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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2017-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja a kezében. A Javító
kulcs 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 ma
gyarázatot, 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/

Stuart Little
1/30

OR04701
Miért ismerhette fel Barki Gergely olyan könnyen a képet a filmből? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

2/31

OR04704
Milyenek a filmesek a szöveg alapján? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

3/32

OR04706
Miért ezt a képet választotta Lisa a filmbe? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

4/33

OR04708
Miért nem tudta Lisa azonnal megvenni a képet? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

5/34

OR04709
Lisát a biztonságiak majdnem megbilincselték. Vajon miért? A szöveg alapján válaszolj!
1-es kód: A tanuló az idevonatkozó szövegrész alapján következtet: azt gondolták,
éppen el akar lopni egy festményt.
Tanulói példaválaszok:








0-s kód:

Mert azt hitték, hogy a hóna alatt tartott kép a múzeum tulajdona.
Mert tolvajnak hitték.
Mert azt hitték, hogy ellopta.
Azt hitték, hogy lopott a kép.
Tolvajnak nézték.
Azt hitték, hogy a festmény a múzeumé.
Azt hitték, be akart vinni egy hamisítványt.
Gyanúsnak találták hóna alatt a festménnyel.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:





Mert el akarta lopni a képet.
Mert a képpel a hóna alatt akart bemenni a múzeumba.
Mert nem találták meg egymást a Barkival.
Biztos nem volt jegye.
Szövegértés – 10. évfolyam
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Nem ismerték őt.
Mert ellopta a képet.
Már keresték az eltűnt képet, és azt hitték ő lopta el.

Lásd még: X és 9-es kód.
6/35

OR04710
Barki Gergely, miután kézhez vette a képet, sietett ellenőrizni az eredetiségét. Mi utal erre a
szövegben?
1-es kód: A tanuló legalább EGYET megemlít az alábbiak közül:
a) egy parkban nézte meg,
b) egy hot dog árustól kért eszközt,
c) egy csavarhúzóval szedte le a keretet.
A vonatkozó idézetet elfogadjuk: „Miután végre kezébe került a kép, Barki
egy washingtoni parkban, egy hot dog árustól kölcsönkért csavarhúzóval...”
(az egész mondatot kiírhatja)
Tanulói példaválaszok:






0-s kód:

Egy hot dog árustól kért eszközt, hogy megnézze a kép hátulján lévő pecsétet.
A szöveg leírja, hogy a festmény átvétele után egy washingtoni parkban
fejtette le a keretet e képről.
Barki nem tudott várni addig, amíg hazaért, ezért már egy parkban a hot
dogosnál megnézte a képet.
Hot dog árustól kért csavarhúzóval fejtette le a keretet.
Egy hot dog árustól szerzett csavarhúzót, és a parkban ellenőrizte az
eredetiséget.
Már a parkban megnézte a jelzést, és egy csavarhúzót használt, mert nem volt
nála más.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:






Megkereste rajta a pecsétet.
Lefejtette a keretet, amely alatt a Munkácsy-céh 1928-as pecsétje volt látható.
Már a filmnézés óta tudni akarta, hogy igazi-e a kép.
Régóta kíváncsi volt a képre.
Azonnal leszedte róla a keretet. [Hiányos: nem utal az eszközre vagy a helyszínre.]

Lásd még: X és 9-es kód.
7/36

OR04711
Mi alapján azonosította végül Barki Gergely a képet? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

8/37

OR04713
Mi a festményen látható hölgy foglalkozása? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B
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9/38

OR04714
Feltehetőleg mikor festette a képet Berény Róbert?
1-es kód: A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján, és leírja: 1928-ban.
Elfogadható válaszok még: 1927. Az 1920-as években. Csak annyi bizonyos,
hogy 1928 előtt (akkori a kiállítási pecsét). 1928 előtt.
Ha a tanuló időtartományt ad meg, és a második évszám az 1928, akkor a
válasz elfogadható.
Tanulói példaválaszok:







0-s kód:

1928-ban, mivel akkor került rá a pecsét.
1926-28 körül. [1928 van a pecséten, ebből következtetett, hogy kicsivel előtte
lehetett.]
1928-ban festette.
1928 körül.
1928. november a pecsét dátuma.
1928-ban.
1928-ban szerepelt kiállításon, de az is lehet, hogy jóval korábban festette.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Az 1920 és 1926 közötti konkrét évszámokat nem fogadjuk el.
Tanulói példaválaszok:








1900-as évek körül, kb. 1910 után.
1828-ban.
1930-40-es években.
Míg felesége aludt.
A film előtt.
Az avangarde idején.
1920 körül.

