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1. FELADATLAP
1. Az értekező iskolai irodalmi esszé értékelésének szempontjai
A dolgozat témája: Friedrich Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatása és Henrik Ibsen A vadkacsa című
drámájának elemzése és értelmezése
A jelölt a dolgozatban a szempontoknak megfelelően próbálja elvégezni az alábbiakat.
Pont

0
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2
3

Bemutatja Claire-t és Gregerst: 6 pont. Egy-egy szempont kifejtése 3-3 pont.
Nem, illetve rosszul mutatja be a szereplőt.
Felszínesen, illetve csak részben jól mutatja be a szereplőt.
Megfelelően, de kevésbé árnyaltan mutatja be a szereplőt.
Teljességre törekedve mutatja be a szereplőt.

Claire Zachanassian Güllenben született. Fiatal lányként Alfréd Ill volt a szerelme, közös jövőt
terveztek. A fiú azonban érdekből más lányt vett feleségül, a teherbe esett Claire-t pedig a városban
meghurcolták, így kénytelen volt elmenekülni. A távozást követően letért a jó útról, örömlányként
tartotta el magát, később azonban házasságai révén dúsgazdag asszony lett belőle. A
bosszúállásában gátlástalan, rafinált és érzelmek nélküli, hatalmas befolyással rendelkező idős nő
hosszú távollét után érkezik szülővárosába, ahol nagy lelkesedéssel fogadják, és a haldokló település
egyedüli megváltójaként tekintenek rá.
Vagy más megfelelő. A pontszám a bemutatás kifejtettségével arányosan adható meg.
Gregers a jómódú Werle nagykereskedő fia, aki a boldogtalan házasságban felőrlődő, pszichés
betegségekkel küzdő édesanyját már fiatalon elvesztette. A Werle és az Ekdal család egykor baráti
viszonyban volt, a két családfőt közös üzlet is összekötötte, fiaik, Gregers és Hjalmar iskolatársak és
barátok voltak. A két családfő törvénytelenséget követett el, emiatt Ekdalt börtönre ítélték, Werlét
viszont ügyeskedésének köszönhetően felmentették. Gregers akkortájt költözött el a városból a
Höydal-telepre, ahol hosszú ideig önkéntes száműzetésben élt. Elszigetelődött, ezért az emberi
kapcsolatok megítélésében sincs igazán tapasztalata. Az évek során személyisége eltorzult, így nem
képes rendezni viszonyát apjával, illetve felmérni, hogy nincs joga beavatkozni mások életébe.
Vagy más megfelelő. A pontszám a bemutatás kifejtettségével arányosan adható meg
Pont
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Ismerteti a szereplők célját: 6 pont. Egy-egy szempont kifejtése 3-3 pont.
Nem, illetve rosszul ismerteti a szereplő célját.
Felszínesen, illetve csak részben jól ismerteti a célt.
Megfelelően, de kevésbé lényegre törően ismerteti a célt.
Teljességre törekedve ismerteti a szereplő célját.

Claire hosszabb ideje tervszerűen készül a bosszúra. Ügynökei közreműködésével, a férjeitől örökölt
milliárdok segítségével már mindent felvásároltatott Güllenben, leállíttatta a gyárakat, nyomorba
taszította azokat az embereket, akik egykor tanúi voltak szerencsétlenségének és kiközösítésének.
Bosszúja részeként ajánlatot tesz a városnak: Ill fejéért cserébe fele-fele arányban egymilliárd márkát
ad a városnak, illetve a város polgárainak.
Vagy más megfelelő. A pontszám az ismertetés kifejtettségével arányosan adható meg.
Gregers tizenhét év után idős apja hívására tér haza. Ebből az alkalomból Werle fogadást ad, amelyre
Hjalmart is meghívja. Gregers a vele folytatott beszélgetés közben rádöbben, hogy egykori barátja
életének alakulásáról apja döntött: Hjalmar az ő javaslatára lett fényképész, és Ginát, apja megunt
szeretőjét is az ő közbenjárására vette el. Úgy érzi, ki kell mentenie Hjalmart az erkölcsi fertőből,
amelybe Werle miatt került. Gregers szándékát azonban nem a jóakarat, hanem az apja iránt bosszú
vezérli. Miután apjával nyíltan konfrontálódik, Hjalmar felvilágosításában, illetve megmentésében
fedezi fel élete értelmét, ám nincs tudatában annak, hogy a tiszta és igazi viszonyokon alapuló emberi
kapcsolatokról vallott eszméi torzak és károsak.
Vagy más megfelelő. A pontszám az ismertetés kifejtettségével arányosan adható meg.
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Megvizsgálja, hogyan változtatja meg Claire és Gregers tette egy-egy másik szereplő
életét: 6 pont. Egy-egy szempont 3-3 pont.
Nem, illetve rosszul vizsgálja meg a kérdést.
Felszínesen, illetve csak részben jól vizsgálja meg a kérdést.
Megfelelően, de kevésbé lényegre törően vizsgálja meg a kérdést.
Teljességre törekedve vizsgálja meg a kérdést.

