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Investește în oameni! 

Axa prioritară 1 „Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere“ 

Domeniul major de intervenție 1.1. „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate“ 

Titlul proiectului: „Educație și performanță“ 

Contract POSDRU/190/1.1./S/156905 

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Harghita 

 

Anyanyelv II. osztály 

Javítókulcs-értékelési útmutató 

 

A feladatok helyes megoldására jár 90 pont. 

Hivatalból jár 10 pont. 

I. Rész                (20 pont) 

 

1. Feladat 

Minden helyes válasz 3 pontot ér. (4*3 = 12 pont) 

Helyes válaszok: 

 sűrű erdő közepében            

 tehén 

 eladni 

 öt babszem    

2. Feladat 

 Minden helyesen aláhúzott szó 1 pontot ér. (8*1 = 8 pont) 

      

 

II. Rész                (70 pont) 

 

1. Feladat 

Minden helyes betű bekarikázása 3 pont.             (5*3 = 15 pont) 

Helyes betűk: n, z, p, ty, b 

 

2. Feladat 

Minden helyesen beírt betű 1 pontot ér.           (10*1 = 10 pont) 

Helyes válaszok: ing, tűz, füzet, fésű, róka, juh, őz 

 

 



 

 

3. Feladat 

Minden helyes szótag aláhúzása 1 pont.               (5*1 = 5 pont) 

Helyes válaszok: gó, ka, ce, pap, ző 

4.  Feladat 

a) Minden két- és négytagú szó 1 pont.                 (17*1 = 17 pont) 

b) Minden helyesen jelölt három és négy szótagból álló szó 1 pont.     (3*1 = 3 pont) 

a, Kéttagú szavak: juhász, merre, merre, nyájam, nyájad, merre, ahol, füvet, talál, hallod,     

juhász, farkas, csinálsz, botom, farkast 

    Négytagú szavak: megmarkolom, megugratom 

b, Három- és négy szótagból álló szavak: le-ge-lész, meg-mar-ko-lom, meg-ug-ra-tom 

    5. Feladat 

A helyesen összekötött párok 1 pontot érnek.                     (10*1 = 10 pont) 

Helyes megoldások: 

gyér – dús      piszkos – tiszta 

fekete – fehér   olvad – fagy 

keserű– édes   kegyetlen – szelíd 

okos – buta    irigy – jószívű 

sok – kevés    szép – csúnya 

 

     6. Feladat 

Minden szó helyes szótagolása 2 – 2 pontot ér.             (5*2 = 10 pont) 

lib-ben, hol-ló, rop-pan, megy-gyes, fröcs-csen 

  

 


