
A feladat sorszáma: 13. Standardszint: 4-6. 

 

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

Írás, szövegalkotás 

Eszközszintű 

íráshasználat, 

írástechnika, íráskép 

A kis-és nagybetűket  

szabályosan alakítja és  

kapcsolja. 

Írás, szövegalkotás 

Eszközszintű 

íráshasználat, 

írástechnika, íráskép 

Írásképe tiszta, rende- 

zett, olvasható. 

Írás, szövegalkotás 

Eszközszintű 

íráshasználat, 

írástechnika, íráskép 

Íráshasználata készség- 

szintű, megfelelő tem-

pójú. 

Írás, szövegalkotás 

Eszközszintű 

íráshasználat, 

írástechnika, íráskép 

Kialakult egyéni íráské- 

pe rendezett, jól olvas- 

ható 

Írás, szövegalkotás 

Eszközszintű 

íráshasználat, 

írástechnika, íráskép 

Íráshasználata készség- 

szintű, lendületes tem- 

pójú 

Írás, szövegalkotás 

Eszközszintű 

íráshasználat, 

írástechnika, íráskép 

Egyéni írásképe rende- 

zett, jól olvasható, esz- 

tétikus 

 

  



1. Másold le a nyomtatott szöveget írott betűkkel! 5 percig dolgozhatsz. 

  Ügyelj a helyesírásra és a munkád külalakjára! 

A város határától egy gondolatnyi távolságra, a bicikliutakon is túl, 

ahol nem jár sem autóbusz, sem pedig villamos, és az emberek nagy-

nagy szeretetben élnek, húzódik egy falucska. Születésnapfalvának 

hívják. Hogy honnan kapta a nevét? Nem nehéz kitalálni. 

Születésnapfalva minden lakója ugyanakkor ünnepli a születésnapját.  

A jeles napon az öreg cukrász bácsi akkora tortát készít, mint egy 

tízemeletes ház, és olyan széleset, hogy öt perc alatt még futva sem 

lehet körbeérni. A fákat, bokrokat szaloncukorral aggatják tele, 

éppen, mint karácsonykor a karácsonyfákat. Akad mogyorókrémes, 

kókuszos, lágy csokoládéval vagy gumicukorral töltött szaloncukor is. 

Forrás: http://www.mora.hu/oldal/vig-balazs-harom-bajusz-gazdat-keres-reszlet 
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Összesen:  pont 



Értékelési útmutató 

 

1. 

    

        10                  20                   30                 40                   50                  60                  70 

A város határától egy gondolatnyi távolságra, a bicikliutakon is túl, ahol nem jár   
                    80              90                    100                  110                    120               130 

sem autóbusz, sem pedig villamos, és az emberek nagy-nagy szeretetben élnek,  
            140             150                160               170                 180                   190  

húzódik egy falucska. Születésnapfalvának hívják. Hogy honnan kapta a nevét?  
   200                210               220              230              240                 250                260 

Nem nehéz kitalálni. Születésnapfalva minden lakója ugyanakkor ünnepli a  
             270 

születésnapját.  
        280                 290                 300                 310              320               330 

A jeles napon az öreg cukrász bácsi akkora tortát készít, mint egy tízemeletes  
340              350                 360               370                  380                390          

ház, és olyan széleset, hogy öt perc alatt még futva sem lehet körbeérni. A  
400            410                420              430                  440                 450                    460 

fákat, bokrokat szaloncukorral aggatják tele, éppen, mint karácsonykor a  
                  470                 480                490                   500        510 

karácsonyfákat. Akad mogyorókrémes, kókuszos, lágy csokoládéval vagy  

520       530   540 

gumicukorral töltött szaloncukor is.  

 
(Forrás: http://www.mora.hu/oldal/vig-balazs-harom-bajusz-gazdat-keres-reszlet) 

a) 275-320 leírt betű a 1 

b) 321-345 leírt betű b 1 

c) 346- leírt betű c 1 

d) helyesírás: max. 2 hiba d 1 

e) olvashatóság e 1 

f) külalak f 1 

Összesen: 6 pont 

 


