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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2017-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja a kezében.
A Javítókulcs a teszt kérdéseire adott tanulói válaszok egységes és objektív értékeléséhez nyújt segítséget.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a Javítókulcsot, és ha a leírtakkal kapcsolatban kérdés merül 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 2017 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 megjegyzés olvasható szögletes 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.
Szövegértés – 10. évfolyam
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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 (a pontozott vonalra) 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, és a választ ennek megfelően kell kódolnia.
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„A” füzet szövegértés 1. rész/
„B” füzet szövegértés 2. rész/

Tudósnő
1/31

ON02801
Gergő nem érti a címválasztást, mert szerinte már korábban is tevékenykedtek nők a
tudományos életben. Mivel tudnád meggyőzni Gergőt? Válaszodat a szöveg alapján indokold!
1-es kód:
A tanuló értelmezi a kérdést a szöveggel összefüggésben, és utal arra, hogy Vendl
Máriának számos olyan sikere volt a tudományos életben, és erre legalább egy példát
hoz az alábbiak közül:
a) az (első magyar női) egyetemi tanár (1934) / címzetes (nyilvános rendkívüli) tanári
(1941);
b) az (első női) kutató a Magyar Nemzeti Múzeum (ásványtárában);
c) az (első) tudósnő, akinek az MTA-n bemutatták a munkásságát;
d) (első magyar nőként) szerzett tudományos fokozatot.
Tanulói példaválaszok:
 Ő volt az első női egyetemi magántanár, szóval jár neki az első tudósnő cím is.
 Egy csomó mindent ő csinált először, pl. neki mutatták be először a munkásságát az
akadémián.
 Persze más nő is volt, de ő volt az első egyetemi tanárnőként.
 A magyar oktatásügyi rendszerben ő volt az első női tanár 1934-ben bármilyen
felsőoktatási intézményben. [Utal az a) pontra / (4) szövegrészre.]
 Vendl Mária azért volt olyan különleges, mert ő volt az első, aki tudományos
fokozatot kapott az egyetemen, és elsőként lépett elő egyetemi magántanárrá.
 A Magyar Nemzeti Múzeumban ő volt az első nő.
 Ő volt az első, aki elismert volt, díjakat, rangokat kapott, például egyetemi tanár volt.
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Ő volt az első nő, akit érdekeltek a kőzetek.
 Tényleg voltak mások is.
 Én sem értem miért ez a címe.
 Ő volt az első teljes mértékben elismert tudósnő, aki megkapott még tanári címet is. [A
válasz második fele pontatlan, hiányos: egyetemi tanári címet kapott.]
 Mert ő volt az első magyar tudósnő. [a cím megismétlése]
Lásd még:
X és 9-es kód

Szövegértés – 10. évfolyam
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2/32

ON02802
A National Geographic 2015. augusztus 17-én jelentette meg ezt a cikket Vendl Máriáról. Mit
gondolsz, miért ezen a napon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

3/33

ON02805
Zsófi szerint nem csoda, hogy Vendl Mária komoly karriert futott be, hiszen már az egyetemi
évei alatt kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Mire alapozhatja Zsófi az állítását? Válaszodat a
szöveg alapján indokold!
1-es kód:
A tanuló azonosítja és értelmezi az idevonatkozó szövegrészt (2) a kérdésben
megfogalmazott szempont alapján, és utal arra, hogy kiemelkedő teljesítménynek
számít, hogy a griedeli baritról írt egyetemi munkáját pályadíjjal jutalmazták 1912-ben.
Tanulói példaválaszok:
 Mert pályadíjat kapott.
 1912-ben díjat kapott. [Az 1912 utal arra, hogy a tanuló azonosította az idevonatkozó
szövegrészt.]
 Pályadíj. [Minimálválasz.]
 A griedeli baritról írt. [Minimálválasz]
 1913-ban természetrajz-vegytan szakos oklevelet szerzett. 1912-ben pályadíjjal
jutalmazták.
 Díjazott egyetemi munka.
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Már az egyetemen felfigyeltek rá.
 Pénzt kapott. [Nem elég konkrét.]
 Tanár oklevelet szerzett, lediplomázott, majd tanár lett.
 Az oktatásra. A tudást az egyetemen kapta meg, amit később jól használt.
 1912-ben oklevelet szerzett. 1913-ban pedig pályadíjjal jutalmazták. [összecserélte az
évszámokat]
Lásd még:
X és 9-es kód
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4/34

ON02806
A cikk írója tudja, hogy nem mindenki érti az ásványtani kifejezéseket, ezért keveset használ
belőlük. Mivel próbálja még érthetővé tenni a kifejezéseket? Válaszodat a szöveg alapján
indokold!
1-es kód:
A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészeket (griedeli barit/krisztallográfus
szavak magyarázata), és válaszában arra hivatkozik, hogy a cikk írója megmagyarázza
a szó jelentését.
Tanulói példaválaszok:
 Odaírja, hogy mi a griedeli barit, mert különben tényleg nem tudnánk.
 A zárójeles magyarázattal. / Magyarázattal [Minimálválasz]
 Van, hogy mond egy kifejezést, és elmondja, mit takar. Pl.: krisztallográfus.
 A kifejezés használata után köznapira fordítja azt.
 Lábjegyzettel.
 Krisztallográfus - kristálytannal foglalkozó tudós --> szómagyarázat [Említhet példát
is, ha mellette értelmez]
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Nem használ ilyeneket.
 Más szavakat használ, nagyobb szókincs.
 Szinonimákat használ.
 Zárójel. [Önmagában nem elég.]
 Közérthető / hétköznapi szavakat használ. [Nem egyértelmű, hogy a szövegben, vagy a
magyarázatban.]
Lásd még:
X és 9-es kód.

