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A feladat 

sorszáma: 

1. Standard szint: 3. 

 

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

Beszédkészség, a 

szóbeli szövegek 

megértése, 

értelmezése és 

alkotása 

Metakommunikáció 

Az alapvető hétköznapi 

élethelyzetekben a 

testbeszédét és az arcjátékát 

segítséggel összehangolja a 

szöveggel. 

 

Lívia fodrásznál volt.  

A barátaitól, Petitől és Zsuzsitól, ezt kérdezte: „Tetszik az új frizurám?”. 

 

 
PETI 

 

  
ZSUZSI 

 

Lívia úgy döntött, hogy mielőtt újra elmegy fodrászhoz, kikéri a barátai 

véleményét.  

A kérdése arra vonatkozott, javasolják-e, hogy újra ilyen frizurát vágasson.  

Szerinted mit javasoltak Líviának a barátai?  

Írd le 2-3 mondatban! Fogalmazz teljes mondatokban! 
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1. Peti javaslata:  

 

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

 

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

 

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

 

a  

b  

c  

d  

e  

 

2. Zsuzsi javaslata: 

 

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

 

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

 

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

 

a  

b  

c  

d  

e  

Összesen: pont 
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Javítási útmutató 

 

1. 

a) Tartalmi követelmények 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 

 

2. 

a) Tartalmi követelmények 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: 16 pont 
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A feladat 

sorszáma: 

2. Standard szint: 3. 

 

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

Beszédkészség, szóbeli 

szöveg értelmezése és 

alkotása 

Metakommunikáció 

Az alapvető hétköznapi 

élethelyzetekben a testbeszédét 

és az arcjátékát segítséggel 

összehangolja a szöveggel.  

 

Figyeld meg a következő képeket! 

a)   

 

b)  
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c.  

 

d.  

 

 

  



 

7/52 

 

1. Fejezd be a következő párbeszédeket 2-3 mondattal a képeknek megfelelően!  

a.    Jó napot kívánok! Szeretnék kérni 1 kg paradicsomot! 

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

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

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

a  

b.   Megnéznéd az átalakításról az új terveket? 

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

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

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

b  

c.   Jól érezted magad az osztálykiránduláson? 

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

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

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

c  

d.    Gratulálok. Ön elnyerte a meghirdetett állást. 

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

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

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

d  

Összesen: pont 

 

  



 

8/52 

 

Javítási útmutató 

 

1. 

Bármilyen, a kép tartalmának és hangulatának megfelelő párbeszéd 

elfogadható. 

a  

Bármilyen, a kép tartalmának és hangulatának megfelelő párbeszéd 

elfogadható. 

b  

Bármilyen, a kép tartalmának és hangulatának megfelelő párbeszéd 

elfogadható. 

c  

Bármilyen, a kép tartalmának és hangulatának megfelelő párbeszéd 

elfogadható. 

d  

Összesen: 4 pont 

 

  



 

9/52 

A feladat sorszáma: 3. Standard szint: 3. 

 

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

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Különböző 

szövegek értő 

olvasása 

Értően olvas bekezdésekre tagolt 

810 mondatos köznyelvi szöveget.   

 

Figyelmesen olvasd el a következő szöveget! 

 

Forgózás 

 

Egy pingpongasztal körül 39 játékos játszhatja egyszerre. 

Annyi ütőre van szükségetek, ahányan részt vesztek a játékban. A kezdéshez 

álljatok fel az asztal két oldalán, lehetőleg egyforma létszámú két csoportban.  

A játék az asztalitenisz-játék szabályai szerint az asztal jobb oldalán álló első 

játékos adogatásával kezdődik. A labdát átütő játékos mindig átfut az asztal 

túloldalára, és beáll az utolsó játékos mögé. A játékosok folyamatosan adogatnak 

egymásnak, miközben az asztal körül futnak, egészen addig, míg valaki el nem 

hibázza. A hibát elkövető játékos a játékból kiáll. Egyre kevesebben maradnak 

játékban, így egyre nagyobb ügyességet igényel a labda visszaütése.  

Az utoljára maradt két játékos megmérkőzik a győzelemért egy szabályos 

asztalitenisz-játékban.  

Ezután ismét mindenki odaáll az asztalhoz, és kezdődhet a következő menet.  

Játszhatjátok úgy is a játékot, hogy a győztes játékosnak két pontot, a 

másodiknak egy pontot adtok. A játék befejezésével az lesz a győztes, aki a 

legtöbbször volt „döntős". 
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1. Kerek, egész mondatokban válaszolj a következő kérdésekre! 

a) Hány ütőre van szükség a játékhoz? 

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

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

a  

b) Melyik játékos esik ki a játékból? 

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

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

b  

c) Az utolsó két játékos hogyan dönti el a győzelmet? 

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

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

c  

d) Milyen más módon dönthető el a győzelem? 

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

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

d  

Összesen:  pont 

 

Javítási útmutató 

 

1. 

a) Annyi ütő szükséges, ahányan játszanak. a 1 

b) Az a játékos esik ki, amelyik elhibázza az ütést. b 1 

c) Szabályos asztalitenisz-mérkőzéssel döntik el a győzelmet. c 1 

d) A győztes játékos két, a második helyezett egy pontot kap. d 1 

Bármilyen más megfogalmazás is elfogadható. 

