szerkezeti jellemzőket, 

a térbeli és az időbeli 

változásokat, a művé-

szeti eszközöket (ha-

sonlat, ismétlés, foko-

zás) a lírai és az 

elbeszélő alkotásokban. 

Képes a mesélő, 

elbeszélő személyének 

megállapítására. 

 

  



 

1. Olvasd el a szövegrészleteket! Írd le, ki mondta az alábbi mondatokat! 

a)  

„Egyelőre elég lesz neki egy nálam gyengébb ellenfél is. Az is ellátja 

a baját. Mondjuk, Aromo vagy Vacskamati. Ha ők vesztenek, amit 

kötve hiszek, akkor jövök én.”      

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

 

 

b) 

„Nézd meg újra a rózsákat. Meg fogod érteni, hogy a tiéd az 

egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, s akkor majd 

ajándékul elárulok neked egy titkot.”        

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

 

 

c) 

„Tisztelem gazdádat, mondd meg neki, hogy jó szívvel vettem 

ajándékát. Azt látom belőle, hogy engedelmes szolgám akar lenni.” 

                                                            

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

 

 

d) 

„Hozzák ide a kürtömet, előbb megfúvom, aztán válaszolok.” 

                                                            

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

 

a  

b  

c  

d  

Összesen: pont 

  



2. Olvasd el a szövegrészleteket! Színezz! A hasonlat legyen kék, az ismétlés 

    piros, a fokozás pedig sárga! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  

b  

c  

d  

e  

Összesen: pont 

 

  

a) „Mint komor bikáé, olyan a járása” 

b) „fekete ég és fekete tenger, fekete táj és 

    fekete ház" 

c) „Száz vasutat, ezret!  

   Csináljatok...” 

 

 
d) „Ott, hol a kis Túr siet beléje, 

   Mint a gyermek anyja kebelére.” 

e) „Látta Miklós bizony, hogy ne látta volna …” 

 

Forrás: kidolgozott érettségi tételek | Érettségi 

 

http://erettsegizz.com/magyar-nyelvtan/szokepek-es-alakzatok/
http://erettsegizz.com/


Értékelési útmutató 

 

1. 

a) Bruckner Szigfrid a 1 

b) a róka b 1 

c) morva király c 1 

d) Lehel vezér d 1 

Összesen: 4 pont 

2. 

a) hasonlat – kékre színezve a  

b) ismétlés – pirosra színezve b  

c) fokozás – sárgára színezve c  

d) hasonlat – kékre színezve d  

e) ismétlés – pirosra színezve e  

Összesen: 5 pont 

 

 

A fejlesztés lépései 

Feladat 

száma 

Standard 

szint 

Kompetencia 

(standard) 

Elérhető 

pontszám 

1. 5. 
Képes a mesélő, elbeszélő 

személyének megállapítására.  
4 pont 

Összesen: 4 pont 

2. 6. 

Felismeri a jellegzetes szerkezeti 

jellemzőket, a térbeli és az 

időbeli változásokat, a művészeti 

eszközöket (hasonlat, ismétlés, 

5 pont 



fokozás) a lírai és az elbeszélő 

alkotásokban. 

Összesen: 9 pont 

 