5/35

ON02807
Az alábbi állítások közül melyik IGAZ Vendl Máriára? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

6/36

ON02808
Milyen tantárgyat taníthatott Vendl Mária a lőcsei leányiskolában? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: B

7/37

ON02809
Az alábbi intézmények közül melyikben volt Vendl Mária az első női kutató? Satírozd be a
helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B
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8/38

ON02812
A Magyarország meteoritgyűjteményei című könyvet nem Vendl Mária írta, miért tüntették
fel mégis társszerzőként? Válaszodat a szöveg alapján indokold!
2-es kód:
A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt (3), és válaszában utal arra, hogy azért,
mert alapos munkája (a Nemzeti Múzeum ásványtárának meteoritjait kartotékolta)
kivívta a tiszteletet. A tanuló hivatkozhat arra, hogy:
a) a munka egy jelentős részét elvégezte ezzel,
b) értelmezi a kartotékolást, vagyis hogy átláthatóan rendszerezte az anyagot.
Tanulói példaválaszok:
 Mert olyan jól rendszerezte a köveket. [Utal a kiemelkedő, alapos munkára.]
 A munkája annyira megkönnyítette a dolgát, hogy ezért társszerzővé tette. [Implicit
módon utal a könyv tényleges szerzőjére.]
 Elvégezte az a munkát, amit a könyv szerzőjének kellett volna, ha nincs jól
kartotékolva az anyag.
 Mert jól előkészítette a könyv írójának a munkáját. [Utal a kiemelkedő, alapos
munkára.]
 Az ő kutatásai alapján írták, és a halála utáni tisztelet miatt. [Kutatásra való utalás
elfogadható.]
 Kartotékolta a Nemzeti Múzeum ásványtárának meteoritjait, halála után tiszteletből
tüntették fel.
 Alapos / kiemelkedő minőségű / jelentős munkája miatt. [Minimálválasz.]
1-es kód:
A tanuló az idevonatkozó szövegrész alapján következtet, és CSAK a tiszteletre utal.
Tanulói példaválaszok:
 Tiszteletből.
 Ha már dolgozott vele, illik tiszteletből odaírni. [Nem utal arra, hogy a
munkája kiemelkedő minőségű/jelentős/hasznos volt a könyv létrejöttének
szempontjából.]
 Munkája elismerése miatt. [Tiszteletből.]
 Munkássága miatt, tiszteletből.
 Halála után, tiszteletből. / Így tisztelegtek az emléke előtt. [Nem a könyvre utal, hanem
a társszerzőségre.]
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Mert együtt írták, csak közben meghalt.
 Ő is dolgozott vele. [Nem utal arra, hogy a munkája kiemelkedő
minőségű/jelentős/hasznos volt a könyv létrejöttének szempontjából.]
 Az ő kutatásainak eredményei is benne vannak.
 Mert segédkezett az elkészítésben, és jelentős dolgokat ért el az ásványtannal
kapcsolatban, fontos személy volt. Meteoritokkal is foglalkozott élete során.
Lásd még:
X és 9-es kód.
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9/39

ON02813
Hol szerezte doktori képesítését Vendl Mária?
1-es kód:
A tanuló visszakeresi a kért információt a (4) szövegrészben, és megnevezi a debreceni
egyetemet.
Tanulói példaválaszok:
 Debreceni egyetemen.
 Az egyetemen Debrecenben.
 Debrecenben.
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Budapesti egyetem.
Lásd még:
X és 9-es kód.

10/40

ON02814
Miről szólt Vendl Mária legfontosabb műve? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

11/41

ON02815
Mivel foglalkozott Koch Sándor? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

12/42

ON02817
Mi mutatja, hogy Vendl Mária munkásságát a tudóstársadalom továbbra is nagyra tartja?
Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B
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Betegtájékoztató
13/43

ON00905
Annát a háziorvosa vérvételre küldi. Szerinted szólnia kell arról a háziorvosának, hogy Cvitamint szed? Válaszodat a szöveg alapján indokold!
1-es kód:
A tanuló az idevonatkozó szövegrész (3) alapján következtet:
a) IGEN-nel válaszol explicit vagy implicit módon, és indoklásában utal arra, hogy a
nagy mennyiségű C-vitamin szedése befolyásolja a vizsgálatok eredményét, VAGY a Cvitamin szedése hatással lehet a laboreredményekre.
b) NEM-mel válaszol explicit vagy implicit módon, és indoklásában utal arra, ha kis
mennyiséget szed, nem fogja megváltoztatni a laboreredményeket.
Tanulói példaválaszok:
 Nem feltétlenül, ha kis adagot szed, az nem lesz hatással a vérképére. [b)]
 Persze, hiszen a nagyobb adag C-vitamintól más lesz a laborja. [a)]
 Szólnia kell, mert ha sokat szed, az kihat az eredményekre. [a)]
 „Nagy dózisú C-vitamin egyes laboratóriumi vizsgálatok (pl.: vérvétel) eredményét
megváltoztathatja, ezért a laboratóriumi vizsgálatot elrendelő orvost tájékoztassa arról,
ha Ön C-vitamint szed.”
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Igen, mert mellékhatásokat okozhat. [Túl általános.]
 Szólnia kell, mert szokták mondani, hogy „kérdezze meg kezelőorvosát,
gyógyszerészét”. [Túl általános.]
 A nagy dózisú C-vitamin bevitel befolyásolhatja a gyógyszerek hatását.
 Igen, mert a C-vitamin kis dózisban nem befolyásolja a vizsgálatokat. [Ellentmondás.]
Lásd még:
X és 9-es kód.
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14/44