Összesen: 4 pont 
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A feladat sorszáma: 4. Standard szint: 3. 

 

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

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Különböző 

szövegek értő 

olvasása 

Értően olvas bekezdésekre tagolt 

810 mondatos köznyelvi szöveget.   

 

Figyelmesen olvasd el a következő szöveget! 

Forgózás 

(1) Egy pingpongasztal körül 39 játékos játszhatja 

egyszerre. Annyi ütőre van szükségetek, ahányan részt 

vesztek a játékban. A kezdéshez álljatok fel az asztal két 

oldalán, lehetőleg egyforma létszámú két csoportban.  

(2) A játék az asztalitenisz-játék szabályai szerint az asztal jobb oldalán 

álló első játékos adogatásával kezdődik. A labdát átütő játékos mindig átfut az 

asztal túloldalára, és beáll az utolsó játékos mögé. A játékosok folyamatosan 

adogatnak egymásnak, miközben az asztal körül futnak, egészen addig, míg valaki 

el nem hibázza. A hibát elkövető játékos a játékból kiáll. Egyre kevesebben 

maradnak játékban, így egyre nagyobb ügyességet igényel a labda visszaütése.  

Az utoljára maradt két játékos megmérkőzik a győzelemért egy szabályos 

asztalitenisz-játékban.  

(3) Ezután ismét mindenki odaáll az asztalhoz, és kezdődhet a következő 

menet.  

(4) Játszhatjátok úgy is a játékot, hogy a győztes játékosnak két pontot, a 

másodiknak egy pontot adtok. A játék befejezésével az lesz a győztes, aki a 

legtöbbször volt „döntős". 
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1. Az olvasottak alapján karikázd be a helyes válaszok betűjelét (nagybetűk)! 

a) Hányan játszhatják a játékot? 

A. bármennyien 

B. 4 fő 

C. 39 fő 

D. 11 fő 

a  

b) Melyik játék szabályai szerint zajlik a játék? 

A. tollaslabda 

B. tenisz 

C. asztalitenisz 

D. kézilabda 

b  

c) Mely játékosok mérkőznek meg a győzelemért? 

A. az utolsó két játékos 

B. az utolsó négy játékos 

C. senki, pontokat kapnak a játékosok 

D. az első két kiesett játékos 

c  

d) Mikor kezdődhet a következő menet? 

A. ha a kiesettek vissza szeretnének állni 

B. amikor a győzelemért folyó meccs véget ért 

C. a győztes meccs után nincs folytatása a játéknak 

D. amikor már csak két játékos maradt 

d  

Összesen: pont 
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Javítási útmutató 

 

1. 

a) C a 1 

b) C b 1 

c) A c 1 

d) B d 1 

Összesen:  4 pont 
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A feladat 

sorszáma: 

57. Standard szint: 3. 

 

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

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Különböző 

szövegek értő 

olvasása 

Értően olvas bekezdésekre tagolt 

810 mondatos köznyelvi szöveget. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

A szövegelemzés 

alapvető 

eljárásai 

Képes azonosítani egyszerű ok-

okozati kapcsolatokat.  

 

A következő szövegrészekben a gyermekvasúton való utazás egyéb feltételeiről 

olvashatsz. Olvasd el figyelmesen a szöveget! 

Gyermekkedvezmények 

A tizennégy éven aluli gyermekek kedvezményes gyermekmenetjegy váltására 

jogosultak. 

Egy felnőttel legfeljebb két, hat éven aluli gyermek díjmentesen utazhat. A 

többi gyermek részére gyermekjegyet kell váltani.  

Útmegszakítás és továbbutazás 

A családi napijegy kivételével az utazás nem szakítható meg. Útmegszakítás 

esetén a menetjegy elveszíti az érvényességét. A továbbutazáshoz új 

menetjegyet kell váltani. 

Kerékpár szállítása 

Kerékpár a vonaton megfizetett kerékpárviteldíj ellenében szállítható. A 

kerékpárt a kijelölt kerékpárszállító kocsiban, ennek hiányában a 

vonatszemélyzet által kijelölt másik kocsi peronján, a többi utas zavarása nélkül 

szabad szállítani. 
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Kutyafuvarozás 

Kutya a vonaton megfizetett kutyafuvardíj ellenében, szájkosárral és pórázon 

vezetve szállítható. 

Sűrített menetrend hétköznapokon is 

Az iskolai kirándulások időszakában hétköznap is sűrített menetrend szerint 

közlekednek a vonatok a Gyermekvasúton. 

Május 11-től június 12-ig munkanapokon 45 percenként követik egymást a 

vonatok. Ebben az időszakban sok óvodás és iskolás csoport keresi fel a 

Gyermekvasutat kirándulás céljából, ezért utasaink magasabb színvonalú 

kiszolgálása érdekében eggyel több szerelvény közlekedik a vonalon. Így a 

vonatok 45 percenként tudják követni egymást a hagyományos hétköznapi 60 

perces követéssel szemben. 

