
Országos
kompetenciamérés

2016

Javítókulcs10.
év fo lyam S Z Ö V E G É R T É S



 
2 Javítókulcs

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2016-os Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja  a kezé ben. 
A Javítókulcs  a teszt kérdéseire adott tanulói válaszok egységes és objektív értékeléséhez nyújt segít séget. 
Kérjük, olvassa el figyelmesen a Javítókulcsot, és ha a leírtakkal kapcsolatban kér dé s  me rül fel Önben, 
keressen meg bennünket az okm.szovegertes@oh.gov.hu e-mail címen.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kompetenciamérés tesztjeinek központi javítása után pontosításokkal, 
új példaválaszokkal kiegészített javítókulcsot készítünk, amely előreláthatóan 2016 őszén lesz elérhető a  
www.oktatas.hu honlapon.

Feladattípusok

A kompetenciamérés két feladattípust alkalmaz a tanulók szövegértési eszköztudásának mérésére. Egy 
részük igényel javítást (kódolást), más részük azonban nem. A felmérésben négyféle feladatot használunk a 
tanulók szövegértésének mérésére.

Kódolást nem igénylő  feladatok
E feladatok javítása nem kódolással történik, a tanulók válaszai közvetlenül összevethetők a javítókulcsban 
megadott jó megoldásokkal. A feleletválasztó kérdéseknél a tanulóknak négy megadott lehetőségből kell 
kiválasztaniuk azt, amelyik szerintük a legjobb válasz a kérdésre. Egy másik típusban a tanulóknak 3-5 
állítás mindegyike mellett szereplő szó/kifejezés (pl. IGAZ/HAMIS) valamelyikét kell megjelölniük minden 
állítás esetében. Egy további típusban a tanulóknak a szövegből vett állításokat kell időrendbe rakniuk vagy 
egyes állításokat párosítaniuk.

Kódolást igénylő feladatok
A kódolandó feladatok esetében a tanulóknak a kérdés instrukcióinak megfelelő részletességgel kell leírniuk 
a válaszukat. 

• Vannak olyan kérdések, ahol a tanulóknak elegendő néhány szót vagy kifejezést leírniuk.
• Vannak olyan feladatok, amelyek hosszabb szöveges választ igényelnek,  például  érvelést, részletes 

magyarázatot, esetleg egy gondolatmenet kifejtését.
A Javítókulcs ilyen kérdések értékeléséhez nyújt elsősorban segítséget azáltal, hogy definiálja azokat a 
kódokat, amelyek az egyes feladatok értékelésekor adhatók. 

Az egyes feladatokra adott lehetséges válaszok értékelésének szempontjait minden feladat esetében pontosan 
meghatároztuk.
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A Javítókulcs szerkezete  
 

A Javítókulcsban minden egyes feladatnak van egy fejléce, amely tartalmazza a feladat A, illetve B füzetbeli 
sorszámát, a feladat címét, valamint az azonosítóját. 

Ezután következik a kódleírás, amelyben megtalálhatók: 

• az adható kódok; 
• az egyes kódokhoz tartozó feltételek pontos körének meghatározása; 
• az általános leírás alatt pontokba szedve néhány példa a várható tanulói válaszokra.
 A felsorolt példák lehetséges válaszoknak tekintendők, és természetesen nem meríthetik ki az összes 

szóba jöhető lehetőséget. Esetenként mellettük a példaválaszra vonatkozó meg jegyzés olvasható szög-
letes zárójelben.

Kódok

A helyes válaszok jelölése
1-es, 2-es és 3-as kód: A jó válaszokat 1-es, 2-es és 3-as kód jelölheti. Többpontos feladatok esetén ezek a 

kódok a megoldottság fokai közötti rangsort is jelölik.

A rossz válaszok jelölése
0-s kód: A 0-s kóddal jelölt válaszok mögött a szöveg vagy a feladat meg nem értése vagy egy bizonytalan 

válaszadási kísérlet áll. 0-s kódot adunk abban az esetben is, ha felismerjük, hogy a tanuló egyszerűen 
megismételte a feltett kérdést. 0-s kódot kapnak például az olyan válaszok is, mint a „nem tudom”, 
„ez túl nehéz”, kérdőjel (?),  kihúzás (–), kiradírozott megoldás, illetve azok a válaszok, amelyekből az 
derül ki, hogy a tanuló nem vette komolyan a feladatot, és nem a kérdésre vonatkozó választ írt.

5-ös, 6-os kód: Néhány feladatnál 5-ös vagy 6-os kód is szerepel, amely a tipikusan rossz válasz kódja. Ezt 
olyan válaszoknál alkalmazzuk, amelyek egyfajta tipikusan hibás gondolatmenetet tükröznek, és a 
feladatok előzetes bemérése során gyakran találkoztunk ezzel a hibával.

7-es kód: Egyes feladatoknál 7-es  kód is szerepel. Ezt olyankor alkalmazzuk, amikor a főmérés kódolására 
való felkészülés során nagy számban előforduló, addig nem ismert választípusra bukkanunk, amellyel 
kapcsolatban felmerül, hogy részlegesen vagy teljesen helyes.

Speciális jelölések
X: Minden mérés esetében elkerülhetetlen, hogy akad egy-két olyan tesztfüzet, amely a fűzés vagy a nyomdai 

munkálatok közben sérül. Az X a nyomdahiba következtében megoldhatatlan feladatokat jelöli. 

9-es kód: Ez a kód jelöli azt, ha egyáltalán nincs válasz, azaz a tanuló nem foglalkozott a feladattal. Olyan  
esetekben alkalmazható, amikor a válaszkísérletnek nyoma sem látható, a tanuló üresen hagyta a  
válasz helyét. (Ha radírozás nyoma látható, a válasz 0-s kódot kap.)

