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1. 

a Biblia 

b. könyvtár 

c. vásárlás , ajándék . Csak ez és ilyen sorrendben kell értékelni. 

d. Könyörgés, vallásos tárgyú mű 

e. Lexikon, Leksikon, Magyar Athenas 

f. Egyforma kötés, ABK jelzet . Értékelni ebben a sorrendben kell. 

g. Végrendeletében az Enyedi Könyves Háznak ajándékozta. ( Tartalmában egyező 

mondat is elfogadható.) „Bevitette, tetette.” 

h. orvosi, gyógyászati , csak ez és más nem elfogadható 

 

2.  

Aláhúzott: könyv, kódex, térkép, szótár, lexikon, enciklopédia 

Nem aláhúzott: DVD, napilap, évkönyv, CD 

 

3.  

Aláhúzott: rendszerezés, olvasásra alkalmassá tétel, beszerzés 

Nem aláhúzott: kölcsönzés 

 

4.  

Ez, és hasonló kifejezések: 

 A mű cselekménye, tartalma  

 Kiknek és miért érdemes elolvasni.   

 A mű bibliográfiai adatai 

 

5.  

a. diák 

b. tanár , nevelő 

Fölcserélhető, de csak ilyen sorrendben kell értékelni. Más kifejezés nem elfogadható.  

 

6. iskolai könyvtár – csak ez fogadható el. 

 

7.  

F, e, d, g, b,  c, a 

 

8. 

a. Értelmező Kéziszótár, Magyar Nyelv Értelmező Szótára 

b. Etimológiai szótár 

c. Idegen Szavak Szótára 

 



9. 

Magánkönyvtár : régmúlt , a családi könyvtáron alapul, később nagyobb gyűjtemények 

alapja. Kölcsönözhetnek belőle. Rendszerezett, van alkalmazott a magánkönyvtárban. A 

magánkönyvtárak tulajdonosai később gyűjteményüket gyakran könyvtárak alapítására 

használják. 

 

10. Nem könyvtáros, felügyel. Vigyáz a rendre, fegyelemre.  

Nem elfogadható a szó magyarázata a benne lévő kifejezésekkel.  

 

11. 

Szerepeljen a leírásban legalább négy az alábbi kifejezésekből: kölcsönözhető, 

szabadpolcos, szépirodalom, szakirodalom, folyóiratok, Kézikönyvtár, Kölcsönzőpult. A 

sorrend felcserélhető, de értékelni ilyen sorrendben kell. 

 

12. Szerző, Cím, kiadás éve, kiadás helye, kiadó, vagy az öt fő, ill. bibliográfiai adat 

kifejezés fogadható el. 

 

13. Magyar Hírmondó 

 

14. térkép 

 

15.  

Bekarikázott: B 

Nem bekarikázott A, C 

 

16. 

a. Javítani ilyen sorrendben kell: Természettudomány, ember és természet kapcsolata, 

környezetvédelem, megfigyelések, ajánlás, figyelemfelhívás 

 

b. A szövegekre hivatkozva a fenti kulcsszavak értelmezése. 

Legyen valóban indoklás a szövegek értelmezésével.  

Helyes mondatszerkesztés.   

 

c. Elfogadható: 

 

 Madarak, magyarországi madarak, cinege, széncinege 

 Erdőirtás, ártéri erdők, Sárrét 

 Madárvonulás, költöző madarak,időjóslás 

 

d.  

Javítani e sorrendben kell: 5, 9. 

 

A javítási sorrend betartása lehetőséget ad a tendenciák vizsgálatára. 

 