ON00906
Feri naponta 2 db 500 mg-os C-vitamin filmtablettát szed. Egyik nap elfelejtette bevenni a
napi adagját, ezért másnap dupla adaggal, 4 tablettával szeretné a kihagyást pótolni.
Egyetértesz Feri ötletével? Válaszodat a szöveg alapján indokold!
1-es kód:
A tanuló értelmezi a szituációt az idevonatkozó szövegrésszel összefüggésben,
NEM-mel válaszol explicit vagy implicit módon, és
a) válaszában a bevehető napi maximális mennyiségre (2 db tabletta/1000 mg) utal [(5)
szövegrész],
b) a (6)/(7). szövegrészre hivatkozik, amely figyelmeztet, hogy ne vegyen be kétszeres
adagot a túladagolás veszélye miatt.
Tanulói példaválaszok:
 Nem, mert egy nap csak maximum két tablettát szedhet. [a)]
 Nem, mert akkor meghaladja a napi adagot. [a)]
 Nem, mert nem szabad bevenni az elfelejtett adag helyett kétszeresét. Túladagolhatja
magát. [b)]
 Nem, mert az 2000 mg, a 2-szerese az engedélyezett mennyiségnek. [a)]
 Nem, mert a maximális adag 1000 mg. [Utal a megfelelő szövegrészletre.]
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Nem, mert az már nagyon sok egy napra. [Nem szöveg alapú indoklás]
 Nem, ha elfelejtette, akkor ne duplázza meg, hanem másnap vegye be ugyanúgy a
gyógyszert. [Hiányzik az indoklás.]
 Nem, mert nem egészséges 4 tablettát bevenni.
 Nem, mert rosszul is lehet. [Hiányos, nem utal konkrét szövegrészre.]
 Nem, mert megváltoztathatja más gyógyszerek hatását. [Helytelen szövegrészre utal.]
Lásd még:
X és 9-es kód.

15/45

ON00907
Hogyan érdemes bevenni a C-vitamin-tablettát a szöveg szerint? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: C
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16/46

ON00908
Kata a Life Max C-vitamint szedi. Piros kiütések jelentek meg a bőrén, és úgy gondolja, ezt a
vitamin okozta. Mit tanácsol számára a betegtájékoztató ebben az esetben?
1-es kód:
A tanuló értelmezi a szituációt az idevonatkozó szövegrésszel (8) összefüggésben, és
válaszában utal arra, hogy (ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül
egyéb tüneteket észlel), értesítenie kell orvosát vagy gyógyszerészét.
Tanulói példaválaszok:
 Azonnal értesítenie kell a háziorvost vagy a gyógyszerészt.
 Szakember segítségét kell kérnie (orvos, gyógyszerész).
 Menjen el orvoshoz. [Minimálválasz.]
 Forduljon orvosához, vagy gyógyszerészéhez, mert lehet, hogy túladagolta a C
vitamint.
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Ne szedje, ha allergiás rá.
 Nem szabad tovább szednie.
 Igyon sok folyadékot.
Lásd még:
X és 9-es kód.
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17/47

ON00909
Milyen esetben léphet fel hányinger és émelygés a C-vitamin-szedést követően a szöveg
szerint?
1-es kód:
A tanuló azonosítja az idevonatkozó szövegrészt (6)/(8), és leírja:
a) javasoltnál nagyobb adag bevétele/C-vitamin túladagolása esetén,
b) nagy adagok hosszú ideig tartó alkalmazásakor.
Tanulói példaválaszok:
 Ha nem iszol eleget, vagy ha sokáig szedsz nagy adagot.
 1000 mg-nál nagyobb dózisnál. [a)]
 Amikor sokáig szeded nagy adagban. [b)]
 Túladagolás. [a)]
 Mellékhatások, ha az előírtnál többet vett be. [a)]
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Ha sokáig szeded. [Hiányos válasz.]
 Ha elmarad a bevétele, ha eltúlozza az adagot. [Ellentmondás.]
 A következő adagolási időpontján ne vegyen be kétszeres adagot, mert ezzel már nem
pótolhatja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének teszi ki magát.
Folytassa a beszedést az előírtak szerint! [Túl sok információt idéz, nem a kérdésre
válaszol.]
 Ha naponta 1000 mg-ot veszünk be. [Ennyi a megengedett mennyiség napi szinten.]
 Nagy adagoknál. [hiányos, nem utal a hosszú ideig tartó szedésre]
Lásd még:
X és 9-es kód.

18/48

ON00910
A 2. szövegrész figyelmeztet: „Ne szedje, ha Ön korábban vesekövességben szenvedett,
illetve jelenleg is ilyen problémával küzd!” Az alábbiak közül melyik szövegrész részletezi
ennek okait? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

19/49

ON00913
Milyen hőmérsékleten kell tárolni a Life Max C-vitamint? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: C
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20/50

ON00914
Egy Life Max C-vitamin dobozán a következő lejárati dátum szerepel: 2018. május. Meddig
használható fel a tabletta napra pontosan?
1-es kód:
A tanuló a 9. szövegrész alapján helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy az
adott hónap/május utolsó napjáig VAGY 2018. május 31-ig használható fel a
készítmény.
Tanulói példaválaszok:
 Május 31-ig fogyasztható.
 A lejárati hónap utolsó napjáig.
 Május utolsó napjáig jó még.
 2018. 05. 31.
 2018 május végéig
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Május 1-től lejárt.
 Április 30.
 A lejárati idő utolsó hónapjáig lehet szedni. [Nem derül ki belőle napra pontosan.]
 A hónap végéig, de a hónap utolsó napján már nem szabad bevenni a gyógyszert. [A
kiegészítéssel együtt már nem igaz.]
Lásd még:
X és 9-es kód.
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21/51

