Szóbeli felvételi a 6 osztályos képzésre magyar nyelvből

A szóbeli felvételi menete:
1. Bevezető beszélgetés
 Célja: a feszültség oldása, bemutatkozás.
 Nem pontozza a felvételi bizottság.
2. Egy ismeretlen szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása: 15 pont
A feladatok megoldására 15 perc felkészülési időt biztosítunk.
a) A szöveg vagy annak egy részletének hangos felolvasása (3 pont)
A feladat megoldásakor az értékelők figyelik a nyelv zenei eszközeinek
használatát (hangsúly, hanglejtés, szünet, tempó, hangerő) és a
pontosságot.
b) A szöveghez kapcsolódó szövegértési feladatok megoldása (6 pont)
A vizsgázónak a szöveg megértését ellenőrző feladatokat kell
megoldania.
c) A szövegben szereplő nyelvi jelenségekhez kapcsolódó nyelvtani
ismeretekre vonatkozó kérdések (6 pont)
Elvárt nyelvtani ismeretek a kerettanterv követelményei alapján:
 helyesírási alapelvek (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány
elve, egyszerűsítés elve);
 elválasztás
 szótő, toldalék, képző, jel, rag;
 egyjelentésű szó, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon- és
ellentétes jelentésű szó, hangutánzó szó, hangulatfestő szó;
 hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, részleges hasonulás, kiesés,
összeolvadás, rövidülés;
 alapszófajok típusai, jellemzői (ige, főnév, melléknév, számnév,
határozószó, névmás, igenév);
3. Képleírás: 10 pont
A felvételizőnek egy képről kell önállóan és összefüggően beszélnie. A
képek a hétköznapi élet eseményeihez kapcsolódó, a korosztálytól

elvárható általános műveltségnek megfelelő témájúak. A feladat nem
elsősorban a képen látható dolgok leírása, hanem az azokhoz kapcsolódó
gondolatok kifejtése. Elvárt terjedelem: 2 perc.
Értékelési szempontok:
 gondolatgazdagság (2 pont)
 logikus gondolatmenet (1 pont)
 világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés (3 pont)
 megfelelő szókincs, szóhasználat (2 pont)
 előadásmód (2 pont)

A feladatok az érvényben lévő Nemzeti Alaptanterv alapján kerültek
kiválasztásra.

Mintafeladat
1. Olvasd el magadban az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!
Feleleted elején fel kell olvasnod a szöveget.
A magyarok csak nem tudtak nyugodni, harci kedvük nem lohadott a
németországi nagy veszedelem után sem. Amint erőre kaptak, meg sem is állottak
a görög császár városáig.
Megijedt a görög császár a magyar sereg láttára, elzáratta a városnak mind a
hét kapuját, hogy a magyarok be ne mehessenek. Azt üzente, hogy ne ontsák
egymás vérét, kár volna a görögért is, a magyarért is, inkább álljon ki a görögök
részéről is egy vitéz, a magyarok részéről is egy vitéz bajvívásra. Ha a görög győz,
a magyarok szépen menjenek vissza a hazájukba, ha a magyar vitéz győz, nagy
adót fizet a magyaroknak. - Jól van - mondotta a magyarok vezére -, hát csak
jöjjön az a vitéz.
Elmennek a követek, s hát egy óra sem telt belé, jő ki a vár kapuján egy
rengeteg nagy óriás, s két karját összefonva, megáll a magyarok előtt, s mondja
nagy büszkén: - Hadd lám, ki mer kiállani velem! De egyszerre kettő jöjjön,
eggyel nem is kezdek. Összenéztek a magyarok, szikrázott a szemük a haragtól, s
egyszerre száz is kiáltotta: én is kiállok! Én is! A legmerészebb volt azonban
köztük Botond, egy köpcös, tagbaszakadt ember, ez egy szempillantásra kivált a
seregből, elejbe állott a görög vitéznek. Mondta neki: - Hallj ide, görög óriás,
Botond az én nevem. A legkisebb vitéz a magyarok közt. Állíts csak te magad
mellé még két görögöt! S amikor ezt mondotta, megforgatta a buzogányát, s úgy
vágta a vár vaskapujához, hogy egyszeriben kettéreccsent. Akkora lyukat ütött a
kapun, hogy egy növendék gyermek ki-be sétálhatott rajta. - No, no - ingerkedett
az óriás -, kár volt eldobnod azt a buzogányt! - Nem kell nekem sem buzogány,
sem kard - mondotta Botond, s üres kézzel ment a görögnek. Egyszer jobbra
lódította, aztán balra; akkor felkapta, megkeringette a levegőben, s úgy a földhöz
teremtette, hogy ha hét lelke lett volna, az is kiszalad belőle.
De bezzeg szégyellte ezt a csúfságot a görög császár. Ott ült a vár fokán egész
háza népével, s udvarával, s szentül hitték, hogy az óriás legyőzi akármelyik
magyart. S lám, a legkisebbet sem tudta legyőzni. Szégyenszemre
visszatakarodtak a palotába, s a császár akkora adót vállalt, amekkorát csak
kívántak, csakhogy hagyják békességben a magyarok.
a) Nevezd meg Botond 1 külső és 1 belső tulajdonságát! (2)
b) Foglald össze 2 mondatban a császár javaslatát! (2)
c) Milyen a görög óriás viselkedése a viadal előtt? Állításod támaszd alá
idézettel! (2)

d) Keress a szövegből
 1 igenevet, nevezd meg a fajtáját! (1)
 1 szót, amelynek felépítése: szótő+jel+rag ! (1)
 1 névmást, nevezd meg a fajtáját! (1)
 1 olyan szót, amelyben összeolvadás van! (1)
e) Keress a szövegből rokon értelmű szót a megforgatta kifejezésre! (1)
f) Válaszd el az összes lehetséges helyen a szempillantásra szót! (1)

2. Képleírás
Nézd meg az alábbi képet és gyűjtsd össze a vele kapcsolatos gondolataidat! Ne
csak a képen látható dolgok bemutatására koncentrálj! Feleleted során kb. 2 perc
alatt kell kifejtened gondolataidat. Figyelj az igényes fogalmazásmódra és az
előadásmódra!

