
 
PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 2021 

A KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 2–3. OSZTÁLYA 

Bosnyák Viktória: Mantyusok – Bátorság, Tomi! 

Javítási és értékelési útmutató 

 

1.  a) 1. vagy első 1 pont 5 p. 

    nem beszél vagy nem mer beszélni/megszólalni 1 pont 

    manók 1 pont 

    állatokká 1 pont 

    segíteni 1 pont 

b) Négy láb, egy farok, most ugatni akarok! 1 p. 

ÖSSZESEN 6 pont 

 

2.  A, C, D Mindegyik helyes válasz 1 

pont. Minden hibás válaszért 

1 pontot levonunk. 

3 p. 

ÖSSZESEN 3 pont 

 

3.  a) Cézár, Füli, Folti, Suli, Manó  

Öt helyes válaszért 2 pont, három vagy négy helyes válaszért 1 pont jár. 

2 p. 

 b) Mert manó alakú folt volt a hátán.  

Vagy ugyanez másképpen megfogalmazva. A hiányzó mondatvégi írásjelért és a kis 

kezdőbetűs mondatkezdésért fél-fél pontot levonunk. 

2 p. 

ÖSSZESEN 4 pont 

 

4.  a) Mert magányos volt. Vagy: Mert mindketten egyedül voltak. 

Vagy ugyanez másképpen megfogalmazva. A helyesírást nem értékeljük. 

1 p. 

 b) Mert Tominak szeretett volna segíteni.  

Vagy ugyanez másképpen megfogalmazva. A helyesírást nem értékeljük. 

1 p. 

ÖSSZESEN 2 pont 

 

5. Pl.: Tomi a szobájában arra bátorította a kutyát, hogy ugasson. Mantyus egyszer 

csak elkezdett ugatni. Egyre hangosabban ugatott, és vele együtt Tomi is. 

Vagy ugyanez másképpen megfogalmazva. Minden szépen megfogalmazott, kerek 

mondatért 2 pont jár. A hiányzó mondatvégi írásjelért és a kis kezdőbetűs 

mondatkezdésért fél-fél pontot levonunk. Ha a tanuló nem a könyvbeli cselekményről 

írt, hanem szabadon a képről, a feladatért max. 3 pontot kaphat.  

6 p. 

ÖSSZESEN                                                                                                                           6 pont 

 

6.  a) Tomi: Milyen alakú folt van a kutya hátán?  

Néni: Felhő, szív, margaréta vagy tölcsér. 

Vagy ugyanez másképpen megfogalmazva. A néni esetében nem szükséges mindent 

felsorolni, vagyis elfogadható minden olyan mondat, amelyből kiderül, hogy a néni 

nem jól tudja, milyen alakú a folt. Minden szépen megfogalmazott, kerek mondatért 2 

pont jár. A hiányzó mondatvégi írásjelért és a kis kezdőbetűs mondatkezdésért fél-fél 

pontot levonunk.  

4 p. 



 
b) Hogy majd néha együtt sétáltatják. Vagy: Ha nyáron nyaralni mennek, a néni 

vigyázhat rá. 

Vagy ugyanez másképpen megfogalmazva.  

1p. 

ÖSSZESEN 5 pont 

 

7. Dzseki elérte a célját, hiszen teljesítette a feladatát. Segített Tominak abban, hogy 

mindenhol meg merjen szólalni. A Mantyusok feladata, hogy segítsenek a 

gyerekeknek.  

Vagy ugyanez másképpen megfogalmazva. Mondatonként 2-2 pont. Minden hiányzó 

mondatvégi írásjelért, kis kezdőbetűs mondatkezdésért és tulajdonnévért fél-fél pontot 

levonunk. 

6 p. 

ÖSSZESEN                                                                                                                           6 pont 

 

ÖSSZPONTSZÁM:  32 pont 

 

  



 
 

ÉRTÉKELŐLAP A 2–3. OSZTÁLYOSOK FELMÉRŐLAPJAINAK 

ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 2021 

 

  

A VERSENYZŐ KÓDSZÁMA: ________________________________________________ 

 

Az értékelő tanár családi és utóneve: _____________________________________________ 

 

 

 

1. feladat Elért pontszám  2. feladat Elért pontszám 

a) 5 pont   3 pont  

b) 1 pont   

Összesen:   Összesen:  

 

3. feladat Elért pontszám  4. feladat Elért pontszám 

a) 2 pont   a) 1 pont  

b) 2 pont   b) 1 pont  

Összesen:   Összesen:  
 

5. feladat Elért pontszám  6. feladat Elért pontszám 

6 pont   a) 4 pont  

 b) 1 pont  

Összesen:   Összesen:  
 

7. feladat Elért pontszám 

6 pont  

Összesen:  
 

Elért pontszám összesen: 

 

32/______ 

Bronz elismerés (21 ponttól) IGEN/NEM 

 

 

 

Dátum: __________________    Az iskolai bizottság elnöke:  

        

       ____________________________ 