ON00915
Péter allergiás a magnézium-sztearátra. Szedheti-e a Life Max C-vitamint? Válaszodat a
szöveg alapján indokold!
1-es kód:
A tanuló következtet az idevonatkozó szövegrészek (2) és (10) alapján, NEMmel
válaszol, és indoklásában arra hivatkozik, hogy a Life Max C-vitamin tartalmazza ezt az
összetevőt.
Tanulói példaválaszok:
 Nem, mert a magnézium-sztearát a gyógyszer egyik összetevője, és rá van írva, hogy
ha allergiás rá, ne szedje.
 Nem, mert a magnézium-sztearát a gyógyszer egyik anyaga.
 Ne kísértse a sorsot! Lehet, hogy egészséges, de van benne sztearát, és mivel allergiás
rá, nem kellene szednie.
 Nem, mert egyéb összetevői közé tartozik. [Egyértelműen utal a (10) szövegrészre.]
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Ha allergiás a hatóanyagra, vagy a készítmény egyéb összetevőjére, akkor ne
szedje. [Nem utal arra a lényeges elemre, hogy tartalmazza azt az összetevőt.]
 Nem értek egyet, mert a magnézium-sztearátra allergiás. [A kérdés megismétlése,
nincs indoklás.]
 Igen, mert a hatóanyagra viszont nem allergiás, tehát szedheti.
 Nem, mert allergiás a C-vitamin egyik hatóanyagára. [Nem a hatóanyagra allergiás,
hanem az egyik összetevőre.]
Lásd még:
X és 9-es kód.

22/52

ON00916
Mit jelöl a Life Max C-vitamin 500 mg nevében az 500 mg? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: B

23/53

ON00917
Az alábbiak közül melyik kiszerelésben kapható a Life Max C-vitamin? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

24/54

ON00919
Mekkora a Life Max C-vitamin maximális napi adagja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B
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Csillag
25/55

ON00102
Mi a Csillag a szöveg szerint? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

26/56

ON00112
Az alábbiak közül melyik címet adnád a 4. számmal jelölt szövegrésznek? Satírozd be a
helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

27/57

ON00113
Miért vet hálatelt pillantást Muskát bácsi az elbeszélőre az 5. számmal jelölt szövegrészben?
1-es kód:
A tanuló következtet az idevonatkozó szövegrész alapján (5), és válaszában utal arra az
összefüggésre, hogy a halászok az elbeszélő jelenlétével hozták összefüggésbe a halászat
sikerességét.
Tanulói példaválaszok:
 A halászok neki tulajdonítják a jó fogást.
 Azt hiszi, neki köszönhetik, hogy ilyen sok hal akadt a hálóba.
 Mert szerencsét hozott.
 Mert szerencsét hozó vendég.
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Köszöni szépen a halászlét.
 Hálás, hogy behozták neki.
 Örül, hogy van mellette valaki.
 Sikeres halászat miatt. [Nem kapcsolja össze az elbeszélő jelenlétével.]
Lásd még:
X és 9-es kód.

28/58

ON00114
Miért viszik be Muskát bácsinak tálcán a vacsorát az 5. számmal jelölt szövegrészben?
Helyes válasz: B

16

Javítókulcs

29/59

ON00115
Miből fogyasztják a halászok a halászlét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

30/60

ON00117
„Szavamra, melegem lett.” Mire vonatkozik az 5. számmal jelölt szövegrész mondata az
utolsó bekezdésben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

31/61

ON00118
Kik között zajlik párbeszéd az utolsó, 6. számmal jelölt szövegrészben? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

32/62

ON00119
Miért válaszol megütődve a halász az utolsó, 6. szövegrészben? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: B
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33/63

ON00120
Juli szerint az elbeszélő csalódást érez a történet végén. Mit gondolsz, miért? Válaszodat a
szöveg alapján indokold!
1-es kód:
A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt (6), és válaszában utal arra, hogy az
elbeszélő azt hitte, irodalmat szerető emberek veszik körül ÉS/VAGY arra, hogy a
halászok tányéralátétnek használták az irodalmi folyóiratot, hogy ne legyen zsíros a
nadrágjuk.
Tanulói példaválaszok:
 Azt hitte, olvassák, pedig csak a tányér alá teszik.
 Beleélte magát, hogy olvasó emberek között van, a végén kiderül, hogy nem.
 Csalódásként élik meg, hogy éppen a novellájára teszik a halászleves tányért.
 A halászok a tányér alá teszik az újságot.
 Mert az elbeszélő szereti az irodalmat, sőt írása is megjelent a Csillagban, a halászok
meg nem értékelik.
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Mégsem olyan finom a halászlé, jobbra számított.
 Nem volt benne a novellája.
 Nem az volt, aminek gondolta. [Homályos.]
 Mert még mindig nem került hozzá a Csillag.
 Mert csalódott volt, hogy nem adták oda neki a Csillagot.
Lásd még:
X és 9-es kód.
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„A” füzet szövegértés 2. rész/
„B” füzet szövegértés 1. rész/

Csíííz
34/1

ON04801
Mi a szerepe annak, hogy a címet kérdés formájában fogalmazták meg? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

35/2

ON04805
Mikor említik először hivatalosan a „csíííz”-t mint módszert? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: D