Figyelem! A válaszokhoz rendelt kódszámok nem határozzák meg egyértelműen a válasz pontértékét.
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lehetséges kódok
Minden kódolandó kérdés mellett bal oldalon láthatók a válaszokra adható kódok (lásd az alábbi példát).

Ebek öröme

Mi az Ebek Öröme?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      

Kérjük, hogy a füzetek kódjait hagyja szabadon! 

általános SZABÁLYOK

Döntéshozatal
Bár a kódok leírásával és a példák felsorolásával igyekeztünk minimálisra csökkenteni a szubjektivitást, a 
javítást végzőknek mégis döntést kell hozniuk, amikor meghúzzák az egyes kódok közötti határvonalat, és 
eldöntik, mi is tartozik pontosan az egyes kódértékek alá. 

A döntések meghozatalakor általános elv, hogy a válaszok értékelésekor legyünk jóhiszeműek!

A helyesírási és nyelvtani hibákat ne vegyük figyelembe, kivéve azokat az eseteket, amikor ezek a hibák 
módosíthatják a jelentést! Ez a teszt nem az írásbeli kifejezőkészséget méri fel!

Ha a tanulói válasz tartalmaz olyan részt, amely kielégíti a Javítókulcs szerinti jó válasz feltételeit, de tartalmaz 
olyan elemeket is, amelyek helytelenek, akkor a helytelen részeket figyelmen kívül hagyhatjuk, hacsak nem 
mondanak ellent a helyes résznek.

Az elvárttól eltérő formában megadott válasz 
Előfordulhat, hogy a tanuló nem a megfelelő helyre írta vagy nem az elvárt formában adta meg a válaszát. 
Ebben az esetben a javítást végzőnek mérlegelnie kell, hogy a diák megértette-e a kérdés lényegét, és sikerült-e 
válaszolnia a feltett kérdésre. Például, ha a kérdésre a szöveg egy részének aláhúzásával kell válaszolni, de a 
diák írásban válaszolt, a választ annak megfelelően kell kódolni, hogy az mennyire felel meg az aláhúzott 
rész tartalmának.

Lehetséges kódok

99  
XY041004

0
1
7
9
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„A” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 1. RÉSZ/ 
„B” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 2. RÉSZ/

Érzékszervi marketing

OM01003
Mi a hullámchips előnye a hagyományos chipsekkel szemben? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: B

OM01004
Mi a közös a chipsszel és a héj nélküli kenyérrel kapcsolatos marketingfogásban? 

1-es kód: A tanuló összeveti a megfelelő szövegrészeket, és válaszában utal arra, hogy mindkét 
esetben a csomagolás fejezi ki a termék egy-egy fontos tulajdonságát.
Tanulói példaválaszok:
• A csomagolás szavak nélkül hirdeti, előrejelzi a termék fontos tulajdonságát.
• Mindkettőnél a csomagolás érzékelteti, hogy milyen az adott termék.
• A csomagolás felhívja a figyelmet a termék fontos tulajdonságára.
• Az egyik ropogós, a másik lágy. És mindkét esetben ehhez hasonlít a csomagolás is.
• Mindkét termék zacskója előrevetíti a benne levő ennivaló minőségét.
• Mindkét esetben a csomagolással jelezték a termék vonzerejét.
• A csomagolásuk az állagukra utal.
• Mindkettő a csomagolással próbálja érzékeltetni, kihangsúlyozni a lényeget.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Rajta van a csomagoláson a termékek legfontosabb tulajdonsága.
• Nincs bennük semmi közös, mert egymás ellentétei.
• A csomagolás. [Hiányos, mert nem a csomagolás a közös, hanem az, hogy a csoma-

golás utal a termék fontos tulajdonságára.]
• Zörgő csomagolást kapnak, hogy tudjuk, hogy ropogósak. [Nem igaz mindkét cso-

magolásra, hogy zörög.]
• Mindkét esetben azt fejezi ki a csomagolás, hogy milyen hanghatásra számíthatunk 

a terméktől.
• Ugyanazt a vonzerőt helyezik előtérbe.
• Közös a csomagolásuk. [Félreértés.]
• Mindkettőnek előnyös tulajdonságait emeli ki. [Hiányos, nem utal a csomagolásra. 

A legtöbb marketingfogásra igaz, hogy előnyös tuljadonságot emel ki.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OM01009
Minek a hatását vizsgáltak a kutatók a kávés kísérletben? Satírozd be a helyes válasz betű-
jelét!

Helyes válasz: D

1/34

lehetséges kódok
Minden kódolandó kérdés mellett bal oldalon láthatók a válaszokra adható kódok (lásd az alábbi példát).
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      

Kérjük, hogy a füzetek kódjait hagyja szabadon! 

általános SZABÁLYOK

Döntéshozatal
Bár a kódok leírásával és a példák felsorolásával igyekeztünk minimálisra csökkenteni a szubjektivitást, a 
javítást végzőknek mégis döntést kell hozniuk, amikor meghúzzák az egyes kódok közötti határvonalat, és 
eldöntik, mi is tartozik pontosan az egyes kódértékek alá. 

A döntések meghozatalakor általános elv, hogy a válaszok értékelésekor legyünk jóhiszeműek!

A helyesírási és nyelvtani hibákat ne vegyük figyelembe, kivéve azokat az eseteket, amikor ezek a hibák 
módosíthatják a jelentést! Ez a teszt nem az írásbeli kifejezőkészséget méri fel!

