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2018 JANE HAINING angol nyelvi verseny 

MEGOLDÓKULCS 

I. LISTENING (8 + 12 = 20 pont) 

1. Short answers             8 pont  

A zárójelben lévő részek nélkül is helyes a válasz. Kisebb helyesírási hibák elfogadhatók. 

Minden helyes válasz 1 pontot ér, 0,5 pont nem adható. Ha 6 szónál többet írt a tanuló, a 

választ nem lehet elfogadni.         

a. fruit, cereals, apples (1 pont csak akkor jár, ha a 3 említett dolgot felsorolja a tanuló) 

b. comfortable, but not too comfortable  place / comfortable place with plenty of light (1 

pont csak akkor jár, ha  a “comfortable” szón kívül a másik két kifejezés (but not too 

comfortable / with plenty of light) egyikét is leírja a versenyző. A “comfortable” 

szóért önmagában nem jár az 1 pont) 

c. when you are positive and relaxed/If You keep positive mind (1 pont csak akkor jár, 

ha a “positive” szón kívül vagy a relaxed vagy a mind is szerepel a válaszban 

d. main ideas / the ‘important’ things /that will get you most points 

e. repetition/notes of key points/making and reading notes 

f. past exam papers 

g. (five-minute break) every half hour 

h. (It’s important) to keep hydrated / (because) hydrating is important  (Itt 

mindenképpen valamilyen magyarázatot kell adni a Why ? kérdésre, csak akkor 

adható 1 pont) 

 

2. Gap-filling           12 pont 

 

Ebben a feladatrészben csak a helyesen leírt szavakat fogadjuk el. Minden helyesen megadott 

szóért 1 pont jár.         

a. give f. worry 

b. studying, gives g. make, cover 

c. help h. understand 

d. start, have i. stretch 

e. ask  

 

A hanganyag elérhető at alábbi linken: 
https://drive.google.com/open?id=18It_TCGAUlFWrLpPHncFLS28knH_DiVm 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=18It_TCGAUlFWrLpPHncFLS28knH_DiVm
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    II. USE OF ENGLISH (20+6+7+10=43 pont) 

    3 . TEST           20 pont 

Minden helyes válasz 1 pontot ér.        

1. B 2. C 3. A 4. D 5. A 

6. B 7. A 8. D 9. D 10. A 

11. A 12. D 13. A 14. B 15. A 

16. A 17. C 18. D 19. B 20. B 

 

    4 . Odd one out           6 pont 

Helyes válasz (karikázás) = 1 pont  

Magyarázat = 1 pont (csak akkor adható pont, ha a válasz nyelvtani, helyesírási hibát nem 

tartalmaz) – a megoldókulcsban lévő megoldásokon kívül más helyes/értelmes válasz is 

elfogadható, ha megfelel a bekarikázott válasznak is. 

1. D bycicle – It has got two wheels, the other have got four ones / it does not have an 

engine, the others have one 

2. C cow – It is female, the others are male. 

or D cock – It has got 2 legs, the others 4. 

3. D vet – Vets cure/treat animals, the others deal with people 

 

 

   5 . Abbrevasions 1           7 pont 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. c 

2. b 

3. a 

4. g 

5. f 

6. d 

7. e 
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    6. Abbrevasions 2          10 pont 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. Egy-egy betűtévesztéssel még elfogadható a megoldás, 

ha felismerhető és egyértelmű az odaillő szó.  

1. VIP Very Important Person 

2. BBQ barbecue  

3. SMS Short Message Service  

4. MP Member of Parliament  

5. GMT Greenwich Mean Time  

6. ATM  Automated Teller Machine  

7. B&B  Bed and Breakfast  

8. GMO Genetically Modified  

9. M.D.  Doctor of Medicine  

10. PIN Personal Identification Number  

 

 

 

III.READING (10+5=15 pont) 

 

      7. Gap-filling                10 pont 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

1. heartbreaking 6. protected 

2. during 7. arrest 

3. unpublished 8. sunshine 

4. insight 9. ordered 

5. refused 10. replied 

 

      8 . Article           5 pont 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

1. F 2. T 3. T 4. T 5. F   

  

 

IV. LANGUAGE FUNCTION (10+12=22 pont) 

 

       9. Gap-filling           10 pont 

Minden helyesen leírt szó 1 pontot ér. 

Man: …EXCUSE. me. Can you tell me the WAY to the bank, please? 

You: Yes, sure. TURN left at the END of this street. 

Man: At the TRAFFIC lights? 

You: Yes. Then go STRAIGHT on and go OVER the bridge. 

Man: Is it FAR from here? 

You: No, it TAKES about 10 minutes to GET there. 

Man: Thank you.  

You: Goodbye 

https://www.timeanddate.com/time/zones/gmt
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10. Matching places            12 pont 

 

Párosítás helyes – 1 pont 

1 pont , ha  helyes az elöljáró és helyes a helyszín.  

0,5 pont adható, ha az elöljárószó nem helyes, de a helyszín igen.  

Ha csak az elöljárószó helyes, a helyszín nem, nem adható pont. 

0. C in a restaurant 

1. D at the airport / at the border 

2. G at the post office 

3. A in a hotel 

4. E in a shop / in a supermarket 

5. B at the chemist’s / at the pharmacy 

6. F in a taxi 

 