36/3

ON04809
Balázs nem ért egyet azokkal, akik szerint a 19. századi „mosolyhiány” oka CSAK a
fényképezés kezdetlegessége volt. Mivel érvelhet Balázs? A szöveg alapján válaszolj!
1-es kód:
A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészeket (4)/(5)/(6)/(7), és válaszában utal a
következők valamelyikére:
a) drága/ritka volt a fényképkészítés;
b) túl ünnepélyes pillanat volt, ahhoz, hogy vigyorogjanak; a viktoriánus korszak
etikettje szerint a vigyorgás a semmirekellők szokása;
Ennél a választípusnál utalnia kell arra, hogy akkoriban / a kor divatja szerint / az volt a
szokás stb.
c) szájhigiéniai okok miatt nem mosolyogtak az emberek.
Tanulói példaválaszok:
 Mert még akkor sem mosolyogtak rögtön, amikor már csak pár másodpercbe telt
elkészíteni a képeket, mert ritkán fotózkodtak, és a képen normálisan akartak kinézni.
 Azzal érvelhet, hogy életükben talán csak egy kép készült róluk, és nem akartak
bárgyú vigyorral szerepelni rajta. [b)]
 Mert a foghiány volt az igazi oka később. [(c)]
 Mert 1845-ben a fényképezés már nem volt kezdetleges, az emberek viszont még
mindig nem mosolyogtak a képeken, mert nem volt foguk. [(c)]
 A szájhigiéniával. [Minimálválasz.]
 A viktoriánus korszak etikettje szerint a vigyorgás a semmirekellők szokása. Egy
normális ember egyenes tekintettel, rendezett, majdnem szigorú arckifejezéssel néz a
kamerába. A legtöbb ember a borzasztó fogsora miatt nem mosolygott a fotókon. [(b)
+ (c)]
 Azzal, hogy egyszerűen nem volt divat mosolyogni, a vigyorgás a semmirekellők
sajátja volt. [b)]
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0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Azzal, hogy elég volt pár másodperc, ez már messze van a több óráig
tartótól. [Hiányzik az ok, hogy ennek ellenére miért nem mosolyogtak még mindig az
emberek.]
 Sokáig tartott egy-egy kép elkészítése.
 Sok ideig tart.
 1845-ben már sikerült eljutni arra a szintre, hogy pár másodperc elég volt egy kép
elkészítéséhez.
Lásd még:
X és 9-es kód.
37/4

ON04810
Melyik cím illene legjobban a 4.–6. szövegrészhez? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

38/5

ON04811
A szöveg alapján fogalmazd meg, milyen összefüggés van a Kodak cég és a fényképeken való
mosolygás közt!
1-es kód:
A tanuló azonosítja az összefüggést az idevonatkozó szövegrészben (8), és utal arra, hogy
először a Kodak cég tette mindenki számára elérhetővé a fényképezést/dobta piacra az
első olcsó fényképezőgépeket.
Tanulói példaválaszok:
 Mert a Kodak Brownie csak 1 dollárba került, ezért most már mindenki tudott fotózni,
és így nem volt annyira ünnepélyes az alkalom.
 Mert a Kodak tudta olcsón árulni fényképezőgépeit.
 A filléres kamerák megjelenésével hirtelen mindenki mindenhol fotózhatott.
 Hogy mindenhol tudtak fotózkodni az emberek, amikor csak akartak, és így egy vidám
pillanatot is meg tudtak örökíteni, és többször mosolyoghattak.
 Többet lehetett fényképezni az új filléres kamerákkal, nem csak 1-szer vagy 2-szer az
életben.
 Egyre több, jobb és gyorsabb kamera volt beszerezhető, így nem kellett görcsösen
ragaszkodni a komolysághoz. Az emberek feloldódtak, a kamera hétköznapivá vált.
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0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Mert George Eastman alapította.
 Mert a Kodak szlogenjével a mosolygásra buzdít.
 Pár másodperc alatt lehetett fotót készíteni, nem kellett sokáig egy helyben maradni.
 Kodak cége az embereket mosolygásra buzdította.
 Fényképezőgépeivel teljesen átalakította a fotózást. [Túl általános.]
Lásd még:
X és 9-es kód.
39/6

ON04813
A szöveg szerint mire utal a Kodak szlogenje? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

40/7

ON04814
Milyen jelentősége volt a Kodak cégnek a fényképezés történetében? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: A
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41/8

ON04816
Nevezz meg a szöveg alapján két fényképezési szokást, mely a 21. században népszerűvé
vált!
1-es kód:
A tanuló visszakeresi a kért információkat a (9) szövegrészből, és megnevezi
MINDKETTŐt:
a) selfie/szelfi,
b) duckface.
!!! Minden nem szövegalapú információ nullázza a választ (pl. pucsítás, snapchat...
Tanulói példaválaszok:
 Selfie, duckface.
 Szelfi, Dákkfész
 Önarckép és csücsörítés.
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Selfie. [Hiányos.]
 A mosolygás nulláz.
Lásd még:
X és 9-es kód.

42/9

ON04819
A szöveg alapján állítsd időrendbe az alábbi eseményeket! Kezdd a legkorábbival! Mindegyik
után satírozd be a megfelelő számot!
Helyes válasz: 2, 4, 1, 3
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Gázszámla
43/10

ON05202
Milyen módokon lehet a mérőállást bejelenteni?
2-es kód:
A tanuló visszakeresi a kért információkat, és mindkét bejelentési módot megnevezi:
a) SMS-t/üzenetet küld róla;
ÉS
b) vezetékes telefonon jelenti be.
Tanulói példaválaszok:
 Küld egy SMS-t a megadott számra: 06306669999; vagy felhívja telefonon a
következő számot: 0680333222.
 SMS-t küld a 06306669999-es számra, és felhívhatja a másik telefont is, amire
bejelentheti.
 Ha egy SMS-ben küldi el a mérőállást a cégnek, vagy vezetékes telefonhívásként is
bemondhatja.
 Sms vagy hívja őket.
 Üzenet és telefon. [üzenet elfogadható az sms szinonimájaként]
1-es kód:
A tanuló csak az EGYIK módot írja le a fentiek közül.
Tanulói példaválaszok:
 Leolvassa az óra állását, és lediktálja telefonon keresztül a gázszolgáltatónál.
 Sms-ben.
 Vezetékes telefonról hívhatja az ügyfélszolgálatot.
 Telefonon értesíteni.
 Leolvassuk az óra állását, és lediktáljuk telefonon keresztül a gázszolgáltatónak.
[Megnevezi a módot: telefonon keresztül.]
 Felhívod az ügyfélszolgálatot.
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 SMS-t küld a 0680333222-es számra, és felhívhatja a másik telefont is, amire
bejelentheti. [Összekeverte a telefonszámokat.]
 Le kell olvasni a számokat. [Hiányos: a bejelentési módokat nem nevezi meg.]
 Interneten.
 Elszámoló számla + telefon. [Az elszámoló számla miatt.
 SMS-ben
vezetékes telefonról
elektronikus elérhetőség
 Csoportos megbízás, bankkártyás fizetés, csekk, banki utalás. [Helytelen: a fizetési
módokat sorolja fel.]