Ha a tanulói válasz tartalmaz olyan részt, amely kielégíti a Javítókulcs szerinti jó válasz feltételeit, de tartalmaz 
olyan elemeket is, amelyek helytelenek, akkor a helytelen részeket figyelmen kívül hagyhatjuk, hacsak nem 
mondanak ellent a helyes résznek.

Az elvárttól eltérő formában megadott válasz 
Előfordulhat, hogy a tanuló nem a megfelelő helyre írta vagy nem az elvárt formában adta meg a válaszát. 
Ebben az esetben a javítást végzőnek mérlegelnie kell, hogy a diák megértette-e a kérdés lényegét, és sikerült-e 
válaszolnia a feltett kérdésre. Például, ha a kérdésre a szöveg egy részének aláhúzásával kell válaszolni, de a 
diák írásban válaszolt, a választ annak megfelelően kell kódolni, hogy az mennyire felel meg az aláhúzott 
rész tartalmának.

Lehetséges kódok

99  
XY041004

0
1
7
9

2/35

3/36
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OM01012
Milyen hatást gyakorol az üzletben szóló kellemes zene a vásárlókra? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OM01013
Marci szerint nem véletlen, hogy a szövegben szóba kerül a karácsony is. Mire gondolhat 
Marci?

1-es kód: A tanuló értelmezi a kérdést a szöveggel összefüggésben, és válaszában utal arra, hogy 
a karácsonyi időszak a kereskedelem csúcsszezonja / jó bevétel / ilyenkor sokat költenek 
az emberek.
Tanulói példaválaszok:
• Olyankor mindenki ajándékokat vásárol.
• Az egy olyan időszak, amikor sokan vásárolnak.
• Az ünnepek alatt az emberek jóval többet költenek.
• Az ajándékok jó bevétel az üzleteknek.
• Az ajándékvásárlásra. [Minimálválasz.]
• Karácsonykor rengeteg olyan termék van, ami az érzékszervünkre hat. [Implicit 

módon utal arra, hogy  a karácsony a kereskedelem csúcsszezonja.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A karácsonyi zenéhez a karácsonyi illat illik.
• A karácsony is egy tipikus marketingfogás. [Hiányos.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OM01015
Mi a szerző célja a 7.  szövegrésszel? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OM01016
Kiknek szól elsősorban a cikk? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OM01017
Hogyan magyarázza el a szerző az érzékszervi marketing működését? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

4/37

5/38

6/39

7/40

8/41
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OM01018
Bori szerint a szerző elismerően ír az érzékszervi marketingről. Mire alapozhatja Bori a 
véleményét?

1-es kód: A tanuló a szöveg egészét értelmezi, és azonosítja a szerző pozitív attitűdjére utaló ki-
fejezéseket, amelyekre konkrétan vagy általánosítva is utalhat válaszában: (a) kifino-
mult módszereivel nem is tűnik reklámnak, (b) a marketingszakemberek gondos mun-
kájának eredménye, (c) az érzékszervi marketing művészete, (d) sokkal elegánsabban 
oldja meg, (e) itt is a komplex megoldásoké a jövő.
Tanulói példaválaszok:
• Pozitívan ír róla: pl. kifinomult módszereivel nem is tűnik reklámnak, a marketing-

szakemberek gondos munkájának eredménye. (a) + (b)
• Bonyolult dolognak mutatja be, ami mögött sok munka van.  (b)
• Megmutatja, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni annak, aki ilyen rejtetten akar 

a vevőkre hatni. (b)
• Arra gondolhat Bori, hogy a művészethez hasonlítja. (c)
• Pozitívan beszél az elmélet működéséről, jobbnak tartja a hagyományos marketing-

nél. [Általános megfogalmazás.]
• Úgy mutatja be, hogy hatásos módszer az eladásra. (a)
• Jó oldalait mutatja be, pozitívan állítja be megoldásaikat. [Általános megfogalma-

zás.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Nem tudom, mire gondolhat. Azt írja róla a szerző, hogy azért nem csodaszer.
• Pontosan leírja, hogyan hat.
• Pozitívan írja le. [A kérdés megismétlése.]
• Látszik, hogy tetszik neki, és érdekesnek tartja.
• A szerző szóhasználata elismerő hangvételű. [A kérdés megismétlése.]

Lásd még: X és 9-es kód.

9/42
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OM01019
Peti szerint felesleges volt két címet adni a szövegnek. Tomi nem ért egyet ezzel, szerinte 
mindkét címre szükség volt. Kinek a véleményével értesz egyet? Válaszodat a szöveg alap-
ján indokold!

2-es kód: A tanuló értelmezi a két cím egymáshoz és a szöveghez fűződő viszonyát, és válasza 
tükrözi MINDKÉT CÍM eltérő szerepének a felismerését: míg a főcím az érzelmekre 
hat/célja a figyelemfelkeltés, addig az alcím az értelemre hat/célja a pontos témameg-
jelölés. Megfelelő indoklás mellett a tanuló Peti és Tomi véleményével is egyetérthet.
Tanulói példaválaszok:
• Tomival értek egyet. Azért, mert az első cím arra van, hogy felfigyeljek rá. A másik 

pedig azért, hogy kiderüljön, miről szól a cikk.
• Mindkettő fontos. Az egyik inkább figyelemfelkeltő, a másikból pedig kiderül, hogy 

mi a cikk témája.
• Szerintem is jó, hogy két cím van, a főcím figyelemfelkeltő, az alcím a szöveg témá-

ját mondja el.
• Petivel értek egyet. Kell az ilyen figyelemfelkeltő cím, hogy el akarjam olvasni a cik-

ket. Az alcímre viszont semmi szükség, mert a szövegből kiderül, mi a téma.
• Tominak van igaza, az első cím jó figyelemfelkeltésre, de nem jó témamegjelölésre.