Lásd még: X és 9-es kód.
10/39

OR04715
Mi derül ki Berény Róbert festői munkásságáról a szövegben? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: A

11/40

OR04717
Állítsd időrendbe a képpel kapcsolatos eseményeket! Satírozd be az állítások utáni megfelelő
számot! Kezdd a legkorábbival!
Helyes válasz: 3, 4, 1, 2, 5 – ebben a sorrendben.

12/41

OR04718
Az alábbiak közül mi a szöveg elsődleges célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

Szövegértés – 10. évfolyam
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A fagylalt története
13/42

OR00201
Mivel ízesítették a kínaiak a hideg édességet? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

14/43

OR00203
Hol készítettek először Európában fagyit a szöveg szerint? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: C

15/44

OR00205
Kinek köszönhető, hogy nyilvános lett a fagyi receptje? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

16/45

OR00207
Mit jelenthet az erdélyi receptben a „süsd meg a jégbe” utasítás? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: B

17/46

OR00209
Milyen ízű fagylaltokról tesznek először említést magyar nyelven?
1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt: eper és pisztácia.
Idézet is elfogadható: „Epervíz vagy ama jeges lév forma”, „pisztártzi”.
Ha a jó válasz mellett más ízre is utal, akkor nem elfogadható a válasz.
Tanulói példaválaszok:



0-s kód:

pisztácia, szamóca
„Epervíz vagy ama jegye lév forma”, pisztácia.
Epersörbet és pisztácia.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:





pisztácia, eper, alma [Nem említhet más ízt.]
pisztácia, epersörbet, vanília
Eper. [Hiányos válasz.]
Vanília.

Lásd még: X és 9-es kód.
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18/47

OR00210
Miben különbözik a mai fagylalt és a jeges édesség a szöveg szerint? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

19/48

OR00214
Hol történt JELENTŐS változás a fagylalt történetében? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

20/49

OR00211
Mi jellemzi az olasz fagyit a szöveg szerint? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

21/50

OR00212
Mit kezdtek el használni az 1980as években a hazai fagylaltárusításban? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

22/51

OR00215
Mitől lesz krémes a kézzel készített fagylalt a 8. szövegrész szerint? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

Szövegértés – 10. évfolyam
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Találkozás a gorillákkal
23/52

OR00101
Hová tart az expedíció? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

24/53

OR00102
Hány gorillacsalád látogatható Ruandában?
1-es kód: A tanuló visszakeresi az információt: négy. Emellett felsorolhatja a négy
család nevét is: Group 11, Group 13, Susa, Group 9.
Önmagában a csoportok felsorolása nem elegendő.
Tanulói példaválaszok:



0-s kód:

A ruandai gorillacsalád közül négy látogatható.
4
Négy

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:




Három.
1, a hegyi gorillák.
250-300.

Lásd még: X és 9-es kód.
25/54

OR00104
Ki/mi lehet a „panga”? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

26/55

OR00108
Mi volt a magyar csapat FŐ célja Afrikában a szöveg szerint? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: D

27/56

OR00109
Miért rökönyödtek meg a falu lakói azon, hogy a csapat bogarakat akart gyűjteni? Satírozd be
a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B
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28/57

OR00110
Melyik fajta gorillából él a legtöbb a 3. szövegrész szerint? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: D

29/58

OR00112
Ki vezethette a csapatot Ekom faluig az alábbi személyek közül? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: A

30/59

OR00115
Miért szeretné vízbe hajítani az elbeszélő a felszerelésüket? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: B

31/60

OR00116
Mit jelent az, hogy „hullámos vidéken” járnak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

32/61

OR00117
Miből sejtik, hogy közel járnak a gorillacsaládhoz? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

33/62

OR00118
Mit jelent a gorilláknál a „mamao” kiáltás? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

Szövegértés – 10. évfolyam
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„A” füzet szövegértés 1. rész/
„B” füzet szövegértés 2. rész/

A világ legdrágább zsák lisztje
34/1

OR05601
Mi derül ki az 1. szövegrészből? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