Szövegértés – 10. évfolyam

23




SMS-ben
vezetékes telefonról
elektronikus elérhetőség
E-mail: ugyfelszolgalat@gaz.hu
Telefon: 06 (40) 333-111
sms: 06 (30) 666-9999
vezetékes: 06 (80) 333 222

Lásd még:
X és 9-es kód.
44/11

ON05204
Ha ezt a számlamagyarázatot a szolgáltató honlapján keresnéd, melyik menüpontban
találhatnád meg? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

45/12

ON05207
Összesen hány számlát küld a gázszolgáltató egy évben az ügyfeleinek? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

46/13

ON05208
Robi nem kapta meg a júliusi gázszámláját, ezért a gázszolgáltató ügyfélszolgálatánál
érdeklődik. Vajon milyen magyarázatot adnak? A szöveg alapján válaszolj!
1-es kód:
A tanuló az idevonatkozó szövegrész alapján következtet, és válaszában utal arra, hogy
Robi esetében a július az a nyári hónap, amikor nem kerül sor számla kibocsátására.
Elfogadható, ha idézi az idevonatkozó szövegrészt: "Egy nyári hónapban az eddigi
gyakorlatnak megfelelően nem kerül sor számla kibocsátására". (DE: nem fogadjuk el,
ha az előtte vagy utána lévő mondatot IS idézi.)
Tanulói példaválaszok:
 Egy nyári hónapban az eddigi gyakorlatnak megfelelően nem kerül sor számla
kibocsátására. [Idézi az idevonatkozó szövegrészt.]
 Valószínű, ez az a hónap, amikor nem küldenek számlát, mert nyári hónapról van szó.
 Kedves Róbert! Ne aggódjon, egy nyári hónapban nem szoktunk számlát küldeni, és
az ön esetében a július az.
 Valószínű, ez az a hónap, amikor nem küldenek számlát.
 Ez a hónap a kiválasztott nyári egy hónap.
 Egy nyári hónapban nem küldenek számlát.
 Mert évente csak 11 db számlát küldenek, nem küldenek minden hónapban. [Implicit
módon utal arra, hogy a júliusi lehet a 12. hónap.]
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0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 A számla elkeveredhetett a postán, és utánanéznek.
 Kiküldik még egyszer, biztos, ami biztos.
 A rezsicsökkentés miatt nem kell egy hónapot fizetnie, mert összegyűlt annyi
megtakarítás.
 Nyáron nem küldenek részszámlát. [Helytelen: de küldenek, csak júliusban nem.]
 Majd kiküldjük az augusztusival.
 Ebben a hónapban nem kap számlát. [Nem elég egyértelmű, hogy ebben, és csakis
ebben a hónapban nem kap számlát, illetve, hogy ez az a hónap, amikor nem küldenek
neki.]
 A nyári gyakorlatnak megfelelően ekkor nem kerül sor számlázásra.
Lásd még:
X és 9-es kód.
47/14

ON05209
Melyik állítás teszi IGAZZÁ az alábbi mondatot? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
A részszámla befizetendő összege . . . . . . is tartalmazza.
Helyes válasz: D

48/15

ON05210
Mikor állít ki a szolgáltató végszámlát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

49/16

ON05211
Az alábbi számlatípusok közül melyiket fogja postázni a gázszolgáltató, ha a fogyasztó több
gázt használ éves szinten, mint amennyit a részszámlákban elszámoltak? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: C
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50/17

ON05212
Juli és Tomi lakótársak, és az éves kiegyenlített részszámlázás szerint fizetnek gázdíjat. Juli
felveti, hogy minden hónapban le kellene olvasniuk a gázmérő állását, hogy előre tudják,
mennyit kell majd fizetniük érte. Tomi szerint ez teljesen felesleges. Mire alapozhatja Tomi
a véleményét?
1-es kód:
A tanuló értelmezi az éves kiegyenlített részszámla fogalmát, és válaszában utal arra,
hogy a részszámla (az elszámoló számlát kivéve) minden hónapban ugyanazt az előre
megadott befizetendő összeget tartalmazza.
Tanulói példaválaszok:
 Mert a szöveg írja, hogy „azonos gázmennyiséget tartalmazó részszámla”, tehát
mindig ugyanannyit fizetnek, ezért már előre tudják, nem kell leolvasni.
 Mert ennek a számlázásnak az egyik előnye, hogy egyenletes fizetést tesz lehetővé,
tehát nem kell leolvasni minden hónapban.
 Hogy átalányt fizetnek, és ha többet, vagy kevesebbet fizetnek sem baj, mert eloszlik
az összeg.
 Minden hónapban ugyanannyit fizet, akkor minek bediktálni?
 Az átalánydíjra. [Minimálválasz.]
 Arra, hogy a szolgáltató 10 db azonos gázmennyiséget tartalmazó számlát küld ki.
[A tanuló nem arra gondol, hogy azonos gázmennyiséget fogyasztott, hanem arra,
ugyanaz az összeg.]
 Egyenletesen kell fizetni, ha többet fogyaszt, év végén kell kifizetni.
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Hogy drágább, ha minden hónapban fizetni kell
 Mert így is-úgy is kell fizetniük [Helytelen: nem derül ki, hogy UGYANANNYIT kell
havi szinten fizetniük.]
 Egységes elszámolás van, mindenki ugyanannyit fizet. [Helytelen: nem mindenki, csak
Juli, meg Tomi.]
 Arra, hogy épp ez az előnye az éves kiegyenlített részszámlázásnak, hogy nem kell
leolvasni minden hónapban. [A válasz nem utal arra, hogy pontosan mi ez az előny: a
fizetés mértékére.]
 Teljesen egyértelmű. Miért olvasnák le, amikor van mérőleolvasás?!
 Mert lényegtelen, hogy mennyi a részösszeg, így is – úgy is ugyanannyit kell fizetni év
végén [Helytelen: Havi szinten fizet ugyanannyit, az év végén fizetendő
összeg egyedi.]
 Mert a részszámla befizetendő összegébe az alapdíj is beletartozik. [Összekeveri az
alapdíjat az elszámoló számlával.]
Lásd még:
X és 9-es kód.
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51/18