1-es kód: Részlegesen jó válasz. A tanuló Peti és Tomi véleményével is egyetérthet, és indoklásá-
ban CSAK tartalmi összefüggésre utal.
Tanulói példaválaszok:
• Petinek van igaza. A rendes cím is az érzékszervi marketingről szól, csak képletesen.
• Peti véleményével értek egyet. Mivel már az első cím is megfelelően utal a szöveg 

témájára.
• Tomival értek egyet. Mert lehet, hogy a főcímet nem értette meg mindenki elsőre.
• Petivel, mert csak az alcím kellett volna, az fejti ki a szöveget.
• Szerintem egy cím elég lett volna, mert az érzékszervi marketingről szól egészben.
• Szerintem is jó, hogy két cím van, mivel az alcím a szöveg témáját mondja el.
• Tomival értek egyet, hiszen az alcím a főcím szerves részét képezi. Az alcím téma-

megjelölő. [Az első mondat túl általános, minden fő- és alcímre érvényes megállapí-
tás.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mindkettőnek igaza van. Mert így sokkal érdekesebb.
• Szerintem jó, hogy két címet adtak, mert így tudjuk, hogy miről fog szólni. [Túl 

általános.]
• Petivel értek egyet. Felesleges két cím egy cikkhez.
• Petivel értek egyet, a második cím sokkal találóbb.

Lásd még: X és 9-es kód.

10/43
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Fantasztikus irodalom

OM04201
Kitől származik a szakkör mottójául választott idézet?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és válaszában megnevezi Hernádi 
Gyulát.
Tanulói példaválaszok:
• Hernádi Gyula írótól.
• Hernádi Gyula
• Hernáditól.

0-es kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Egy sci-fi írótól.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM04202
Kivel azonosítja a mottó a fantáziáját használó embert? Satírozd be a helyes válasz betű-
jelét!

Helyes válasz: B

OM04203
Sári szerint a foglalkozásokon nemcsak a tárgyalt művek világát ismerhetik meg a részt-
vevők, hanem azt a kort és társadalmat is, amelyben azok íródtak. A szakkörleírás melyik 
állítása támasztja alá Sári véleményét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OM04204
Gergő szerint a szakkör azoknak is segíthet, akik szeretnék, ha gondolataikat jobban ki 
tudnák fejezni. Mire alapozhatja a véleményét Gergő?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben azt az információt, amely összefüggésbe hozható a 
kérdésben kifejtett állásponttal, és válaszában utal arra, hogy a foglalkozások fejlesztik 
a résztvevők érveléstechnikáját ÉS/VAGY vitakultúráját.
Tanulói példaválaszok:
• A szakkör fejleszti a résztvevők kritikai gondolkodását, érveléstechnikáját és vita-

kultúráját. [Idézet a szövegből.]
• Itt fejleszthetik érveléstechnikájukat és vitakultúrájukat.
• A szakkör beszélgetésre épül, és fejleszti a résztvevők érveléstechnikáját és vita kultúráját.
• A szakkörön megtanulhatnak jól érvelni.
• Fejleszti a vitakultúrájukat.

11/44

12/45

13/46

14/47
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• A foglalkozásokon megpróbáljuk megfejteni a sorok között meghúzódó mondani-
valót, megvitatjuk a művek problémafelvetését, fejlesztve ezzel a résztvevők kritikai 
gondolkodását, érveléstechnikáját és vitakultúráját. [Az idevonatkozó szövegrész 
teljes idézete.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló válaszában csak arra utal, hogy a szakkör be-
szélgetésre épül. 
Tanulói példaválaszok:
• Itt bővíthetik az ismereteiket.
• Kritikai gondolkodás fejlesztése. [Hiányos, a kérdés a gondolkodás kifejezésére vo-

natkozik.]
• Arra, hogy a szakkör beszélgetésre épül.
• Beszélgetni fognak a szakkörön.
• Fantáziadúsabbak leszünk.
• Gyarapodik a szókincsünk és választékosabban beszélünk. [Túl általános, nem azo-

nosítja az idevonatkozó szövegrészt.]
• Kommunikációs készség fejlesztése. [Túl általános, a kérdés megismétlése.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OM04205
A szakkör leírásában a felhívás szerzője egyszer csak T/1 személyre vált. Mit fejez ki ezzel? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OM04206
Mi a szakkör vezetőjének a végzettsége?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és válaszában megnevezi a szak-
körvezető végzettségét: történész, irodalmár, muzeológus. MINDHÁROM végzettségét 
meg kell neveznie.
Tanulói példaválaszok:
• Történész, irodalmár, muzeológus.
• Történész, irodalomtudós, muzeológus.
• Történész, irodalomtanár, muzeológus.
• Veres Miklós fiatal történész, irodalmár, muzeológus.
• Történelem- és irodalomtanár, muzeológus. [Jóhiszeműen elfogadjuk.]

0-es kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Történész, író, muzeológus. [Az író téves.]
• Történelem- és irodalomtanár. [Hiányos.]
• Történész, irodalmár. [Hiányos.]
• Irodalmár és muzeológus. [Hiányos.]
• Történész. [Hiányos.]

Lásd még: X és 9-es kód.