35/2

OR05604
Minek köszönhette Austin városa a gazdagságát?
1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és leírja: az ezüstbányáinak.
Tanulói példaválaszok:





0-s kód:

A bányászok ezüstön gazdagodtak meg.
Ezüst.
Az ezüstláz miatt gazdagodott meg.
Ezüstbányák miatt virágzó város.
Ezüstbányák.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Ha az ezüstbányák mellett megnevezi a lisztet vagy a vegyeskereskedést,
nullázza a választ.
Tanulói példaválaszok:









A rengeteg nemesfémbányának.
Az ezüst- és aranybányának.
Gridley ezüstbányáiból.
Gridleynek köszönheti a város.
A zsák lisztnek és az ezüstbányáknak.
Támogatók.
A liszt eladásából.
A vegyeskereskedésnek és az ezüstláznak. [A vegyeskereskedés nullázza a
választ, hiszen az Gridley-re vonatkozik.]

Lásd még: X és 9-es kód.
36/3

OR05608
Mi Samuel Clemens foglalkozása? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B
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37/4

OR05609
Melyik párt jelöltje vezette Austin városát a nagy árverés idején?
1-es kód: A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján, és leírja: a republikánus/Herrick pártja.
Tanulói példaválaszok:



0-s kód:

Herrick pártja.
Republikánus.
Gridley demokrata volt, tehát a republikánus.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:







Yellow Jacket.
A nyertes párt.
A város polgármesterei.
Nemzeti, Lisztes Zsák
A demokrata.
Herrick. [Helytelen, nem értette meg a kérdést.]

Lásd még: X és 9-es kód.
38/5

OR05611
Mennyiért kelt el a zsák liszt AZ ELSŐ NAP VÉGÉN? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

39/6

OR05612
Mire fordították az összegyűjtött pénzt?
1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben (3. szövegrész) a kért információt, és leírja:
a bevételt egy, a polgárháborúban megsebesült katonák segítségét célzó
alapnak ajánlották fel.
Minimálválasz: sebesült/polgárháborúban harcolt katonák megsegítése.
Tanulói példaválaszok:





0-s kód:

Egy alapítványnak, amelyik a sebesült katonáknak adta.
A csatában megsérült katonáknak.
Háborús katonáknak.
Katonák gyógyítására. [Utal a sebesülésre.]
Polgárháborús katona megsegítésére.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:




Polgárháborúban megsebesült katonákra akarták, de végül egy 25 ezer km-es
kampányra költötte.
Jótékonysági célra.
Katonai célokra.
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Elköltötték.
Alapítványnak adták.
A katonák megsegítésére. [Hiányos.]
Sebesültekre. [Hiányos.]
Elesett katonák megsegítésére.

Lásd még: X és 9-es kód.
40/7

OR05613
Melyik városban tartottak kétszer árverést, és miért? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

41/8

OR05615
Milyen nevet kapott a lisztes zsák a gyűjtés során?
1-es kód: A tanuló a megfelelő szövegrészben felismeri a nevet, amely a jótékonysági
árverés során a zsák lisztre ragadt: Nemzeti Lisztes Zsák.
Tanulói példaválaszok:





0-s kód:

Nemzeti lisztzsák.
Nemzeti Lisztes Zsák.
Nemzet Lisztes Zsákja.
Nemzeti liszteszsák, legendás lisztes zsák.
Nemzeti.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:






Yellow Jacket.
Legendás lisztes zsák.
A legdrágább lisztes zsák.
Jótékonysági lisztes zsák.
Lisztes zsák.

Lásd még: X és 9-es kód.
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Palackorrú delfin
42/9

OR03901
Milyen jelzéseket ad egy delfin, ha halászhálóba gabalyodik? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: A

43/10

OR03902
Mekkora egy felnőtt palackorrú delfin maximális tömege?
1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt: 650 kg.
Tanulói példaválaszok:






0-s kód:

650 kg.
Elérheti akár a 650 kg-ot is.
Kb. 650 kg.
650 kg a maximális testtömeg.
Legfeljebb 650 kg.
Max. 650 kg.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:







650 g.
2-4 m.
65 kg.
150-650 kg.
650. [Nincs mértékegység.]
150 kg.