ON05213
Az éves kiegyenlített részszámlázásnál miért előnyös az, hogy a téli időszak számláinak egy
részét a nyári időszakra halasztva lehet fizetni?
1-es kód:
A tanuló a szöveg alapján következtet arra, hogy télen több gázt fogyasztunk a hideg
miatt.
Válaszát kiegészítheti azzal a következtetéssel, hogy ezzel a számlázási móddal minden
hónapban ugyanannyit fizetünk/egyenletesen oszlanak el a költségek a hideg és a meleg
hónapok között, de önmagában nem elfogadható.
Elfogadható, ha a tanuló a nyárra utal: nyáron kevesebb gázt fogyasztunk.
Nem elvárás, hogy a tanuló feltételes módban fogalmazza meg a válaszát!
A tanuló két szemszögből közelítheti meg a problémát
1. abból indul ki, hogy van kiegyenlített részszámlázás (pl.: így nem kell olyan sokat
fizetni télen)
2. abból indul, hogy mi van akkor, ha nincs kiegyenlített részszámlázás (pl.: mert
nyáron nem kell sokat fizetni)
Tanulói példaválaszok:
 Azért mert a téli időszakban a fűtés miatt nagyobb a gázfogyasztás, nyáron kevesebb,
viszont ha halasztva fizetünk, kb. ugyanannyi minden hónapban. / Mert télen több a
gázfogyasztás a fűtés miatt, míg nyáron minimális, így kiegyenlítődik az ár.
 Mert télen több gáz fogy (fűtés miatt) ezért sokkal drágább lenne a számla, mintha
nem vinnék át nyárra.
 Mert nyáron nem fűtünk, ezért kevesebbet kellene fizetni, jobb így. [A nyári kevesebb
fogyasztásra hivatkozás is elfogadható, mert a tanuló azonosította az összefüggést a
fogyasztás és az évszakok között.]
 Mert nyáron nem fűtünk / nem használunk gázt, ezért kevesebbet kellene fizetni, de
inkább áttoljuk nyárra a téli költségeket. / Mert nyáron nem kell gázt fizetni.
 Azért, mert télen rengeteget kellene fizetni a gázt, nyáron meg gázt használni
felesleges arra, hogy befűtsünk
 Azért, mert a téli időszakban a fűtés miatt nagyobb a gázfogyasztás, nyáron kevesebb,
viszont, ha halasztva fizetünk, kb. egyenlő összeg jön ki minden hónapra.
 A téli időszak magas összegű számláinak egy részét a nyári hónapokban halasztva
fizetik. [Idézet a szövegből, ami csak azért fogadható el, mert szerepel benne a
lényeges információ: magas összegű. Enélkül csak a kérdés megismétlése.]
 Nyáron kevesebb a gázszámla. / Mert télen magas a gázszámla ára a fűtés miatt.

Szövegértés – 10. évfolyam

27

0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Jobb lenne inkább télen kifizetni, mert ha nyárra toljuk, akkor már adósságot
csináltunk magunknak.
 Mert télen drágább az élet. / Télen magasabb a kiadás. [A kiadás nem azonos a
számlával]
 Mert télen magasabb a gáz ára. / Magasabb az ár. [Nem magasabb a gáz ára télen.]
 Mert télen és nyáron ugyanannyit kell fizetnünk ugyanabból a fizetésből. / Sokkal jobb
minden hónapban ugyanannyit fizetni. [= részszámlás fizetés - csak a kérdést ismétli.]
/Egyenletes fizetést tesz lehetővé.
 Mert akkor télen nem kell annyit fizetni érte. [Még nem utal eléggé arra, hogy a téli
számlák magasak.] /Mert akkor télen kevesebbet kell fizetni. [nem implikálja, hogy a
téli számla magas, akkor is kevesebbet kellene fizetni télen, ha az a számla alacsony
lenne]
Lásd még:
X és 9-es kód.
52/19

ON05214
Mit tartalmaz a részszámla? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