15/48

16/49
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OM04209
Hány mű tárgyalására kerül sor a III. téma kapcsán? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM04210
Kik szerepelnek több művel a szakkör tematikájában? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OM04211
Zoli szeretné, ha a mesterséges intelligencia tárgyalása is bekerülne a szakkör tematikájá-
ba. Van-e erre lehetőség? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM04212
Tomi rajong az űrlényekért. Melyik téma feldolgozását várhatja legjobban? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OM04214
Melyik témaleírásra utal az 1.  szövegrész alcíme? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OM04216
Mi az 1.  szövegrész elején szereplő kérdések szerepe? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

17/50

18/51

19/52

20/53

21/54

22/55
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OM04218
A szövegben háromszor történik utalás arra, hogy a résztvevők megoszthatják egymással 
az olvasmányélményeiket. Mit gondolsz, miért fontos ez?

1-es kód: A tanuló reflektál a kijelentésre, és válaszában utal arra, hogy az élmények megosztása 
a) intimebb légkört teremt/közösséget épít, ÉS/VAGY b) több nézőpont megjelenését 
segíti elő. 
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert így jobban megismerjük egymást, és ettől jobb lesz a hangulat. [a) op-

ció]
• Fontos dolog az elemzés is, de néha sokkal érdekesebb arról beszélgetni, hogy kire 

milyen hatást gyakorolta ugyanaz a mű. [b) opció]
• Ha elmondom, hogy mi jut eszembe egy irodalmi műről, egy kicsit magamról is 

többet tudok meg. [b) opció]
• Azért, mert lehet, hogy valakinek olyan dolog jut eszébe egy regény kapcsán, ami 

nekem sosem jutott volna eszembe. [b) opció]
• Barátságok alkulnak ki. [a) opció]
• Közösséget erősít. [a) opció]

0-es kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert így mindenki megszólalhat.
• Szabadon tudják engedni gondolataikat.
• Tudnak egymásnak ajánlani.
• A táraság érdeklődési köre megegyezik.
• Interaktív a foglalkozás. [A kérdés megismétlése.]
• Közös elemző munkára gondolhat. [A kérdés megismétlése.]
• Mert az élmények megosztása fontos. [A kérdés megismétlése.]

Lásd még: X és 9-es kód.

23/56
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A menthetetlen

OM00203
Nevezd meg azt a KÉT sporttevékenységet, amelyet Tom az elmondása szerint folytatott!

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és válaszában megnevezi a két sporttevékeny-
séget: horgászat ÉS gyaloglás. 
Tanulói példaválaszok:
• 1. horgászik 2. gyalogtúrán vett részt
• 1. horgászat 2. gyaloglás
• 1. horgászik 2. gyalogol

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• 1. túrázik 2. – 
• 1. horgászik 2. olvas

Lásd még: X és 9-es kód.

OM00204
Jeannie megkérdezte Tomtól, jól érzi-e magát, amióta nem dolgozik. Hogyan értelmezhe-
tő Tom erre adott válasza? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OM00207
Hogyan viselkedett Jeannie a Tommal folytatott a beszélgetés alatt? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OM00211
Melyik napon látogatta meg Tom a Prescot családot?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és válaszában megnevezi a látogatás napját: 
vasárnap.  Az idevonatkozó szövegrész: „szép vasárnap délután”.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Hétvégén. [Pontatlan.]
• Egy hónappal azután, hogy abbahagyta az írást. [Nem a kérdésre válaszol.]

Lásd még: X és 9-es kód.

24/57

25/58

26/59
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OM00212
Kinek a megjegyzése utal arra, hogy Prescot ezredes nem volt jó véleménnyel Tomról? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM00213
Lili szerint Freddie biztosan a Bournemouthnak szurkol a meccsen. Mire alapozhatja Lili 
a véleményét?

1-es kód: A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy Freddie 
Bournemouthban lakik.
Tanulói példaválaszok:
• Arra, hogy ő is Bournemouthban lakik, úgyhogy nyilván nem az Aston Villának szurkol.
• Arra, hogy ő is éppen ott lakik.
• Az az ő városuk csapata.
• Ő is odavalósi.
• Mert Freddie ott él.
• Mert a hazai csapatnak drukkolt.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Arra, hogy ők játszanak otthon. [Ebből nem derül ki, hogy ez Freddie lakóhelye.]
• Az az ő csapata. [Hiányzik az indoklás.]
• Az a jobb csapat.
• Mert az ő nevüket mondta először.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM00216
„Az ember első pillanatra nem is gondolná, milyen jó téma” – mondta Tom Jeannie-nek a 
dolgozattal kapcsolatban. Korábban milyen szóval jellemezte a dolgozat témáját Tom?

1-es kód: A tanuló összehasonlítja a megfelelő szövegrészeket, és válaszában pontosan megnevezi 
a Tom által használt szót: nevetséges.
Tanulói példaválaszok:
• Azt mondta rá, hogy nevetséges.
• Shakespeare és Milton? Nevetséges. [Szó szerint idézi az idevonatkozó szövegrészt.]
• Nevetséges.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Azzal, hogy majd ő megírja helyette.
• Rossz téma.
• Kár ilyesmire pazarolni a délutánt.
• Hm.

Lásd még: X és 9-es kód.

28/61

29/62

30/63
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OM00217
Gyorsan haladt Tom a dolgozatírással? Válaszodat a szöveg alapján indokold! 

