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FELMÉRŐ TESZT – III. OSZTÁLY 

 2015-2016-os tanév 

Osztály ...... 

Javítókulcs  

Minden más helyes megoldást is pontozunk.  

Csak a javítókulcsban leszögezett pontszámok adhatók.  

Részpontok nem adhatók.   

Hivatalból jár 10 pont.  

 (90 pont) 

1-es feladat 

- a szereplők felismerése- ( minden szereplő 1-1 pont) 

Lehetséges válaszok: leopárd, majom 

Maximális pontszám: 2 pont 

2-es feladat 

- a megfelelő válaszok bekarikázása (minden helyes válasz 3 pont) 

Lehetséges válaszok:  

Hogyan vadászott a leopárd az erdőben? 

• falánkul 

Mit ajánlott a majom a leopárdnak? 

• csapjon föl mutatványosnak 

Mit csinál a mutatványos? 

• A mutatványos mutogatja magát és tudományát a népnek. 

Maximális pontszám: 9 pont 

 

 



 

 

 

3-as feladat 

-  a megfelelő szavak megtalálása (minden aláhúzott szó 1 pont) 

Maximális pontszám: 9 pont 

4-es feladat 

- a szótaghatárok helyes meghúzása (minden helyes szótag 1 pont) 

Helyes válaszok: 

egy/ket/tő/re,  mu/tat/vá/nyos, tu/do/má/nyát,  fel/ü/töt/ték, nagy/ér/de/mű  

Maximális pontszám: 20 pont 

5-ös feladat 

-minden helyes mondatsorrend 2 pont 

Helyes válaszok: 

1. A leopárd fölfalt mindent az erdőben. 

2. A leopárd találkozott a majommal. 

3. A majom szórakoztatta az embereket. 

4. Együtt járták a világot, mint mutatványosok. 

5. A majom zsákja tele volt pénzzel, a leopárdnak semmit sem adtak az emberek. 

6. A majom elmondta a leopárdnak,  hogy mi volt a sikertelenség oka. 

Maximális pontszám: 12 pont 

6-os feladat 

-  szereplőkhöz illő tulajdonságok összekötése (minden helyes tulajdonság 1 pont) 

Lehetséges válaszok: 

Leopárd: falánk, buta, hiú, beképzelt, öntelt 

Majom: vicces, szórakoztató, jópofa, segítőkész  

Maximális pontszám: 9 pont 

7-es feladat 

-minden helyesen beírt szó 2 pont 

Lehetséges válaszok: 

A leopárd olyan falánkul vadászott, hogy egykettőre mindent fölfalt.  

A mutatványos az, aki mutogatja magát a népeknek – magyarázta a majom.  

– Én vagyok a híres- nevezetes leopárd , akinél nincs díszesebb és tarkább állat a világon -  kiáltotta a leopárd. 

Nem a ruha teszi az embert. Egy maroknyi ész többet ér a világ minden díszruhájánál. 

Maximális pontszám: 16 pont 

 

 



 

 

 

8-as feladat 

-  találó cím (minden helyes értelmezés 3 pont) 

-  helyesírás ( minden helyesen írt értelmezés 1 pont) 

Minden jó cím elfogadható.  

Maximális pontszám: 4 pont 

9-es feladat 

-  tartalom (tartalmi összefüggés, témának megfelelő értelmezés 5 pont) 

-  helyesírás ( mondatkezdés 1 pont, szóközök betartása 1 pont, mondatvégi írásjelek 1 pont, szavak helyesírása 1 

pont) 

Maximális pontszám: 9 pont 

 