Az öreg hölgy megérkezése előtt Ill a város köztiszteletben álló polgára volt, akit mindenki jól ismert,
és múltjának Claire-rel kapcsolatos része már régen feledésbe merült. A milliomosnő megérkezésekor
a város vezetői Illt még megbízható információforrásnak tekintik, tőle várnak felvilágosítást Claire
szokásairól és jelleméről, hogy méltó módon fogadhassák megmentőjüket. Az öreg hölgy ajánlata
után azonban az iránta érzett lojalitás hamar eltűnik, eluralkodik a kollektív immoralitás. Illnek rá kell
döbbennie, hogy a gülleniek élete árán is a pénzt és az azzal járó jólétet választják.
Vagy más megfelelő. A pontszám a kifejtettséggel arányosan adható meg.
Gregers elhagyja a szülői házat, Hjalmarékhoz költözik. Úgy képzeli, hogy Hjalmar, miután értesül a
múltban történtekről, megbocsát feleségének, és tiszta, boldog házasságban él majd. E
világboldogító, téves eszméitől vezérelve felfedi barátjának apjával és Ginával kapcsolatos
felismeréseit. Hjalmar döbbenten állapítja meg, hogy Werle becsapta, és az elmúlt évek során nyújtott
segítsége feleségének köszönhető. Összetörten állapítja meg, hogy házassága hazugságra épül, és
szeretett kislánya, Hedvig apja nem ő, hanem Werle.
Vagy más megfelelő. A pontszám a kifejtettséggel arányosan adható meg.
Pont

Megvizsgálja, hogyan viseli Ill és Hjalmar az új helyzetet: 6 pont. Egy-egy szempont 3-3
pont.

0

Nem, illetve rosszul vizsgálja meg a kérdést.

1

Felszínesen, illetve csak részben jól vizsgálja meg a kérdést.

2

Megfelelően, de kevésbé lényegre törően vizsgálja meg a kérdést.

3

Teljességre törekedve vizsgálja meg a kérdést.

Ill veszélyben érzi magát, először menekülni akar, megpróbálja elhagyni a várost, de ez nem sikerül
neki. A város több elöljárójánál is támogatást keres, de valós segítséget senkitől sem kap. A
rendőrség vezetője azzal rázza le, hogy Claire ajánlata nem meríti ki az emberölésre való felbujtás
fogalmát. A tanár kijózanító, a pénz hatalmát részletező szavai után Ill már bűnösnek nevezi magát,
úgy gondolja, ő tette Claire-t ilyen gonosszá, a polgármesterrel folytatott beszélgetésben pedig
teljesen nyilvánvalóvá válik számára, hogy egyetlen útja a halál. A város vezetője nyíltan
megfenyegeti, öngyilkosságra buzdítja. Ill elfogadja a sorsát, sikerül legyőznie halálfélelmét, egyedül
ahhoz ragaszkodik, hogy tárgyaláson ítéljék el, mert szembesülni szeretne bíráival.
Vagy más megfelelő. A pontszám a kifejtettséggel arányosan adható meg.
Miután Hjalmar hazaér a Gregerssel tett sétáról, zaklatott állapotában kérdőre vonja Ginát, Hedvig
közeledését pedig elutasítja. Azt tervezi, kamatostul visszafizeti Werlének az évek során
felhalmozódott adósságot. Az Ekdal, illetve Hedvig nevére szóló adománylevelet összetépi, később
viszont összeragasztja. Csalódottságában elrohan otthonról, el akarja hagyni a családját, azonban a
Gregersnek tett fogadkozása ellenére sem szánja el magát a döntő lépésre, mert kényelmes és
gyáva. Hedvig halála valójában egy újabb lehetőség számára, hogy folytassa élethazugságát, hiszen
képtelen bármiféle következtetés levonására, életét nem képes új alapokra helyezni.
Vagy más megfelelő. A pontszám a kifejtettséggel arányosan adható meg.
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Pont