1-es kód: A tanuló a megfelelő szövegrészletek alapján helyesen követeztet, és válaszában utal a  
következő szövegrészre: „2 órával később... 15 oldal van meg, de még alig mondtam el 
valamit a lényegből.”  A tanuló IGENnel és NEMmel is válaszolhat, hiszen az, hogy két 
óra altt 15 oldalt írt, arra utal, hogy gyorsan haladt, ugyanakkor az állítása szerint még 
alig mondott el valamit, tehát még sok van hátra = lassan haladt.
Tanulói példaválaszok:
• Igen. Két óra alatt 15 oldalt írt.
• Nagyon sokat írt viszonylag kevés idő alatt. [Implicit módon utal a gyorsaságra.]
• 15 oldalt írt, de a lényeget még nem írta le.
• Rövid idő alatt 15 oldalt írt.
• Igen, hiszen már megírt 15 oldalt. 
• Nem, mert még az állítása szerint alig mondott el valamit. [Szó szerint utal az ide

vonatkozó szövegrészre, így elfogadható.]
• Nem, mert még alig mondott el valamit a lényegből. [Szó szerint utal az idevonatko

zó szövegrészre, így elfogadható.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Gyorsan haladt. [Hiányzik az indoklás.]
• Igen, mert lázasan dolgozott. [Ez önmagában még nem utal arra, hogy az írással is 

jól haladt.]
• Nem, mert még csak most kezdett bele. [Pontatlan, nem egy értelmű, hogy mire utal 

a tanuló.]
• Igen, mert több papírlap is hevert a földön.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM00218
Mi lehetett az elbeszélő célja a 2.  szövegrész elején szereplő papagájos jelenettel? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM00219
Kiknek az életéről tervezett írni Tom? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

31/64

32/65

33/66
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„A” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 1. RÉSZ/ 
„B” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 2. RÉSZ/

Asszony a felvevőgéppel

OM00502
Kitől kerültek John Maloofhoz a filmtekercsek? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM00503
Mit gondolsz, miért lehetett érdekes John Maloof számára egy doboz előhívatlan film
tekercs? Válaszodat a szövegre támaszkodva indokold!

1-es kód: A tanuló a szöveg információi alapján helyesen következtet, és válaszában utal arra, 
hogy John Maloof amatőr várostörténész volt, (feltehetőleg a város múltjához kötődő 
dokumentumokra számított).
Tanulói példaválaszok:
• Mivel amatőr várostörténész volt, biztosan arra számított, hogy Chicago történeté

hez kapcsolódó képekre bukkan.
• Az volt a hobbija, hogy a város történetéhez kapcsolódó régi dolgokat gyűjtsön.
• Várostörténész volt, úgyhogy biztosan gyűjtötte a régiségeket.
• Egy várostörténésznek érdekesek lehetnek a régi fotók. [Utal a hobbi és a képek régi-

sége közötti kapcsolatra.]
• Mert érdekelte a város történelme. [Minimálválasz.]
• Amatőr várostörténész volt, ezért érdekelték a fényképek.
• Amatőr várostörténész volt, és kiállítást akart készíteni a fotókból.
• John Maloof számára mérhetetlen gyönyörűség egy darabka történelem, mely eze

ken a képeken fellelhető és irigylésre méltó volt.
• Mert ő egy amatőr várostörténész volt. [Minimálválasz.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert érdekelték a képek.
• Kíváncsi volt, mit rejt a doboz.
• Azért, mert remélte, hogy egy nagy fogással jól meggazdagodhat.
• Mert filmet akart forgatni Vivian Maierről.
• Mert érdekelték Maier képei.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM00504
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdő betű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: I, H, I

34/1

35/2

36/3
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OM00506
Miért nevezi a szerző antifotósnak Vivian Maiert? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OM00509
Kit fotózott le Vivian Maier? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OM00510
Melyik korszakban fotózott Vivian Maier?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és válaszában rámutat arra, hogy 
Maier az ötvenes évektől a nyolcvanas évekig fotózott.
Tanulói példaválaszok:
• Az 1950es évektől az 1980as évekig fotózott.
• Az ötvenes évektől a nyolcvanasokig.
• 1950–1980 [Minimálválasz.]
• '50'80 [Minimálválasz.]
• 1950 és 80 között.
• 50es években, 80asig.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• 2007 és 2009 között.
• '80as, '90es évek
• 20. század
• A hidegháború időszakában. [Túl tág. A hidegháború hosszabb időszakot ölel fel.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OM00511
Miért volt elkerülhetetlen, hogy a pesztrált gyerekek tudjanak Vivian Maier fotóiról? Satí
rozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM00513
Mi Ron Gordon foglalkozása? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

37/4

38/5

39/6

40/7

41/8
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OM00515
Mennyi idő telt el John Maloof felfedezése és Vivian Maier halála között?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és válaszában rámutat arra, hogy 
a két esemény között két év telt el / 2007-től 2009-ig.
Tanulói példaválaszok:
• Két év.
• 2007ben vette meg Maloof a tekercseket, és 2009ben halt meg Maier.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Kevés idő.
• Pár év.
• Maloof 2007ben vette meg a tekercseket, és nem sokkal később meghalt Maier.
• 1,5 év.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM00518
Milyen embernek mutatják Vivian Maiert az életrajzi adalékok? Satírozd be a helyes vá
lasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM00519
Hogyan viszonyul a szerző John Maloofhoz? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

42/9

43/10

44/11
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OM00520
Zoli szerint John Maloof éppen az ellentéte Vivian Maiernek a nyilvánossághoz való 
hozzá állás szempontjából. A szöveg alapján fogalmazd meg, mire gondolhatott Zoli!

