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UTASÍTÁSOK A TESZT ÉRTÉKELÉSÉHEZ

Utasítások a teszt értékeléséhez
−Minden feladat maximális pontszáma 1 pont.
−Azok a feleletek, amelyek eltérnek a kulcsban közzétett válaszoktól 0 pontot érnek.
−A tanuló azokra a válaszokra kaphat 0,5 pontot, amelyekre ezt az utasításban előláttuk.
Sorszám
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Megoldás

A feladatok pontszámai

b) Az átlátszó hal teljesen zselére emlékeztet.
e) A hal átlátszósága arra hasznos, hogy képes legyen jól álcázni magát.
1. Bogyó és Babóca alszik c. könyv 7. a listán.
2. 25 napja van a listán.
1. A halálraítéltek előszólításához.

Helyes válasz –
1 pont.
Helyes válasz –
1 pont.
Helyes válasz –
1 pont.
1. 7 fejezetben tárgyalja
Helyes válasz –
2. A könyv második része (a sorozat jellegéhez kapcsolódó) szemelvényeket 1 pont.
tartalmaz.
4. - b)
Helyes válasz –
5. - a)
1 pont.
Több helyes megoldás is elfogadható:
Helyes válasz –
Meg fogod tenni, amit megígértél?
1 pont.
Amit megígértél, meg fogod tenni?
Meg fogod tenni, amit megígértél!
Amit megígértél, meg fogod tenni!
Meg fogod tenni, amit megígértél.
Amit megígértél, meg fogod tenni.
a) igen
Helyes válasz –
1 pont.
samsung/ Samsung
Háromnál kevesebb helyes
Kaposvárt/ Kaposvárott
válasz - 0 pont
Bodri/ bodri
Három vagy négy helyes
Dél Európa/ Dél-Európa
válasz - 0,5 pont
szabadkai rádió/ Szabadkai Rádió
Öt helyes válasz - 1 pont
Madách + -val/-vel: Madáchcsal
Háromnál kevesebb helyes
Balogh + -val/-vel: Baloghgal
válasz - 0 pont
György + -val/-vel: Györggyel
Három vagy négy helyes
Mariann + -val/-vel: Mariannal
válasz - 0,5 pont
cseh + -val/-vel: csehvel
Öt helyes válasz - 1 pont
4 A csodaszarvas egy szép földre vezette el Hunort és Magyart.
Helyes válasz –
3 Hunor és Magyar idegen földön sem feledte apját.
1 pont.
1 A csodaszarvas csalogatta a két fiút.
2 Egyre lassúbb let a paripák vágtatása.
Háromnál kevesebb helyes
Zöngétlen
k
ty
sz
c
t
f
válasz - 0 pont
mássalhangzók
Három, négy vagy öt helyes
Zöngés
válasz - 0,5 pont
g
gy
z
dz
d
v
mássalhangzók
Hat helyes válasz - 1 pont
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A feladatok pontszámai

Utcákon nyargaló szélparipák
nyergében sápadt télkatonák.
Ömlik a hó, és az ablakon át
látod a varjak kék csapatát.

Helyes válasz –
1 pont.

Háztetőkre ülnek nagy csillagok,
ereszről lógnak a jégcsapok.
Fehéren suhannak a nappalok,
ez itt a város – s én itt vagyok.
(Zalán Tibor: A város)
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Egy helyes válasz - 0,5 pont
Két helyes válasz - 1 pont
Helyes válasz –
1 pont.
Helyes válasz –
1 pont.

a) tárgy
b) lila virág
határozószó
1. Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.
2. Sok lúd disznót győz.
3. Száz szónak is egy a vége.
A. – a.
B. – d.
C. – b.
D. – c.

Kettőnél kevesebb helyes
válasz - 0 pont
Két vagy három helyes válasz
- 0,5 pont
Négy helyes válasz - 1 pont
a) aaaa. A rímfajta neve: bokorrím.
Helyes válasz –
b) A vers refrénje: Mint aki a sínek közé esett.... (5-ször fordul elő a versben) 1 pont.
a) dráma
Helyes válasz –
b) Elfogadható válaszok: tragédia, drámai költemény, emberiségköltemény,
1 pont.
világdráma (ezekkel megegyező jelentésű válasz).
metafora
Helyes válasz –
1 pont.
a) Az űzött madár képe a költeményben a lélek belső vívódásait fejezi ki.
Egy helyes válasz - 0,5 pont
Elfogadható még: félelmet, szorongást, halálfélelmet, nyugtalanságot –
Két helyes válasz - 1 pont
ezekkel azonos vagy hasonló jelentésű fogalmak.
b) A névátvitel alapja a hasonlóság.

Megjegyzés:
1. A javított vagy áthúzott felelet nem ismerhető el.
2. A ceruzával írt felelet nem ismerhető el.
3. Nem ismerhető el az a felelet, amelyben rövidítéssel válaszol a diák, kivéve azoknál a feladatoknál,
amelyekben a rövidítések ismeretét kérik számon.
4. Elismerhető a nyomtatott betűkkel írt válasz, kivéve, amikor a feladat az írott betűk használatát kéri.
5. Elismerhető az a válasz, amelyet a tanuló másképpen jelölt, ha a jelölés egyértelmű (pl. aláhúzás helyett
bekarikázza vagy kipipázza a választ).
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