A jelölt kifejti, miért mondhatjuk, hogy Claire-t és Gregerst csak látszólag
vezérli különböző szándék, és ő melyikük tettét tartja nagyobb bűnnek: 6 pont. Egy-egy
szempont kifejtése 3-3 pont.

0

Nem fejti ki véleményét a kérdésről.

1

Felszínesen fogalmazza meg véleményét.

2

Jól, de kevésbé meggyőzően fejti ki véleményét.

3

Teljességre törekedve, meggyőzően fejti ki véleményét.

A jelölt véleményét, illetve meglátásait akkor is tiszteletben kell tartani, ha az értékelő tanár nem ért
egyet vele.
2. Az elemző-értékelő iskolai irodalmi esszé értékelésének szempontjai
A dolgozat témája: Arthur Miller Az ügynök halála című drámája részletének elemzése és értelmezése
A jelölt a dolgozatban a szempontoknak megfelelően próbálja elvégezni az alábbiakat.
Pont
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Megmagyarázza, mi váltotta ki Willyben a régmúlt esetre való emlékezést: 4 pont.
Nem, illetve rosszul magyarázza az emlékezés okait.
Felsorolja az okokat, de nem magyaráz.
Ismerteti az okokat, de csak egyet magyaráz meg.
Megfelelően ismerteti az okokat, de csak kettőt magyaráz meg.
Ismerteti és magyarázza mindhárom okot.

Willy Loman, a hatvanadik életévén túl járó kereskedelmi ügynök idegileg kimerült, és egyre inkább az
emlékezés vesz rajta erőt. Ennek három oka van. Az első az, hogy rohamosan öregszik, a munkáját
már nem tudja jól végezni, ezért a munkahelyén visszaminősítik, nem kap fix fizetést, aminek
következtében állandó anyagi gondjai vannak, emiatt szorong. A második oka az, hogy nemrég
értesült Ben halálhíréről, és a sikeres bátyra gondolva még inkább szembesül saját kudarcával.
Emlékezésének harmadik oka az, hogy hosszú távollét után hazatért fia, Biff, aki harmincöt éves kora
ellenére sem vitte semmire az életben, és még most is kamaszként viselkedik. A fiú jelenléte arra
emlékezteti Willyt, hogy az ő hűtlenkedése okozta fia életének kisiklását. Úgy érzi, nemcsak az üzleti
életben, hanem szülőként is kudarcot vallott.
Vagy ugyanez másképpen. A pontszám a magyarázat kifejtettségével arányosan adható meg.
Pont

A szövegrészlet alapján bemutatja Willy magatartását/viselkedését: 4 pont.

0

Nem, illetve rosszul mutatja be a szereplőt.

1

Csak részben jól mutatja be a szereplőt, illetve nagyon hiányos a bemutatás.

2

Felszínesen, illetve csak egy szemszögből mutatja be a szereplőt.

3

Jól, de kevésbé árnyaltan mutatja be a szereplőt.

4

Teljességre törekedve mutatja be a szereplőt.