1-es kód: A tanuló összeveti a John Malooffal és a Vivian Maierrel kapcsolatos információkat, 
és válaszában rámutat arra, hogy míg Maier nem kereste a nyilvánosságot a képeivel/
nem kívánta eladni őket, addig Maloof ugyanezeket a saját ismertségének/vagyonának 
növelésére használja fel.
Tanulói példaválaszok:
• Vivian senkinek sem mutatta meg életében a képeit, csak a gyerekeknek. Maloof 

viszont egy csomó pénzt keresett azzal, hogy mindenhol kiállítja.
• Viviant nem érdekelte a pénz és a csillogás, John Maloofot annál jobban, még a 

filmben is mindent ő csinál.
• Úgy tűnik, hogy Vivian Maier nem akart az érdeklődés középpontjába kerülni a 

fotókkal, viszont John Maloof minden bőrt igyekszik lehúzni róluk.
• Kiállításokat rendez a képeiből, ezt Vivian nem tette.
• Hírnevet akar Maierrel szemben.
• Maier a legtöbb fotóját elő sem hívta, míg Maloof a pénzt látta a képekben.
• Maloof szeretne híresség lenni, ezért mindent meg is próbál. Vivian pedig óvako

dott attól, hogy híres legyen.
• Maier nem reklámozta a képeit, Maloof pedig kiállítást is rendezett.
• Maloof keresi a feltűnést, Vivian pont ellenkezőleg.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Igazából Vivian Maieré voltak a képek, mégis Maloof gazdagodott meg belőlük.
• Vivian Maier fotós volt, Maloof pedig filmes.
• Maloof híres akart lenni, minél több nyilvánosságot kapni. [Csak Maloof szempont-

jait ismerjük meg.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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Halfogyasztás

OM04104
Melyik csoportba tartoznak a legtöbben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OM04105
Mennyi az évi átlagos halfogyasztás az Európai Unióban?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és leírja: 22 kg.
Tanulói példaválaszok:
• 22 kiló.
• Több mint az ötszöröse a magyar fogyasztásnak.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Több mint 4 kiló.
• Meg kell nézni, hogy egyes országokban mennyit esznek, majd az egészet átlagolni 

kell.
• 22.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM04106
Milyen gyakran kellene halat ennünk az egészségügyi ajánlások szerint? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM04108
Milyen halfogyasztási szokásra utal a fenyőfa ábrázolása a kördiagram mellett?

1-es kód: A tanuló összekapcsolja a fenyőfa rajzát a karácsonyi halfogyasztásra vonatkozó in-
formációval, és helyesen következtet: a válaszadók (11,1%-a) évente egyszer, főleg kará-
csonykor esznek halat.
Tanulói példaválaszok:
• Csak karácsonykor eszik halat.
• Csak karácsonykor.
• Főleg karácsonykor/legtöbben karácsonykor esznek halat.
• Évente egyszer karácsonykor.
• 11,1% csak a szentestei halászlét eszi.
• Legtöbben csak karácsonykor esznek. [Implicit módon utal a halfogyasztásra.]
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Karácsony. [Hiányos.]
• Karácsonyi halászlé.
• Mi is eszünk halat.
• Karácsonykor is eszünk halat.
• Felénk gyufatésztával eszik a halászlét karácsonykor. 
• 11,1 % évente egyszer [Hiányzik a karácsonyra való utalás.]
• Karácsonykor gyakoribb a halfogyasztás.
• Karácsonykor esznek halat. [Kevés.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OM04110
A 2.  szövegrészben több halfajtát is felsorolnak. Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az 
alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: I, H, I, H

OM04112
A 3.  szövegrész szerint nemcsak karácsonykor gyakoribb a halfogyasztás, hanem nyáron 
is. Vajon miért? 

1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és a halfogyasztás gyakoriságát a tó-
parti/folyóparti/tengerparti helyekre való utazással vagy a halászat nyári szezonjával 
köti össze. Kiindulhat a tengeri hal fogyasztásának mértékéből is. Utalhat a könnyű 
emészthetőségre is, de ezt kapcsolja össze a nyárral????
Tanulói példaválaszok:
• Ilyenkor utaznak a Balatonra hekket enni.
• Nyáron sokkal többen halásznak.
• A befagyott tavakon való halászat kockázatos, és kevesen vállalják be.
• Télen nehezebb halhoz jutni.
• Nyáron több idő van halászni.
• Nyáron több halat fognak ki.
• Többen esznek halat, megkívánják a strandon.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Többet adnak el.
• Télen nem eszünk halat.
• Nyáron több fehérje és energia kell.
• Nyáron jobban esnek a könnyű ételek, így a hal is. [A könnyű ételek fogyasztása nem 

feltétlenül kapcsolódik a nyárhoz.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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OM04114
Kik fogyasztanak több halat az átlagosnál a felsoroltak közül? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: B

OM04119
Csaba szerint a halfogyasztási szokásokat bemutató ábra különösen figyelemfelkeltő és a 
tartalomhoz illő. Milyen grafikai megoldások bizonyítják ezt?

1-es kód: A tanuló értelmezi a szöveg és az infografika kapcsolatát, és megnevez egy – a szöveg 
tartalmát hangsúlyozó – grafikai megoldást: sokszor szerepel a hal rajza/a kördiagram 
ÉS/VAGY az oszlopdiagram is halat ábrázol/a felsorolásban is halak szerepelnek.
Tanulói példaválaszok:
• Halteríték és halszálka.
• Halszálkadiagram.
• Mert olyan, mintha meg lenne terítve a kördiagramhoz.
• Pontok helyett halak egymás alatt. [A felsorolásra utal.]
• Telepakolták halrajzzal.
• Az évi elfogyasztott halmennyiséghez jól passzol a lerágott halcsont.
• A szívről nemcsak a kedvenc halételek, de az egészség is egyből eszünkbe jut róla.
• Hal alakja van.
• Mindenhol halas alakok vannak.
• Mindenhol halak vannak.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló egy kevésbé jellemző grafikai elemet emel ki.
Az infografika tartalmi elemeire való utalás nem fogadható el.
Tanulói példaválaszok:
• A karácsonyfa nagyon aranyos.
• Szívecske.
• Ajánlott min. hetente kétszer – jó nagy betűkkel írták a lényeget, hogy mindenki 

lássa. [Nem grafikai elem.]
• A halak. [Kevés.]
• A zászlókat is megismerjük. 
• A karácsonyfa és a hal.
• Milyen gyakran és mennyi halat eszünk.