A helybiztosításhoz javasoljuk, hogy előzetesen telefonon jelezzék az 

utazásukat!  

Hűvösvölgy állomás: (1) 397-5394 

 

1. Aláhúzással jelöld, hogy melyik állítás igaz, melyik hamis! 

A tizennégy év alatti gyerekek gyerekjeggyel utazhatnak a 

Gyermekvasúton.  IGAZ-HAMIS 

a  

Akármennyi hat év alatti gyermek ingyen utazhat. IGAZ-HAMIS  b  

Az utazás bármilyen jeggyel megszakítható.  IGAZ-HAMIS c  

Kerékpár és kutya is szállítható a vonatokon. IGAZ-HAMIS d  

Az osztálykirándulások idején 30 percenként indulnak a szerelvények. 

 IGAZ-HAMIS 

e  

Érdemes telefonon előre helyet biztosítani a járatokon.IGAZ-HAMIS f  
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2. Tedd igazzá az előző feladat hamis állításait! 

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

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

a  

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

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

b  

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

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

c  

 

3. Fejezd be a mondatokat a most olvasott szövegrész alapján!  

A saját szavaidat használd!  

a) A kerékpárokat külön vagonban vagy a peronon kell szállítani, mert  

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

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

a  

b) Május végén és június elején hétköznap is sűrűbben járnak a 

szerelvények, mert  

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

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

b  

Összesen: pont 
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Javítási útmutató 

 

1.  

a) IGAZ a 1 

b) HAMIS b 1 

c) HAMIS c 1 

d) IGAZ d 1 

e) HAMIS e 1 

f) IGAZ f 1 

 

2. 

a) Egy felnőttel legfeljebb két, hat éven aluli gyermek díjmentesen 

utazhat. 

a 1 

b) Csak a családi napijeggyel szakítható meg az utazás. b 1 

c) Az osztálykirándulások idején 45 percenként indulnak a 

szerelvények. 

c 1 

 

3. 

a) A kerékpárokat külön vagonban vagy a peronon kell szállítani, mert 

zavarhatják a többi utast. 

a 1 

b) Május végén és június elején hétköznap is sűrűbben járnak a 

szerelvények, mert az osztálykirándulások miatt megnövekszik az 

utasforgalom. 

b 1 

Összesen: 11 pont 
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A feladat 

sorszáma: 

8. Standard szint: 3. 

 

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

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Olvasási 

stratégiák  a 

szöveg alapvető 

jellemzői 

Azonosítja a köznyelvi szöveg 

témáját.  

Képes a szöveg címének az 

értelmezésére.  

Képes a témához kapcsolódó 

előzetes tudás előhívására. 

 

1. Melyik állat vagyok?  

Olvasd el az alábbi bemutatkozó szöveget, majd írd a vonalra a helyes választ! 

A legnagyobb szárazföldi ragadozó vagyok, mindenki retteg tőlem. 

Egyik kedvenc eledelem a lazac, de ha nem találok elég ennivalót, a 

házak körüli szemetesekből is szívesen válogatok. Imádok pancsolni, jól 

úszom, fára is tudok mászni. Ahogy hűl az idő, téli álmot alszom. 

Az állat neve:  ...............................................................................................  

a  

Összesen: pont 

 

Javítási útmutató 

 

1. medve/barnamedve/mackó stb. 

A medve szó bármelyik szinonimája elfogadható.  

a 1 

Összesen: 1 pont 
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A feladat 

sorszáma: 

9-10. Standard szint: 3.  

 

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

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Szövegértési 

stratégiák  értő 

olvasás 

Rövid köznyelvi szövegből 

kiemeli a lényeges adatokat,  

pl. a tulajdonneveket, 

számneveket, cselekvéseket. 

Megfogalmazza a saját 

véleményét a szövegről 

minimum 24 mondatban. 

Írás, szövegalkotás 

A nyelvhelyességi, 

helyesírási 

ismeretek 

alkalmazása 

57 mondatos szöveget alkot 

megfelelő nyelvhelyességgel 

és helyesírással. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

A szövegelemzés 

alapvető eljárásai 

Segítséggel képes értelmezni 

egy 57 mondatos köznyelvi 

szöveget.  

Alkalmazza a szövegelemzés 

alapvető eljárásait: a téma 

megállapítása, adatkeresés, 

válaszadás a kérdésekre. 

Képes azonosítani az 

egyszerű ok-okozati 

kapcsolatokat.  
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Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! 

Valentin-nap — a legendáktól a reklámfogásig 

(1) Minden év február 14-én szerte a világon megünnepelik a Valentin-napot 

 a szerelmesek napját. A párosok meglepetésekkel varázsolják el egymás szívét, 

kényeztetik egymást. Világszerte hozzávetőlegesen 150 millió (!) képeslap talál 

gazdára ezen a napon  ezzel a számmal a Valentin-nap a második legnépszerűbb 

ünnep a karácsony után. 