A szövegrészlet első felében a hűtlenkedő Willyt ismerjük meg: bostoni útja során – valószínűleg
érdekből is − egyik ügyfele alkalmazottjával tölti az éjszakát egy szállodai szobában. Együttlétük
ellenére Willy magányosnak érzi magát, nem felszabadult, a nő szerint önző és mogorva. Retteg a
lelepleződéstől, ezért nem akar/mer szembesülni a szobája ajtaján kopogtatóval. Abban reménykedik,
tévedésről van szó, és minden magától megoldódik. Csak a nő erélyes felszólítása után nyit ajtót, és
szemben találja magát a kétségbeesett Biff-fel, aki közli vele, megbukott matematikából. Willy
felelőtlenül reagál: fiát felmenti minden felelősség alól, amikor a bukás okát fia barátjában és
tanárában keresi („Bernard nem súgott?” , „Azt se engedték, hogy átcsússzál?”); majd haverkodva
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arra buzdítja, utánozza dadogó tanárát, és a gúnyolódáson fiával együtt nevet. Amikor Biffnek
vigasztalóan megígéri, ő majd mindent elrendez („Ne búsulj, azonnal indulok haza.”), azt sugallja,
hogy az ember tisztességtelen módszerekkel, felelősségvállalás nélkül is eredményes lehet az
életben.
Vagy ugyanez másképpen. A pontszám a kifejtettséggel arányosan adható meg.
Pont

Megvizsgálja a fiatal Biff apaképét: 3 pont.

0

Nem, illetve rosszul vizsgálja meg a szereplő apaképét.

1

Felszínesen, illetve csak részben jól vizsgálja meg a szereplő apaképét.

2

Jól, de kevésbé árnyaltan vizsgálja meg a szereplő apaképét.

3

Teljességre törekedve vizsgálja meg a szereplő apaképét.

Biff rajongva szereti apját, ezért úgy érzi, bukásával szégyent hozott rá. Mindenhatónak tartja, így
mostani szorult helyzetében is hozzá fordul, hiszen úgy véli, hogy apja − fellépésének, stílusának és
az emberekkel való bánásmódjának köszönhetően − mindent el tud rendezni („Ha olyan emberrel áll
szemben, mint te, …akkor biztos átenged, Nagyon nagy hatással lennél rá. Te olyan jól tudsz bánni
az emberekkel!” ), magától értetődőnek tartja, hogy apja megoldja helyette a problémáját („Ugye,
beszélsz vele?”).
Vagy ugyanez másképpen. A pontszám az elemzés kifejtettségével arányosan adható meg.
Pont

0
1
2

A dráma ismeretében megmagyarázza, hogyan változott meg az eset következtében Biff
apaképe: 2 pont.
Nem, illetve rosszul magyarázza a kérdést.
Felszínesen, illetve csak részben jól magyarázza a kérdést.
Lényegre törően és teljességre törekedve magyarázza a kérdést.

Apja hűtlenségének leleplezésével összetörik Biff idealizált apaképe, apja iránti imádatát a benne való
csalódottság váltja fel. Úgy érzi, apja egész eddigi magatartása hazug volt, és az iránta tanúsított
rajongó szeretet valójában csalás volt (apját képmutatónak, nyomorultnak, kétszínű csalónak nevezi).
Mindez jelentősen befolyásolja életének további alakulását
Vagy más megfelelő. A pontszám a magyarázat kifejtettségével arányosan adható meg.
Pont
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4

Megvizsgálja, hogyan alakult Biff további élete és apjával való kapcsolata: 4 pont.
Nem, illetve rosszul vizsgálja meg a kérdést.
Csak részben jól, illetve nagyon hiányosan ismerteti a kérdést.
Felszínesen ismerteti a kérdést, illetve csak az egyik elemet vizsgálja meg.
Jól, de kevésbé lényegre törően vizsgálja meg a kérdést.
Teljességre törekedve vizsgálja meg a kérdést.

Miután Biff óriásit csalódik apjában, egy világ omlik össze benne, és élete céltalanná válik: nem megy
el a nyári tanfolyamra, nem pótvizsgázik, nem érettségizik, így egyetemre sem mehet, és a sportolói
álmairól is le kell mondania, ráadásul szakmát sem szerez. Neveltetéséből kifolyólag egy
felfuvalkodott hólyag marad továbbra is, akinek senki sem tud parancsolni, ezért nem tud szembesülni
önmagával, állandó önámításban él. Lézengő életet él, többször lop, emiatt börtönbe kerül, de ezt
elhallgatja szülei elől. Sehol sem leli helyét, csak tengeti napjait. Hét államban is megfordul, alkalmi
munkákat végez egydolláros órabérért, nem becsüli magát, és más sem becsüli őt. Apjával nem
rendezi viszonyát, ritkán jár haza, és a köztük levő feszültség következtében beszélgetéseik mindig
veszekedéssé fajulnak.
Vagy más megfelelő. A pontszám a bemutatás mértékével arányosan adható meg.
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Pont

Megmagyarázza, miért fedi fel végül Biff apja előtt önmagáról az igazságot: 4 pont.

