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MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY 

 

2017. április 21. 

 

7. osztály 

 

JAVÍTÓKULCS 

 

I. 30 pont 

1. Lehetséges válasz: 4 pont 

Egy este olvasás közben nyitva felejtette a Nagy Képes Fejlődéstörténet című munkát, azon az 

oldalon, ahol az Ősember című ábra magyarázza a szöveget. Így történhetett a dolog. Egy kicsit 

meg is lökhette a könyvet, szóval az ősember lecsúszott, és kimászott a könyvből. 

2. Lehetséges válasz: 8 pont 

A „kultúrember” szövegbeli jelentéseinek megragadása (pl. szó szerinti értelemben: az 

elbeszélő könyvet olvas, az Atlétikai Klub tagja stb.; ugyanakkor a kifejezést ironikussá teszi az 

elbeszélő viselkedése, erőszakossága, lekezelő modora stb.) 

3. Lehetséges válasz: 4 pont 

(Félelem) Rettenetes rémület fogja el az elbeszélőt, bal kezével vacogva és dideregve előrekap, 

reszketve szólal meg. Isten nevében kéri a narrátor az ősembert, hogy ne bántsa, ne üsse agyon 

a doronggal. 

(Felsőbbrendűségi tudat) Lekezelően beszél a narrátor az ősemberrel, fizikailag bántalmazza, 

durván elhallgattatja. Büszke arra, hogy belőle, a kései ivadékból már kihaltak az állati 

ösztönök, és helyüket a szépség és a gondolat tudatos művelése tölti be. Magát fölényesen 

kultúrembernek titulálja, az ősembert meg a vadállatokhoz hasonlítja. Lenézi az ősembert, mert 

úgy látja, hogy az nem érti, amit neki mond, de szégyelli bevallani. 

4. Szavanként: 1 pont. 

Minden más, helyesnek vélt megoldást el kell fogadni. 4 pont 

Lehetséges válasz: utód, bunkósbot, ijedtség, öldöklő (pusztító) 

5. Értékelési szempontok: 

A monológ formai követelményeinek betartása 1 pont 

Tématartás 2 pont 

Eredetiség, kreativitás  2 pont 

Helyesírás, nyelvhelyesség 5 pont 

 

II. 40 pont 

Az elbeszélői szövegtípus követelményeinek betartása 10 pont 

Tématartás 5 pont 

Logikus gondolatmenet  5 pont 

Kreativitás 10 pont 

Nyelvhelyesség 5 pont 

Helyesírás 5 pont 
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III. 20 pont 

 

1. Megoldásonként 2-2 pont! 10 pont 

 eledele 

 láncnál 

 előle 

 lepel 

 levével 

 

2. Megoldásonként 2-2 pont! 10 pont 

 ötöt 

 ásás 

 énekének 

 etet 

 dada 
 

Megjelenés: 10 pont 

Összesen: 100 pont 