(2) A Valentin-nap eredetét számos mítosz övezi, a legvalószínűbb talán a 

római kor idejére visszanyúló történet. A legenda szerint Valentin egy pap volt, 

aki a 3. századi Rómában szolgált, II. Claudius császár uralmának idején. Az 

uralkodónak az volt az álláspontja, hogy a meg nem házasodott férfiak jobban 

szolgálnak a csatában, mint a családos katonák. Ez részben érthető is, hiszen a 

családdal rendelkező emberek sokkal jobban féltették az életüket. Valentin úgy 

vélte, hogy nem igazságos ez az eljárás, és az uralkodó tudta nélkül titokban 

továbbra is összeadta a fiatal szerelmeseket.  

(3) A legrégebbi Valentin-napi köszöntő egy 1415-ben írt vers Charles 

herceg által. A herceg a feleségének címezte a szerelmes verset, amikor az egyik 

csata után elfogták, és Londonban raboskodott. 

(4) Mára már a világnak szinte minden részén nagy népszerűségnek örvend a 

Valentin-nap. 

(5) A kézzel írott üzenetek helyét átvették az előre megfogalmazott, 

megtervezett és legyártott Valentin-napi üdvözletek, egy egész iparág épült erre 

a hagyományra. 
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1. Miről szól a szöveg? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A. Az idei Valentin-nap fő rendezvényeiről 

B. Szent Valentin életéről 

C. A Valentin-napi szokásokról 

D. A Valentin-nap eredetéről, történetéről 

a  

 

2. Mit gondolsz a Valentin-napról? Írd le a véleményedet legalább 4-5 

összefüggő mondatban! 

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

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

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

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

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

a  

b  

c  

d  

e  

 

Összesen: pont 
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Javítási útmutató 

 

1. 

D. a 1 

 

2. 

a) Tartalmi követelmények 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: 10 pont 

 

  



 

23/52 

A feladat 

sorszáma: 

11. Standard szint: 3.  

 

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

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Kép és szöveg 

kapcsolata 

Címet ad a képnek. 

Párosítja a képeket a szöveggel. 

 

Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! 

Valentin-nap — a legendáktól a reklámfogásig 

(1) Minden év február 14-én szerte a világon megünnepelik a Valentin-napot 

 a szerelmesek napját. A párosok meglepetésekkel varázsolják el egymás szívét, 

kényeztetik egymást. Világszerte hozzávetőlegesen 150 millió (!) képeslap talál 

gazdára ezen a napon  ezzel a számmal a Valentin-nap a második legnépszerűbb 

ünnep a karácsony után. 

(2) A Valentin-nap eredetét számos mítosz övezi, a legvalószínűbb talán a 

római kor idejére visszanyúló történet. A legenda szerint Valentin egy pap volt, 

aki a 3. századi Rómában szolgált, II. Claudius császár uralmának idején. Az 

uralkodónak az volt az álláspontja, hogy a meg nem házasodott férfiak jobban 

szolgálnak a csatában, mint a családos katonák. Ez részben érthető is, hiszen a 

családdal rendelkező emberek sokkal jobban féltették az életüket. Valentin úgy 

vélte, hogy nem igazságos ez az eljárás, és az uralkodó tudta nélkül titokban 

továbbra is összeadta a fiatal szerelmeseket.  

(3) A legrégebbi Valentin-napi köszöntő egy 1415-ben írt vers Charles 

herceg által. A herceg a feleségének címezte a szerelmes verset, amikor az egyik 

csata után elfogták, és Londonban raboskodott. 

(4) Mára már a világnak szinte minden részén nagy népszerűségnek örvend a 

Valentin-nap. 
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(5) A kézzel írott üzenetek helyét átvették az előre megfogalmazott, 

megtervezett és legyártott Valentin-napi üdvözletek, egy egész iparág épült erre 

a hagyományra. 

 

1. Melyik kép illik a leginkább a szöveghez? Karikázd be a betűjelét! 

A)  

 

B)  

 

a  

C)  

 

D)  

 

Összesen: pont 

 

Javítási útmutató 

 

1. D a 1 

Összesen: 1 pont 
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A feladat 

sorszáma: 

1214. Standard szint: 3. 

 

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

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Kép és szöveg 

kapcsolata 

Címet ad a képnek. 

Párosítja a képeket a szöveggel. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

A különböző 

szövegek értő 

olvasása 

Értően olvas bekezdésekre tagolt 

810 mondatos köznyelvi 

szöveget. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Szövegértési 

stratégiák  

értő olvasás 

Megfogalmazza a saját 

véleményét a szövegről minimum 

24 mondatban. 

 

Olvasd el figyelmesen az alábbi, a kutyáról szóló szöveget!  

Miután elolvastad, oldd meg a feladatokat!  

(1) A kutya más élőlényekkel körülvéve érzi jól magát. Ha magára marad, 

kirekesztve és elutasítva érzi magát, akkor mindent megtesz azért, hogy magára 

vonja a környezete figyelmét. Bármilyen békés és szófogadó legyen, ilyenkor 

fúriává válik, megtépázza a bútorokat, irdatlan zajt csap, felveri az egész házat, 

és egyik pillanatról a másikra elfelejti, milyen is a szobatiszta kutya. 