0

Nem, illetve rosszul magyarázza az okot.

1

Hiányosan, illetve csak részben jól ismerteti az okot.

2

Az okot jól ismerteti, de a magyarázat felszínes.

3

Jól, de kevésbé lényegre törően magyarázza az okot.

4

Teljességre törekedve magyarázza az okot.

Biff hosszas tengődés után hazatérve szembesül apja állapotával. Willy továbbra is az önáltatás
medrében akarja tartani, de a meghiúsult hitelfelvétel és a kudarcba fulladt közös vacsora után Biff
rádöbben, hogy a továbbiakban már nem akar hazugságban élni, ezért kimondja: szereti apját, és itt
az ideje, hogy véget vessenek önmaguk és egymás áltatásának, számoljanak le illúzióikkal,
beszéljenek legalább egyszer az életben őszintén, hogy hozzá hasonlóan apja is csak egy
tucatember, aki semmire sem vitte az életben. Kimondja azt is, hogy nem akar apja elvárásainak
megfelelően ügynökösködni, hanem természetközelben, egy farmon szeretne dolgozni, ahol végre
szabad lehetne.
Vagy más megfelelő. A pontszám a magyarázat mértékével arányosan adható meg.
Pont

Megfogalmazza, hogyan befolyásolhatta Willy végső döntése Biff további életét: 3 pont.

0

Nem fogalmazza meg a meglátásait, a tényeket sem ismerteti.

1

A tényeket ismerteti, meglátásait nem fogalmazza meg.

2

A tényeket ismerteti, meglátásait felszínesen fogalmazza meg.

3

Teljességre törekedve fogalmazza meg meglátásait.

Willy élete utolsó perceiben boldogan állapítja meg, hogy Biff mindig is szerette. Abban reménykedik,
hogy halálával nemcsak fia anyagi biztonságát, vágyai megvalósulását teszi lehetővé, hanem kivívja
Biff tiszteletét is, aki a húszezer dolláros életbiztosítással a zsebében új emberré válhat.
A jelölt a fenti tényeket ismertetve fogalmazza meg meglátásait, amelyeket akkor is tiszteletben kell
tartani, ha az értékelő tanár nem ért egyet velük. A pontszám a kifejtettség mértékével arányosan
adható meg.
Pont

Kifejti, szerinte Willy miben hibázott apaként, és mi Biff felelőssége: 6 pont.
Egy-egy szereplőről kifejtett vélemény 3-3 pont.

0

Nem fejti ki véleményét.

1

Felszínesen fogalmazza meg véleményét.

2

Jól, de kevésbé meggyőzően fejti ki véleményét.

3

Teljességre törekedve, meggyőzően fejti ki véleményét.

A jelölt véleményét akkor is tiszteletben kell tartani, ha az értékelő tanár nem ért egyet a
megfogalmazottakkal. A pontszám a kifejtettség mértékével arányosan adható meg.
Megjegyzés:
− A tárgyi tévedésekért 0,5–1 pontot vonunk le.
− A szerkezetre, a nyelvhelyességre és a helyesírásra az érettségi követelményrendszer
kritériumai alapján legfeljebb 20 pont adható.
− A feladatlap szempontjai a dolgozat szerkezetének egy lehetséges változatát jelentik, a
jelöltnek nem feltétlenül szükséges a sorrendet követnie.
− Ha a dolgozat tartalma vagy nyelvezete 0 ponttal értékelendő, a dolgozat egészét 0 ponttal
értékeljük.
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2. FELADATLAP
Nem művészi szöveg elemzése
Feladat

1.1

Pontszám Megoldás

1
1
1



1.2

1



Összesen

4

Feladat




Pontszám Megoldás

2.1

1



2.2

1







Összesen
Feladat

Pontszám Megoldás

1



3.2

2



Összesen

3

4
Összesen
Feladat

1
1
1
3

Összesen

2

Összesen





130, 3, 40
500.000, 1.000.000
Nyíregyházi Állatpark, 250.000

Pontszám Megoldás

2

6

Megjelent az európai állatkertek rangsora,
és jól szerepeltek a magyarországi
állatkertek.
2015; A Fővárosi Állat- és Növénykertet
1866-ban nyitották meg (2. szöveg), és az
1. szöveg megírása évében 150.
évfordulóját ünnepli.

