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MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY 

2016. április 18. 

6. osztály 

 

JAVÍTÓKULCS 

 
 

I. 30 pont 

1. Lehetséges válasz: 

A lengegyerekek pici koruktól kezdve az őrök buzogányát és íját irigyelték, de Vilkót sokkal jobban 

izgatta a nádirigóháton repkedés és az állandó készenléti állapot. Az őrök képesek voltak 

észrevétlenül mozogni levegőben és vízen, éberségük sohasem csökkent, hiszen hol az időjárás, hol 

a váratlanul érkező ragadozók, vagy a véletlenül arra tévedt emberek ellen kellett megvédeni a 

Nádtengert. 5 pont 

 

2. Lehetséges válasz: 

A harácsok méretre nem sokban különböztek a lengéktől, de ez volt a két nép között az egyedüli 

hasonlóság. A lengék derűs tekintettel szemlélték a világot, nesztelenül, fürgén mozogtak, és szinte 

teljesen beleolvadtak a Nádtenger zöldjébe. A harácsok szuszogva, fújtatva csörtettek, nagy hangon 

ordibáltak, és arcukat gyakran barázdálták haragos ráncok. 6 pont 

  

3. Minden találó, ötletes név 2 pont 

Összesen: 4 pont 

 

  

4. Minden helyes megoldás 1 pont 

Összesen 5 pont 

Lehetséges válaszok: 

elhárítani – kiküszöbölni, kivédeni 

készenléti állapot – ügyelet 

éberség –  fokozott figyelem, józanság, összpontosítás 

derűs – örömteli, jó hangulatú, optimista 

himbálózik – leng 

 

5. A leíró szöveg sajátosságainak betartása 3 pont 

Szemléletesség és kreativitás a leírásban 2 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont 

 

II. 40 pont 

Tématartás 10 pont 

A monológ sajátosságainak betartása 5 pont 

Kreativitás, eredetiség a szövegalkotásban 15 pont 

Szövegkohézió 5 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont 
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III. 20 pont 
1. Minden helyes válasz 2 pontot ér. 

Összesen: 10 pont 

a) orda – horda  

b) ereszt – kereszt 

c) géz – igéz 

d) tél – ítél  

e) kém – ekém 

 

2. Minden helyes megoldás 2 pontot ér. 

Összesen: 10 pont 

Helyes megoldások: 

a) képtár b) szakképzett c) képzelet d) nagyképű (beképzelt) e) térkép f) fénykép g) jóképű 

h) képviselő i) üzemképes j) képeslap 

 

 

Megjelenés: 10 pont 

Összesen: 100 pont 