(2) Kutyánk egészsége mindennél előbbre való. Ennek egyik fontos eleme, ha 

fehérjében és rostanyagokban gazdag táplálékot adunk neki. Az üzletekben 

kapható kutyatápok összetétele biztosítja a megfelelő étrendet. Az emberi 

koszt maradéka nem elegendő a kutya testsúlyának megtartásához és az izmok 

fejlődéséhez. A hegyes csontok pedig még veszélyesek is lehetnek, mivel 

megakadhatnak az állat torkán. Jobb, ha a betegségeket megelőzzük, és 
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kutyánkat beoltatjuk. Ez nem csupán a betegség megelőzését jelenti, hanem 

hosszú távon sokat spórolhatunk vele, és csökkenthetjük a fertőződés 

kockázatát is. A veszettség elleni oltás kötelező.  

(3) Napi egy kiadós séta és egy kis labdázás vagy játék felkelti és 

fenntartja a kutya figyelmét, aktivitását az egész napra, a búskomorsága, 

rongálási kedve is megelőzhető.  

 

1. Adj címet az alábbi képeknek!  

Írd a címek mellé, hogy hányadik egységhez illenek!   

 

 

 

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

 

 

 

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

 

a  

b  

c  

d  

e  

f  
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 .................................................................................................................  

 

2. Kati emlékezetből leírta a most olvasott 3 egység tartalmát.  

Nem mindenre emlékezett jól.  

Húzd alá a hibás részleteket, és írd föléjük a javítást!  

 

A kutya, ha magára marad, rögtön békés és szófogadó lesz. Ilyenkor 

betartja a szobatisztasági szabályokat. Az egészsége érdekében 

szénhidrátban gazdag táplálékra van szüksége. Elegendő számára a 

házi koszt maradéka is. A betegségek megelőzésére jó, ha beoltják a 

kutyát, de a veszettség elleni szer nem kötelező. Heti egyszer 

elegendő játszani a kutyával a parkban. 

a  

b  

c  

d  

e  

f  

g  

h  

i  

j  

k  

l  
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3. Mi szükséges ahhoz, hogy testileg és lelkileg is egészséges legyen a kutyánk? 

Az olvasottak alapján írd le a gondolataidat 3-4 mondatban! 

 

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

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

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

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

a  

b  

c  

d  

e  

Összesen:  pont 

 

Javítási útmutató 

 

1.  

a) Bármilyen rövid, tömör cím elfogadható, amely a képen látható 

cselekménynek vagy állapotnak megfelelő 

a 1 

b) Bármilyen rövid, tömör cím elfogadható, amely a képen látható 

cselekménynek vagy állapotnak megfelelő 

b 1 

c) Bármilyen rövid, tömör cím elfogadható, amely a képen látható 

cselekménynek vagy állapotnak megfelelő 

c 1 

d) 2. egység  d 1 

e) 3. egység  e 1 

f) 1. egység f 1 
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2. 

fúriává válik 

A kutya, ha magára marad, rögtön békés és szófogadó lesz. Ilyenkor 

nem tartja be 

 betartja a szobatisztasági szabályokat. Az egészsége érdekében 

fehérjében                                     nem elegendő  

 szénhidrátban gazdag táplálékra van szüksége. Elegendő számára a 

 

 házi koszt maradéka is. A betegségek megelőzésére jó, ha beoltják a 

kötelező              napi  

 kutyát, de a veszettség elleni szer nem kötelező. Heti egyszer 

 

 elegendő játszani a kutyával a parkban. 

Minden jó aláhúzás és javítás 1-1 pont. 

a 1 

b 1 

c 1 

d 1 

e 1 

f 1 

g 1 

h 1 

i 1 

j 1 

k 1 

l 1 

 

3. 

a) Tartalmi követelmények:  

 a helyes táplálkozás 

 a betegségek elleni védelem (védőoltások, pl. a veszettség ellen!!) 

 játék, séta 

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: 26 pont 
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A feladat 

sorszáma: 

1517. Standard szint: 3. 

 

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

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Kép és szöveg 

kapcsolata 

Címet ad a képnek. 

Párosítja a képeket a szöveggel. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

A különböző 

szövegek értő 

olvasása 

Értően olvas bekezdésekre tagolt 

810 mondatos köznyelvi 

szöveget. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Szövegértési 

stratégiák  

értő olvasás 

Megfogalmazza a saját 

véleményét a szövegről minimum 

24 mondatban. 

 

Olvasd el figyelmesen az alábbi, macskákról szóló szöveget!  

(1) A kutyákat állandó gyakorlással tanítjuk. A cicákat egész más módon kell 

nevelnünk. A kölyköknek megmutatjuk, hogy mit szabad és mit nem szabad 

megtenniük, rászoktatjuk a homokra vagy az alomra, és lezavarjuk a szőnyegről. 

Ha külön karomélesítőt állítunk fel nekik (egy szőnyegpadlóval bevont tuskót 

vagy egyéb fát), akkor leszoktathatjuk a bútorok tönkretételéről. Megtanítjuk, 

hogy a tányérkájából egyen, és ne torkoskodjon. Mindezt a cica rövid idő alatt 

megjegyzi.  

(2) Hat-héthetes korában szobatisztaságra nevelhetjük, ami általában 

könnyebben megy, mint a kutyánál.  