Lásd még: X és 9-es kód.
44/11

OR03907
Egészítsd ki az alábbi mondatot!
Minél kevesebb(et) … a delfinek, annál tovább bírják a víz alatt.
1-es kód: A tanuló helyesen következtet, és kiegészíti a mondatot az alábbi kifejezések
valamelyikével:
kommunikálnak/beszélnek/társalognak/hangoskodnak/adnak ki
hangot/fütyülnek/echolokálnak.
Más, hasonló jelentéssel bíró kifejezéssel is kiegészítheti a választ.
Tanulói példaválaszok:







kiáramoltatják a levegőt kommunikáció céljából
hallatnak hangot
képeznek hangot
fütyül
csettintenek, fütyülnek
adnak ki hangot
Szövegértés – 10. évfolyam
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0-s kód:

minél kevesebbet kattognak a delfinek, annál tovább bírják a víz alatt
hangoskodnak
társalognak
beszélnek

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:










hallgatnak
vannak csöndben
dolgoznak
Minél kevesebbet lélegzik a delfin, annál tovább bírják a víz alatt.
mozognak
lélegeznek
lélegeznek, kommunikálnak
Hang, hangot.
Jeleznek.

Lásd még: X és 9-es kód.
45/12

OR03909
Az echolokáció során melyik szervével adja ki a delfin ténylegesen a hangot? Satírozd be
a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

46/13

OR03910
Mi történik a hanghullámmal, ha elér egy objektumot az echolokáció során?
1-es kód: A tanuló helyesen utal arra, hogy a hanghullám visszaverődik (az
objektumról).
Tanulói példaválaszok:







0-s kód:

A hangrezgés visszaverődik róla, így a delfin kitalálhatja az objektum helyét
és méretét.
Visszapattan.
Visszacsapódik.
A jel egy része visszaverődik, és a delfin visszhangként érzékeli.
Visszhang képződik.
Visszhang.
Vízhang visszaverődik.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:







Nagyobb lesz a hang.
Megáll.
Visszaadja a másik állat a hangot.
Lepattan.
Vízhangzik.
Vízhangként érzékeli.

Lásd még: X és 9-es kód.
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47/14

OR03911
Mi az echolokáció szerepe a delfinek életében? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

48/15

OR03912
A delfinhez hasonlóan a denevérek is használnak radarhangot. Egészítsd ki az alábbi
mondatot a megfelelő befejezés betűjelének a besatírozásával!
Azonos távolságra lévő akadály esetén a hanghullámok terjedési sebessége …
Helyes válasz: B

49/16

OR03914
Milyen lényeges különbség van a delfinek és az emberek hallása között?
1-es kód: A tanuló válaszában utal a következő szövegrészre: „a delfinek a 100 és
150 KHz frekvencia közötti hangokat hallják, míg az embereknél a felső
határ csak 18 kHz.”
Tanulói példaválaszok:











0-s kód:

Mi alacsonyabb frekvenciájú hangokat hallunk.
A delfinek magas frekvenciánál kommunikálnak, amit az emberek nem
hallanak.
A delfinek 100–150 KHz között hallanak, az emberek maximum 18 kHz.
A delfinek nagyobb frekvenciát is hallanak.
Az emberek alacsonyabb frekvenciájú hangokat hallanak.
Emberek: 18KHz.
Delfinek: 100-150KHz.
Az emberek csak az alacsonyabb frekvenciájú hangokat hallják./
A delfinek nagyobb frekvenciát is hallanak. [Minimálválasz.]
A delfinek magas frekvenciájú hangokat is hallanak.
Az ember csak 18 KHz frekvenciájú hangot hall.
A delfinek az ultrahangot is hallják.
Az ember 18 KHz frekvenciájú hangot hall, a delfin pedig 150-et is.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:











Sokkal magasabb frekvenciát tudnak érzékelni.
Messzebbre hall a delfin, mint az ember, és a delfin visszhangot hall.
A delfinek a 100-150 Hz közötti frekvenciájú hangokat hallják. [Hiányik az
összehasonlítás.]
Az ember nagy frekvenciájú hangokat hall, míg a delfinek kicsit.
A delfinek jobban hallanak a víz alatt, mert a víz gyorsabban viszi a hangot.
Nekik nincs fülük, hanem az álkapcsuknál hallanak.
A delfinek jobban hallanak.
Az emberek 18 kHz frekvenciájú hangokat hallanak. [Hiányzik az
összehasonlítás.]
A delfinek magas frekvenciájú hangokat hallanak.
Az ember 18 KHz frekvenciájú hangot hall.