Pontszám Megoldás

5

Feladat

www.metropol.hu: 1. (szöveg)
www.zoobudapest.com: 2. (szöveg)
A www.zoobudapest.com az állatkert
honlapja lehet, és nagy valószínűséggel ott
található az állatkert leírása.
A 2. szöveg csak a budapesti állatkertről
szól, ezért annak a honlapjáról származhat.

Vagy ugyanez másképpen
megfogalmazva.

Kiegészítő utasítások

A kettőért együtt jár az 1 pont.
Vagy ugyanez másképpen
megfogalmazva. A két indoklás
közül bármelyik elfogadható.

2

3.1

Feladat

publicisztikai, hírhez/hírre vagy tudósításra
(tudományos és) ismeretterjesztő
tájékoztatás vagy ismeretterjesztés vagy
ismertetés
Hogy felkeltse az olvasó érdeklődését a
folytatás iránt.

Kiegészítő utasítások



A budapesti állatkert sikerének nagyságát
akarta kiemelni (1 pont), hiszen nagy
nyugati városok állatkertjeit előzte meg
(1 pont).

Pontszám Megoldás

1
1



B, E

Kiegészítő utasítások

Vagy ugyanez másképpen
megfogalmazva.

Kiegészítő utasítások

Ha betűkkel írta a számneveket,
1 pontot levonunk.

Kiegészítő utasítások

Vagy ugyanez másképpen
megfogalmazva.

Kiegészítő utasítások

A kettőért együtt jár az 1 pont.

8
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Feladat

7

Összesen
Feladat

8

Pontszám Megoldás

1
1
1
3











Összesen
Feladat

9.1
9.2

Összesen
Feladat

Pontszám Megoldás

1
1
1
1
4






1



Összesen

1
2

Összesen
Feladat

12.1
12.2
Összesen
Feladat

13.1
13.2
Összesen
Feladat

14

Olyan szakember, aki objektív, semleges,
senki által nem befolyásolt.
Egykori fényükben tündökölnek.

Pontszám Megoldás

1
1
1
3





Vagy ugyanez másképpen
megfogalmazva.
Két-két helyes válasz 1-1 pont.

1
1
2




1
1
2



E
át, fel

Pontszám Megoldás

2




2

Kiegészítő utasítások

Vagy ugyanez másképpen
megfogalmazva.

Kiegészítő utasítások

Kiegészítő utasítások

II./1.
Pl.: Xántus János úttörő munkát végzett.

Pontszám Megoldás


Kiegészítő utasítások

alárendelő minőségjelzős
idegen szavak
jegyzék, válogat vagy rangsorol

Pontszám Megoldás



Összesen

Kiegészítő utasítások

Az Állatkert története
Osztálykirándulás
Műemléki állatházak
Önkéntes munka

Pontszám Megoldás

10

11.1
11.2
11.3

A csoportosítás alapja: mikortól találhatók
meg a budapesti állatkertben.
1876 után vagy a 19. század végén
1876 előtt vagy táján
1866 vagy a megnyitó idején

2



Feladat

I
H
I

Pontszám Megoldás

2

Kiegészítő utasítások

Kiegészítő utasítások

A kettőért együtt jár az 1 pont.

Kiegészítő utasítások

Szófaji érték: főnév
A szófaji értékért és a jelentésért
Jelentése: Hazáját szerető ember.
együtt jár az 1 pont.
Keletkezés: szóösszetétellel: haza + fi(ú/a).
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Feladat

15

9

Pontszám Megoldás

2





Összesen
Feladat

16

Összesen
Feladat

Pontszám Megoldás

1



1



Pontszám Megoldás

2

17.2

1
3



1

Összesen

1

19

Összesen
Feladat

1
1
1
1
1
5

Összesen

1

Összesen
Feladat











Fővárosi Állat- és Növénykert – alany
Magyarország – birtokos jelző
legnagyobb – minőségjelző
gyűjteményű – minőségjelző
állatkertje – állítmány

(Hosszúsága ellenére) mindkét mondat
egyszerű mondat

Pontszám Megoldás

1
1
2




Vagy ugyanez másképpen
megfogalmazva.