(3) A macska önálló és szabadságszerető lény, legszívesebben szabadon jön-

megy, ahová és amikor a kedve tartja. Ha bezárjuk, a bezártságtól félelem tör ki 

rajta. Ezért engedjük meg  főként ha senki sincs a lakásban , hogy szabadon 

járkálhasson. A családi házakban külön ajtót is készíthetünk neki egy lengő 

bőrdarabból. Így bármikor kimehet a kertbe. A városban túl veszélyes kiengedni. 
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1. Adj címet az alábbi képeknek!  

Írd a címek mellé, hogy hányadik egységhez illenek!   

 

 

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

 

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

 

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

a  

b  

c  

d  

e  

f  
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2. Judit emlékezetből leírta a most olvasott három egység tartalmát.  

Nem mindenre emlékezett jól. 

Húzd alá a hibás részleteket, és írd föléjük a javítást! 

 

A macskákat ugyanúgy kell nevelni, mint a kutyákat. Karomélesítőnek 

egy műanyag deszkát használhatunk, hogy ne a bútorokat tegye tönkre 

a karmaival. Megtanítjuk, hogy az asztalról tudjon enni. A cicáknak a 

tanuláshoz hosszú időre van szükségük. Hat-héthónapos korára lesz 

szobatiszta a macska. Napközben szívesen tartózkodik egyedül a 

lakásban. 

a  

b  

c  

d  

e  

f  

g  

h  

i  

j  

k  

l  

 

3. Mi szükséges ahhoz, hogy testileg és lelkileg is egészséges legyen a 

macskánk? Az olvasottak alapján írd le a gondolataidat 3-4 mondatban! 

 

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

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

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

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

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

 

a  

b  

c  

d  

e  

 

Összesen: pont 
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Javítási útmutató 

 

a) Bármilyen rövid, tömör cím elfogadható, amely a képen látható 

cselekménynek vagy állapotnak megfelelő. 
a 1 

b) 2. egység b 1 

c) Bármilyen rövid, tömör cím elfogadható, amely a képen látható 

cselekménynek vagy állapotnak megfelelő. 
c 1 

d) 3. egység d 1 

e) Bármilyen rövid, tömör cím elfogadható, amely a képen látható 

cselekménynek vagy állapotnak megfelelő. 
e 1 

f) 1. egység f 1 

 

2. A hibás szó aláhúzása elemenként 1 pont, a helyes javítás 

elemenként szintén 1 pont. A javítási útmutatóban szereplő 

megoldásoknál több szó aláhúzására nem jár pont. 

                      másképp 

A macskákat ugyanúgy kell nevelni, mint a kutyákat. Karomélesítőnek  

       szőnyegpadlóval bevont tuskót vagy egyéb fát 

egy műanyag deszkát használhatunk, hogy ne a bútorokat tegye tönkre 

                                                        táljából 

a karmaival. Megtanítjuk, hogy az asztalról tudjon enni. A cicáknak  

                      rövid                                   hetes 

a tanuláshoz hosszú időre van szükségük. Hat-héthónapos korára lesz  

                                                 nem szívesen 

szobatiszta a macska. Napközben szívesen tartózkodik egyedül a  

lakásban. 

a 1 

b 1 

c 1 

d 1 

e 1 

f 1 

g 1 

h 1 

i 1 

j 1 

k 1 

l 1 
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3. 

a) Minimum egy tartalmi elem említése 1 pont, kettő vagy annál több 

tartalmi elem említése 2 pont. 

Tartalmi követelmények például:  

— karmolófa 

— az étkezési szokások kialakítása 

— a szobatisztaságra nevelés 

— szabad mozgástér 

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: 26 pont 
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A feladat 

sorszáma: 

18. Standard szint: 3. 

 

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

Írás, szövegalkotás 
Kreatív 

szövegalkotás 

Önállóan képes egy 5—7 

mondatos, saját gondolatra épülő 

szöveg megírására a fantázia és a 

személyes élmény alapján. 

 

Tegnap a családoddal kirándulni voltál a közeli hegyekben.  

Fogalmazd meg 5—7 kerek, egymással összefüggő mondatban az 

osztálytársaidnak, hogy miért volt jó számodra ez az élmény! 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

a  

b  

c  

d  

e  

 

Összesen:  pont 
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Javítási útmutató 

 

a) Tartalmi követelmények 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 

 

  



 

37/52 

A feladat 

sorszáma: 

19. Standard szint: 3. 

 

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

Írás, szövegalkotás 

Különböző 

szövegtípusok 

alkotása 

Képes magánlevél, e-mail, kérvény 

megírására, űrlap kitöltésére. 

 

Az osztályod nevében fogalmazz meg egy 5—7 mondatos kérelmet az iskolád 

igazgatójához, hogy 3 napos kirándulásra mehessetek. Kérelmed írásakor ügyelj a 

formai követelményekre (megszólítás, dátum, aláírás)! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

a  

b  

c  

d  

e  

 

Összesen:  pont 
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Javítási útmutató 

 

a) Tartalmi követelmények 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 
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A feladat 

sorszáma: 

20. Standard szint: 3. 

 

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

Írás, szövegalkotás 

Különböző 

szövegtípusok 

alkotása 

Képes magánlevél, e-mail, kérvény 

megírására, űrlap kitöltésére. 

