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VII. osztály

I.                                                                                                                                                     30 pont
1. Lehetséges válasz: Az elbeszélő egy kamasz lány, hetedik osztályba jár, korábbi betegsége miatt
nem  lehet  most  nyolcadikos.  Zavarja,  hogy  szülei  gyerekként  kezelik.  Nagyon  izgatott  a
születésnapja miatt,  úgy gondolja,  ha betölti  a  tizennégyet,  nagylány lesz.  Épp ezért  kér  „igazi
ruhát”, tűsarkú cipőt. Kislányos ruháit, copfjait szégyelli.                                      6 pont
2. Lehetséges válasz: A nehézség abból fakad, hogy ő már évek óta felnőttnek érzi  magát, de a
szülei meg nem fogadják el annak, édesapja egyenesen csecsemőként kezeli. Ebből a nézőpontból
értékeli az életét.                                4 pont
3. Lehetséges válasz: Az elbeszélő a tizennegyedik életéve betöltéséhez köti a felnőtté válást. Azt 
gondolja, hogy a születésnapján megtörténik a csoda: belebújik az új ruhába, tűsarkújába, haját 
nagylányosan fésüli, és mások is elfogadják felnőttségét.                                                        4 pont
4. Értékelési szempontok:                                           
Tématartás – 3 pont
Eredetiség a szövegalkotásban – 3 pont
5. Értékelési szempontok:
Igazodás az adott helyzethez – 1 pont
A monológ követelményeinek  tiszteletben tartása – 2 pont
Kreativitás, eredetiség a szövegalkotásban – 3 pont
Helyesírás, nyelvhelyesség – 4 pont        
II.                                                                                                                                                              40 pont
Értékelési szempontok:
Tématartás – 3 pont                                                
Az elbeszélő szöveg követelményeinek tiszteletben tartása: történetalakítás, jellemteremtés stb. – 7 pont
Találó cím – 5 pont
Eredetiség, kreativitás a szövegalkotásban – 10 pont     
Szövegkoherencia, a szöveg logikai rendje – 10 pont   
Helyesírás, nyelvhelyesség – 5 pont

III.                                                                                                                                                            20 pont
1. Minden helyes megoldás 2 pont, összesen 10 pont.

a. villám
b. torok
c. dob

 d. megint
e. szán

2. Minden helyes megoldás 2,5 pont, összesen 10 pont.
a. Két dudás nem fér meg egy csárdában.
b. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.
c. Mindenki olyan kalappal köszön, amilyen van neki.
d. Ha ló nincs, jó a szamár is.

Megjelenés: 10 pont 
Összesen: 100 pont