22.1

1

22.2

2







3

Kiegészítő utasítások

A két szófajmeghatározásért
együtt 1 pont jár.
Vagy ugyanez másképpen.

Kiegészítő utasítások

Minden olyan mondat, amelyben
a megnyitott szó igeként
szerepel.

Kiegészítő utasítások

Az elfogadott aláhúzást fogadjuk
el.

Kiegészítő utasítások

Vagy ugyanez másképpen.

Kiegészítő utasítások

D
F

Pontszám Megoldás


Összesen

Pl.: A barátom megnyitott egy új üzletet.

Pontszám Megoldás

1

21

nyakigláb: szóösszetétel – melléknév
gyűjteményű: szóképzés – melléknév
Nagyon hosszú lábszárú.

Pontszám Megoldás

20

Feladat



Pontszám Megoldás

18

Feladat

Helyesen: A park mint természetvédelmi
terület
Mivel nem összehasonlításról van szó, a
mint elé nem kell vessző.

Kiegészítő utasítások

2

17.1

Feladat

Három helyes 2 pont, két helyes
1 pont.

2



Összesen

kürt vagy kűrt
kart vagy kárt vagy kort vagy kórt
kért

Kiegészítő utasítások

Az első évtizedekben az Állatkert tovább
fejlődött.
épületeinek – kert – visszautalás birtokos
személyjellel
többsége – épületeinek – visszautalás
birtokos személyjellel
ekkor – 1912. május 20-án – visszautalás
mutató névmással

Kiegészítő utasítások

A három közül bármelyik kettő.

10

M171-131-1-3

Feladat

23.1

23.2
Összesen
Feladat

Szerkezet

Stílus

Nyelvhelyesség

Tartalom

24.1

Összesen

Pontszám Megoldás

1
1
1
1
1
1
6








kívül
koalatartás
szigorú
sikerrel
előtt vagy mellett vagy mögött
kint

Pontszám Megoldás

2
4
2
3









2



1



1



1
1
1
1



1



20





a szándék megfogalmazása
az örökbefogadás indoklása
személyes vélemény
alaktani megfelelőség (pl. toldalékolás,
vonzatok)
jelentéstani megfelelőség
mondattani megfelelőség (szórend,
szószerkezetek, egyeztetés, alá-, mellé- és
hozzárendelés)
helyesírás

Kiegészítő utasítások

A hibajavítások esetében
minden rossz javításért 1 pontot
levonunk a nulláig.

Kiegészítő utasítások

2-2 súlyos hibáért 1 pontot
levonunk a nulláig.

a megfelelő szövegalkotási mód
kiválasztása és alkalmazása, világos és
pontos kifejezésmód
a szókincs és a nyelvtani eszközök (szavak,
szókapcsolatok) gazdagsága
érdekes, lényegre törő, eredeti gondolatok
megszólítás és záró formula
megfelelő és arányos tagolás
a globális és a lineáris kohézió
megvalósulása
a terjedelemnek való megfelelőség
Max. 10 százalékos eltérés
engedélyezett.
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Feladat

Szerkezet

Stílus

Nyelvhelyesség

Tartalom

24.2

11

Pontszám Megoldás

1



a szándék megfogalmazása

3



a szükséges adatok megadása

1



alaktani és mondattani megfelelőség

1



helyesírás

1



világos és pontos kifejezésmód

2



a műfaji követelményeknek való megfelelés
(meghívó)

1



Összesen

10

Összesen

30



a terjedelemnek való megfelelés

Kiegészítő utasítások

A pont akkor adható meg, ha
legfeljebb 1 súlyosabb és
egy-két kisebb helyesírási hibát
tartalmaz a szöveg.

Max. 10 százalékos eltérés
engedélyezett.