53/20

ON05215
A gázszámla átutalással történő kiegyenlítése esetén mely adatokat kell megadni a közlemény
rovatban?
1-es kód:
A tanuló visszakeresi a kért információkat, és megnevez az alábbiak közül legalább
EGY-et:
a) a vevő azonosító száma/vevőazonosító
ÉS/VAGY
b) a számla sorszáma.
A helyes információ mellett szereplő helytelen adat a választ 0-ázza.
Tanulói példaválaszok:
 Számlaszám, a vevő azonosító száma. [A számlaszám / a számla száma önmagában
nem fogadható el, mert nem egyértelmű, hogy a sorszámra vagy a bankszámlaszámra
vonatkozik, de a 2. információ helyes.]
 A vevőazonosítót.
 A számla sorszáma, vevőazonosító.
 A vevő azonosítói és/vagy számla sorszáma.
 Felhasználói azonosító szám [Elfogadható a vevőazonosító szinonimájaként, mert a
számlán is ez szerepel]
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0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Azonosító, bankszámlaszám. [Az azonosító kevés: nem egyértelmű, hogy a vevő vagy
a számla azonosítója.]
 Bankszámla, a vevő azonosítója.
 Bankszámlaszám, a bankszámla sorszáma.
 Vevő.
 Számla.
 Vevő azonosító, levelezési cím
 Vevő azonosítója, számla sorszáma, TIGÁZ bankszámlája. / A TIGÁZ Zrt.
bankszámlájára, a számla sorszámát és a vevőazonosítót.
 A gázszámla utalásának az összegét, vevő azonosítót/számla sorszámát. [Az összeget
nem a közlemény rovatban kell feltüntetni.]
Lásd még:
X és 9-es kód.
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A számítógép
54/21

ON00604
Miért rezzen össze a Mikulás? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

55/22

ON00605
Miért szomorú a számítógép a 4. szövegrészben?
1-es kód:
A tanuló a szöveg értelmezése alapján helyesen következtet arra, hogy a
számítógép egyedül érezte magát/dolgoznia kellett.
Válaszában a szövegben szereplő konkrétumok valamelyikére IS utalhat: a) nem hívták
el a karácsonyi partiba; b) nem kapott lufit; c) nem kapott puszit.
Tanulói példaválaszok:
 Mert nem kapott puszit semelyik embertől, pedig vágyott rá.
 Mert soha nem kap semmit. [Minimálválasz.]
 Mert egyedül hagyták karácsonykor.
 Úgy érezte, nem törődnek vele.
 Egész nap csak dolgozik, és senki se hálálja meg.
 Mert nem foglalkozott senki vele.
 Mert karácsonykor is dolgoznia kellett.
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Mert rájön, hogy ő csak egy számítógép.
 Mert nem tudja, hogy létezik Mikulás, pedig eljön hozzá.
 Mert nem vitték haza.
 Unalmas neki a munka.
Lásd még:
X és 9-es kód.

56/23

ON00607
A számítógép a következő kérdést teszi fel a Mikulásnak: „És az, hogy egy kövér fickó több
millió kéményen mászik le egy éjszaka alatt?’’. Mi a célja ezzel? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: B
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57/24

ON00608
Milyen dolgokat szoktak kérni az emberek a Mikulástól a szöveg szerint? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

58/25

ON00609
Mennyi idő telik el a 3. és a 6. szövegrész között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

59/26

ON00610
Mit épít a Mikulás a számítógépnek? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

60/27

ON00616
Milyen ajándékot kapott a számítógép a Mikulástól?
1-es kód:
A tanuló visszakeresi az információt a (8) szövegrészből, és válaszában megnevezi a
következők valamelyikét:
a) bolyhos játék,
VAGY
b) maci.
Tanulói példaválaszok:
 Bolyhos macit.
 Játékmaci.
 Játékot. [Minimálválasz.]
 Plüssjátékot.
 Macit.
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Villanyvasutat.
 Játékokat.
Lásd még:
X és 9-es kód.
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61/28

ON00617
Miért sípol a történet végén a számítógép?
1-es kód:
A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és válaszában utal arra, hogy a
számítógép azért sípol, mert nem akarja, hogy elvegyék tőle az ajándékot VAGY arra,
hogy az az ő macija.
Elfogadjuk még azokat a válaszokat is, amelyek - átugorva a fenti elemet - arra utalnak,
hogy a számítógépnek fontos volt a maci/ragaszkodott a macihoz.
Tanulói példaválaszok:
 Mert nem akarja, hogy a mérnök elvegye a tetejéről az ajándékot.
 Nem szabad elvenni a macit onnan, mert azt ő kapta a Mikulástól.
 Végre egyszer kapott valamit, és nem szeretné, ha az emberek elvennék tőle.
A számítógépnek is vannak érzései.
 Az érzései miatt. Ez olyan, mintha sírnánk, ha tőlünk elvennének valami fontosat.
 Mert elvették a maciját.
 Mert levették a Mikulástól kapott macit.
 Hogy visszakapja a macit.
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Mert beragadt a billentyű, amin rajta volt az ajándék.
 Mert nem akarta, hogy megtudják, hogy neki érzelmei vannak.
 Mert kikapcsol.
 Mert boldog.
 Mert szomorú. [Kevés: épp az okot nem írja le.]
Lásd még:
X és 9-es kód.
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62/29

ON00620
Miért vannak dőlt betűvel szedve a számítógép által közölt szövegrészek?
1-es kód:
A tanuló értelmezi az írásmódot, és válaszában utal arra, hogy a számítógép monitorán
megjelenő üzeneteket jelöli.
Tanulói példaválaszok:
 Mert az írást a monitoron láthatjuk.
 Mert a Mikulás ezt olvassa a gép monitorán.
 Mert írásban kommunikál a számítógép.
 Mert a számítógép dőlt betűvel ír.
 Mert a számítógép írja. [Minimálválasz.]
 Mert így ír a számítógép.
0-s kód:
Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
 Mert így tudjuk, hogy mikor beszél a mikulás és mikor a gép.
 Mert kiemelt részek a szövegből.
 Mert mindegyik lényegtelenebb részt tartalmaz.
 Mert a számítógép nem tud beszélni.
 Olyan betűtípust használ. [Nem köti a számítógéphez.]
Lásd még:
X és 9-es kód.

63/30

ON00621
Milyennek ábrázolja a szerző az embereket ebben a történetben? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: A
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