 

Az alábbi kérelmet fogalmazták meg az osztálytársaid egy több napos 

osztálykirándulással kapcsolatban. Több fogalmazási hibát is ejtettek.  

Írd le kijavítva, kiegészítve a kérelmet! 

 

Kedves Igazgató bácsi! 

Azt szeretnénk kérni, hogy elmehessünk 3 napra kirándulni. Az ofő már 

beleegyezett. 

Köszönjük: 8. b tanulói 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

a  

b  

c  

d  

e  

f  

 

Összesen: pont 
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Javítási útmutató 

 

a) Tartalmi követelmények 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 

f) Formai követelmények f 1 

Összesen: 9 pont 
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A feladat 

sorszáma: 

21. Standard szint: 3. 

 

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

Írás, szövegalkotás 

Különböző 

szövegtípusok 

alkotása 

Képes magánlevél, e-mail, kérvény 

megírására, űrlap kitöltésére. 

 

Barátod/barátnőd ugyanabban az iskolában folytatja tanulmányait, mint te. Egy 

másik osztályba került, és te is szeretnél oda járni.  

Fogalmazz meg egy kérvényt az iskola igazgatójához ebben az ügyben.  

Kérelmed írásakor ügyelj a formai követelményekre (megszólítás, dátum, aláírás)! 

 

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

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

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

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

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

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

 

a  

b  

c  

d  

e  

f  

 

Összesen:  pont 
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Javítási útmutató 

 

a) Tartalmi követelmények 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 

f) Formai követelmények f 1 

Összesen: 9 pont 
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A feladat 

sorszáma: 

22. Standard szint: 3. 

 

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

Írás, szövegalkotás 

Különböző 

szövegtípusok 

alkotása 

5—7 mondatos elbeszélést ír. 

 

Ma elkéstél az iskolából. Nem mered bevallani, hogy elaludtál, inkább kitalálsz 

egy kalandos történetet az idevezető útról. 

Írd le a képzeletbeli eseményeket 5—7 összefüggő mondatban! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

a  

b  

c  

d  

e  

  

Összesen: pont 
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Javítási útmutató 

 

a) Tartalmi követelmények 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 
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A feladat 

sorszáma: 

23. Standard szint: 3. 

 

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

Írás, szövegalkotás 

Különböző 

szövegtípusok 

alkotása 

Képes magánlevél, e-mail, kérvény 

megírására, űrlap kitöltésére. 

5—7 mondatos elbeszélést ír. 

 

Figyeld meg az alábbi festményt! Mi történhetett?  

Írd le 5—7 mondatban az eseményeket! 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

a  

b  

c  

d  

e  

 

Összesen: pont 
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Javítási útmutató 

 

a) Tartalmi követelmények 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 
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A feladat 

sorszáma: 

24. Standard szint: 3. 

 

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

Írás, szövegalkotás 
Kreatív 

szövegalkotás 

Önállóan képes egy 5—7 mondatos, 

saját gondolatra épülő szöveg 

megírására a fantázia és a 

személyes élmény alapján. 

 

Az iskolában szinte minden nap sportoltok, mozogtok.  Győzd meg a szüleidet, 

hogy nekik sem késő elkezdeni a rendszeres mozgást!  

Gondolataidat 5—7 kerek, egész mondatban fejtsd ki! 

 

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

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

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

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

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

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

 

a  

b  

c  

d  

e  

 

Összesen: pont 
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Javítási útmutató 

 

a) Tartalmi követelmények 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 
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A feladat 

sorszáma: 

25-26. Standard szint: 3.  

 

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

A tanulási 

képesség 

fejlesztése 

Tömörítés, 

lényegkiemelés, 

összefoglalás, 

jegyzetkészítés 

Egy 8—10 mondatos hétköznapi szövegben 

megtalálja a kulcsszavakat.  

Egy rövid szöveg alapján hiányos 

mondatokat, ábrákat, táblázatot, vázlatot 

egészít ki. 

Képes a megadott terjedelem tartására. 

Segítséggel kiemeli a lényeget. 

 

Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! 

Valentin-nap — a legendáktól a reklámfogásig 

 

(1) Minden év február 14-én szerte a világon megünnepelik a Valentin-napot 

— a szerelmesek napját. A párosok meglepetésekkel varázsolják el egymás 

szívét, kényeztetik egymást. Világszerte hozzávetőlegesen 150 millió (!) képeslap 

talál gazdára ezen a napon — ezzel a számmal a Valentin-nap a második 

legnépszerűbb ünnep a karácsony után. 

(2) A Valentin-nap eredetét számos mítosz övezi, a legvalószínűbb talán a 

római kor idejére visszanyúló történet. A legenda szerint Valentin egy pap volt, 

aki a 3. századi Rómában szolgált, II. Claudius császár uralmának idején. Az 

uralkodónak az volt az álláspontja, hogy a meg nem házasodott férfiak jobban 

szolgálnak a csatában, mint a családos katonák. Ez részben érthető is, hiszen a 

családdal rendelkező emberek sokkal jobban féltették az életüket. Valentin úgy 

vélte, hogy nem igazságos ez az eljárás, és az uralkodó tudta nélkül titokban 

továbbra is összeadta a fiatal szerelmeseket.  
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(3) A legrégebbi Valentin-napi köszöntő egy 1415-ben írt vers Charles 

herceg által. A herceg a feleségének címezte a szerelmes verset, amikor az egyik 

csata után elfogták, és Londonban raboskodott. 