Lásd még: X és 9-es kód.
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Az amerikai fiatalember

OM03103
Kitől kapott levelet a történet elején az elbeszélő? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OM03104
Milyen kapcsolat van a két amerikai között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OM03105
Miért mondja le az első találkozót az elbeszélő? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM03106
Miért lett volna kínos bevallani a második találkozó lemondásakor, hogy beteg a család?

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy az előzőekben már egyszer hivatkozott a család 
megbetegedésére.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert ezt az indokot már egyszer használta.
• Azért, mert az első levélre is azt válaszolta, hogy betegek.
• Azért, mert nem hivatkozhat kétszer ugyanarra az indokra.
• Mert nem lehet egymás után kétszer betegnek lenni.
• Mert már egyszer lemondta emiatt/ezért.
• Mert nem hitték volna, hogy egymás után kétszer is lebetegedett a család.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert hazudott.
• Azért, mert most tényleg betegek.
• Mert már egyszer lemondta.
• Azért, mert megsértődnének az amerikaiak.

Lásd még: X és 9-es kód.
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OM03108
Írj két olyan kifejezést az 5.  és a 6.  szövegrészből, amelyek arra utalnak, hogy az el
beszélő lelkiismeretfurdalást érez!

1-es kód: A tanuló felfedezi a lelkiismeret–furdalásra vonatkozó kifejezéseket, és az alábbiak kö-
zül felsorol legalább kettőt: a) szégyenkeztem, b) bűnbánóan, c) vezekelve, d) bocsánat-
kérő. 
Tanulói példaválaszok: 
• Szégyenkeztem, bűnbánóan vezekelve.
• Bűnbánóan vezekelve vártam vendégeimet.
• Szégyenkezik, vezekel, ezt írja.
• A bocsánatkérő vagy a bűnbánóan, vagy amikor azt mondja, hogy „vezekelve” várja 

a vendégeit.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Udvarias, szégyenkezik.
• Azt írja: szánom, szégyenkezem. [A „szánom” kifejezés nem a lekiismeret-furdalásra 

vonatkozik.]
• Szégyenkeztem.
• Kétségbeesetten tekintettem a rohanó mutatókra. Bűnbánóan vártam vendégeimet.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM03111
Miért sikerült megtéveszteni a külföldieket a látogatás alkalmával?

1-es kód: A tanuló válaszában arra utal, hogy a) nem tudták az amerikaiak, hogy néz ki a ven-
déglátójuk/személyesen sosem találkozott az elbeszélő a látogatókkal, ÉS/VAGY b) a 
szerepjátszás hitelességével is érvel.
Tanulói példaválaszok:
• Egyrészt, mert olyan jól játszottak, másrészt sosem találkoztak.
• Nem tudták, hogyan néz ki a házigazda, és a szerepet is úgy játszották, hogy min

denki elhitte, ők azok.
• Azért, mert sosem látták még egymást, és így más is felveheti a szerepet.
• Azért sikerül, mert ismeretlenek egymás előtt, így bárkiről elhihetik, hogy ő az.
• Mert a vendégek nem tudják, hogy néznek ki Kosztolányiék.
• Azért, mert a két ember jól játssza a szerepét.
• Olyan jól játszanak, hogy elhiszik az amerikaiak, ők azok.
• Mert nem hitték, hogy ennyire jó család, a feleség házias és vendégszerető, ő pedig 

szellemes és közvetlen. [Jól játszották a szerepüket.]
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert az angoltanárnő jól beszél angolul.
• Dupla órabért kaptak. [Nem ezért sikerült jól a megtévesztés.]
• Azért, mert az amerikaiak hiszékenyek.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM03112
Miért nevezi a mérnök az elbeszélő munkásságát „jelentéktelen semmiségnek”? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OM03113
Mivel árulta el majdnem a mérnök, hogy nem azonos azzal a személlyel, akinek kiadja 
magát az amerikaiak előtt?

1-es kód: A tanuló válaszában utal a ház helyiségeinek eltévesztésére (ebédlőbe/konyha történő 
benyitás a dolgozószoba helyett)/a helyismeret hiányára.
Tanulói példaválaszok:
• A dolgozószoba helyett az ebédlőbe nyit be.
• Az, hogy nem tudja, melyik a dolgozószoba.
• Az, hogy az ebédlőbe nyit be a dolgozószoba helyett.
• Amikor meg akarja mutatni a dolgozószobát, akkor az ebédlőbe nyit be, mert nem 

ismeri eléggé a lakást.
• Nem tudta, hogy melyik szoba hol van.
• Véletlenül az ebédlőbe nyitott be.
• Az ebédlőbe nyit be. [Minimálválasz.]
• A nappali helyett a konyhába nyitott be.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A beszédével, kiejtésével.
• Az elbeszélő munkásságát jelentéktelen semmiségnek nevezi.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM03114
Melyik szereplőt tartották az amerikaiak humorosnak és közvetlennek? Satírozd be a he
lyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D
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OM03115
Milyen gesztussal fejezték ki az amerikaiak, hogy jól érezték magukat a találkozón? Satí
rozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OM03117
Összesen hány amerikaival találkozott az elbeszélő? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OM03119
Hogyan viszonyul a főszereplő a saját hazugságához az utolsó bekezdésben? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM03120
Számozással állítsd időrendbe a történet eseményeit, kezdd a legkorábbival!

Helyes válaszok: 2, 3, 1, 4
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