
 
 

Felvételi tétel az óvoda és elemi oktatás pedagógiája szakra 
jelentkezőknek 

 
- példa tétel -  

 
 
 
 
 

Mindegyik tételcsoport megoldása kötelező.  
A tételek megoldására 90 perc áll rendelkezésre. Ezek pontszáma összesen 90.  
10 pont jár hivatalból. 
 
A. Helyesírási feladatlap (összesen 20 pont) 
 
1. Gyógyítsd meg a mondatokat! Vigyázz, mert egyik-másik több sebből is vérzik! 10p 

 
A tanár elmarasztalta azt a gyereket, aki se a verset nem tudta, se leckét nem írt. 
Arra nem tudnák válaszolni, hogy meg-e jön estére a barátom 
A versenynél azok a csoportok győztek, akik hamarabb értek vissza. 
A jó jegyek miatt bepótolnék én mindent. 
Mindnyájan csodálkoztak a hallottak fölött. 
Ma válasszuk meg az új vezetőséget. 
A belépődíj a nyugdíjasoknál ingyenes. 
 

2. Húzd alá, majd írd le kijavítva a szöveg helyesírási hibáit!     10p  
 

A lakodalmi menet némej helységben igen ünnepélyes. Tavaj Mihályfalván láttam ilyent. 
A mosolygó menyasszony csipkés szegéjű fátyla pehejként lebegett a hímzett sejemruha 
felett. Tekintéjes, komoly arcú vőféj vezette karonfogva. A szilaj legények elég duhaj 
kedvükben voltak, nagyokat kurlyantgattak, miközben szomjukat muskotájos borral 
csillapították. A zsivalygó gyermekek egyfojtában kacalyra fakadtak. A terebéjes fák alatt 
bámészkodók vidám csevellyel kísérték a lakodalmasokat, őket is boroskejhekkel 
kínálgatták a palykos legények. A menetet derűs kedéjű, dévaj muzsikusbanda zárta. 
 

 
B. Szövegértés (összesen 30 pont) 
 
Olvasd el figyelmesen a szöveget! Mértékkel fogyasztva értékes tápanyag lehet a 
csokoládé 
 
A www.edestenyek.hu felmérése alapján a magyarok meglehetősen édesszájúnak számítanak: 
a vásárlók 77 százaléka elsősorban az íze miatt veszi a csokoládét, nem pedig annak kedvező 
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élettani hatásaiért - pedig a kakaópor nemcsak ásványi anyagokban, de antioxidánsokban is 
gazdag. A megrögzött csoki vásárlók az esetek több mint egyharmadában hetente többször is 
"elcsábulnak"; a magyarok kedvence a mogyorós csokoládé, az esetek 44 százalékában ezt 
választják - derült ki a Magyar Édességgyártók Szövetségének pénteki sajtótájékoztatóján. 

Az eredeti csokoládé a kakaóporon, kakaómasszán és kakaóvajon kívül legfeljebb csak cukrot 
tartalmaz. Minél több bennük a kakaó anyag, és minél kevesebb a cukor, annál 
egészségesebbek. Az étcsokoládé kakaótartalma legalább 43 százalékos, a 
keserűcsokoládéknál ez körülbelül 85-90 százalék. 

Az étcsokoládé készítésében először a francia és a belga 'chocolatiere-ek” jeleskedtek, akik 
nagy figyelmet fordítottak arra, hogy honnan szerzik be a kakaóbabot. A trinitario-i bab íze 
aromás, a venezuelai kissé narancsos, a ceyloni kellemes üde illatú, az ecuadori pedig kissé 
kávé ízű, és persze a pörkölési eljárás is sokat számít - mondják a szakértők. 

A táplálkozástudományi szakemberek szerint akkor, ha mértékkel fogyasztják, a csokoládé 
nem árt a szervezetnek. Sőt, könnyen és gyorsan felszívódó, értékes tápanyagokat tartalmaz. 
A csokoládék dúsítására használt olajos magvak gazdagok B1, B2, B6 vitaminokban, és az 
ásványianyag- tartalmuk (magnézium, kalcium, réz) is jelentős. A csokoládéban lévő koffein 
élénkítő hatását már a XVI. században felfedezték, theobromin tartalma pedig a 
kedélyállapotot javítja. Bár rendkívül magas az energiatartalma (100 grammban 2500 kalória 
is lehet), a csokoládé csökkenti a vérnyomást, amellyel több, mint 20 százalékkal csökken a 
szívinfarktus és a szélütés kockázata. 

1. Ki készítette a felmérést a magyarok csokoládéfogyasztásáról?  5p 
 
 
 
2. Milyen okból vesz a vásárlók 77%-a csokoládét? Karikázd be a helyes válasz 
betűjelét!  5p 
a) Mert sok benne a vitamin 
b) Mert finom az íze 
C) mert antioxidánsokban gazdag 
D) Mert ásványi anyagok is vannak benne. 
 
3. Milyen jótékony hatásai lehetnek a csokoládénak? Karikázd be a helyes válasz 
betűjelét! 5p 
a) Megelőzi a szívinfarktust és a szélütést. 
b) csökkenti a szívinfarktus és a szélütés kockázatát20%-kal. 
c) javítja a kedélyállapotot, 90%-kal csökkenti a szívinfarktus és a szélütés kockázatát. 
d) A kedélyállapotot javítja, étvágyat csinál. 
 
4. Sorold fel, hogy milyen összetevőket tartalmaz az eredeti csokoládé! 5p 
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5. Válaszolja kérdésekre! 5p 
a) Kik emelkedtek ki az étcsokoládé –készítésben? 
 
 
 
 
 
 
b) Mit tartottak szem előtt a csokoládékészítés során? 
 
 
 
 
 
6. Karikázd be az igaz állítások betűjelét! 5p 
a) A trinidadi kakaóbab cirtomos. 
b) Az ecuadori kakaóbab kávéízű. 
c) A venezuelai kakaóbab aromás. 
d) A ceyloni kakaóbab kellemes üde illatú. 
 
C. Szövegalkotási feladat (összesen 10 pont)  
Érvelj a csokoládéfogyasztás mellett! Érveidben csak a szövegben szereplő információkat, 
példákat használd! Írj legalább 8-10 mondatot! 
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