(4) Mára már a világnak szinte minden részén nagy népszerűségnek örvend a 

Valentin-nap. 

(5) A kézzel írott üzenetek helyét átvették az előre megfogalmazott, 

megtervezett és legyártott Valentin-napi üdvözletek, egy egész iparág épült erre 

a hagyományra. 

 

1. Melyek a szöveg kulcsszavai? Húzd alá a szöveg négy lehetséges kulcsszavát! 

iparág, szeretet, virágcsokor, csokoládé, Valentin pap, mítosz, mozi, 

ajándék, köszöntő 

a  

b  

c  

d  

 

2. A szöveg alapján egészítsd ki a megadott szavakkal az alábbi hiányos szöveget! 

császár, Valentin, iparág, második, mítosz, titokban, üzeneteket, szerelmükről 

A Valentin-nap a karácsony után a  …………………… legnagyobb ünnep a 

világon. Eredetét tekintve számos ……………………… látott már napvilágot, 

a legelterjedtebb II. Claudius ………………… uralkodásának idejére tehető. 

Eszerint egy ………………………… nevű pap megsajnálta a fiatal katonákat, és 

………………………….összeadta őket a kedvesükkel. Manapság egész 

……………………… épült erre az ünnepre. Szerelmesek milliói 

…………………………. küldenek egymásnak, hogy biztosítsák a másikat a 

…………………………………… 

a  

b  

c  

d  

e  

f  

g  

h  
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Javítási útmutató 

 

1. 

iparág a 1 

szeretet b 1 

Valentin pap c 1 

ajándék d 1 

Minden helyes aláhúzásért 1 pont jár. 

 

2. 

a) második a 1 

b) mítosz b 1 

c) császár c 1 

d) Valentin d 1 

e) titokban e 1 

f) iparág f 1 

g) üzeneteket g 1 

h) szerelmükről h 1 

Összesen: 12 pont 
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Szövegek forrásai: 

http://ovistorna.hupont.hu/11/jatekleirasok#ixzz3UrfLLDkF 

http://www.gyermekvasut.hu/wp/suritett-menetrend-hetkoznapokon-is 

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/valentin-nap-a-legendaktol-a-reklamfogasig 

http://www.haziallat.hu/kutya/viselkedes/szeparacios-szorongas-kutya-fel-egyedul-otthon-

maradni/2616 

 

Képek forrásai:  

http://static.femina.hu/kapcsolat/testbeszed_igazmondas/testbeszed_mosoly.jpg 

http://www.netambulancia.hu/img/upload/kepek/4107/1251884097_gnl_253_2.jpg 

http://www.canstockphoto.hu/kepek-

fotok/besz%C3%A9lget%C5%91.html#file_view.php?id=9097674 

http://www.shutterstock.com/s/professional+sales+person/search.html?page=1&inline=9255982 

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

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

http://www.thinkstockphotos.com/image/stock-illustration-table-

tennis/453296707/popup?sq=Sports%20ping%20pong/f=CIHVX/s=DynamicRank  

http://gallery.site.hu/d/23598403-2/scrat.jpg 

https://pottyos.hu/images/products/turo-rudi-natur-30g.png 

http://www.adriagate.com/photos/2149942-15/Ubytovanie%20pri%20mori-Vodice-

Marija_300_225_b.jpg 

http://news.mynavi.jp/news/2015/06/29/298/images/001.jpg 

http://www.erdekesvilag.hu/wp-content/uploads/2014/05/132-150x150.jpg 

http://us.123rf.com/450wm/easyfrizzy/easyfrizzy1309/easyfrizzy130900007/22189598-

kutya-j%C3%A1tszik-a-labd%C3%A1t-a-kertben.jpg 

http://whiskerstales.com/wp-content/uploads/2012/03/Paper-Chewer.jpg 

http://cicanevelde.hu/images/news/1/19/195519_1244370539.jpg 

http://www.petsafe.hu/52-1034-thickbox/staywell-715-kismeret-kutya-macskaajto-feher-.jpg 

http://2.bp.blogspot.com/-

UVlwTZ4tzX8/UQ6FL_nG4cI/AAAAAAAAAPA/T73WCi8OaRU/s320/IMG_4453.JPG 

https://viatainpictura.files.wordpress.com/2015/03/furtunc483-pe-mare.jpg 

 

http://ovistorna.hupont.hu/11/jatekleirasok#ixzz3UrfLLDkF
http://www.thinkstockphotos.com/image/stock-illustration-table-tennis/453296707/popup?sq=Sports%20ping%20pong/f=CIHVX/s=DynamicRank
http://www.thinkstockphotos.com/image/stock-illustration-table-tennis/453296707/popup?sq=Sports%20ping%20pong/f=CIHVX/s=DynamicRank