Lásd még: X és 9-es kód.
Szövegértés – 10. évfolyam

17

50/17

OR03916
Mi az infografikák célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

51/18

OR03917
Miről tudunk meg többet a delfinekkel kapcsolatban az infografikák alapján? Satírozd be a
helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B
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Iglbauer
52/19

OR03102
Ki ajánlja Iglbauert az elbeszélőnek? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

53/20

OR03104
Fejezd be az alábbi mondatot a helyes válasz betűjelének a besatírozásával! Az elbeszélő
eleinte nem akarta megkeresni Iglbauert, mert …
Helyes válasz: D

54/21

OR03105
Végül miért keresi meg az elbeszélő Iglbauert?
1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és utal arra, hogy az
elbeszélő kíváncsi Iglbauerre, VAGY engedett a barátja unszolásának.
A válaszok kiindulhatnak 1. Iglbauer személyéből,
- Tudni akarta, hogy tényleg bolond-e.
- Felkeltette az érdeklődését.
- Kíváncsiságból.
VAGY 2. a barát ráhatásából:
- Mert a barátja kérte.
- Mert bízott a barátjában.
Tanulói példaválaszok:










0-s kód:

A barátja meggyőzte, hiszen állítása szerint rendesen és olcsón dolgozott a
könyvkötő, hiába töltött három évet a bolondok házában.
Érdekes embernek tartotta.
Mert nem hitte el, hogy bolond.
Mert próbálták meggyőzni, hogy nem bolond.
A barátja kedvéért.
A barátja mondta, hogy Iglbauer bolondok házában volt 3 évig. [Benne van
az érdeklődés felkeltése.]
Barátja megkérte rá.
Mert kíváncsi.
Érdekli Iglbauer személye, szeretne vele találkozni.
Érdekli, hogy tényleg bolond-e.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:




Bolondok házában is volt, de csak 3 évig.
Mert sajnálja, hogy csak ebből él.
Hogy esélyt adjon neki.
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Mert Iglbauer ebből él.
Mert megígérte a barátjának. [Nem tett ígéretet.]
Szüksége van egy könyvkötőre, és 3 évig gyógykezelt, úgy gondolta, így is
úgyis bolond lesz. [A válasz első fele miatt nem elfogadható.]
Mert bolond volt.
Rendesen, olcsón dolgozik.
Nem kereste fel, hanem megjelent nála.
Be akarja köttetni a könyveit.

Lásd még: X és 9-es kód.
55/22

OR03107
Hogyan próbál rájönni az elbeszélő arra, hogy valóban bolond-e Iglbauer?
1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy az elbeszélő kérdésekkel próbálja
tesztelni Iglbauert.
Konkrét példát is írhat a szövegből:
„Mennyi is hatszor hat?”
„Mit gondol, mikor lesz vége a háborúnak?”
Tanulói példaválaszok:









0-s kód:

Kereste a hibát a regényein, számolásban kért segítséget.
Szorzótáblát kérdezgeti tőle.
Nyitogatta a bekötött regényeket. és számoltatta őt.
Matematikai, történelmi kérdéseket tesz fel.
Kérdezgeti, figyeli, keresi a hibát.
Tud-e számolni és mit gondol a háborúról.
Kérdéseket tettek fel neki, munkáját ellenőrizték.
Megkérdezi tőle, hogy mikor lesz vége a háborúnak.
Kérdésekkel. [Minimálválasz.]

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:






A könyveit és az embert vizsgálja.
Be akarja csapni.
Mindig leste.
Nem érdekli, elhiszi, hogy bolond.
Megkérdezi tőle, hogy volt-e elmegyógyintézetben.

Lásd még: X és 9-es kód.
56/23

OR03108
Melyik állítás IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbiak közül? Válaszodat a megfelelő
kezdőbetű besatírozásával jelöld!
Helyes válasz: Hamis, Igaz, Hamis, Hamis – ebben a sorrendben.
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57/24

OR03111
Mi utal arra, hogy az elbeszélő és Iglbauer nem laktak közel egymáshoz?
1-es kód: A tanuló következtet, és utal arra, hogy Iglbauer órákat villamosozott az
elbeszélőhöz.
Tanulói példaválaszok:











0-s kód:

Az elbeszélő csodálja, hogy mennyit utazik Iglbauer.
Villamossal tett meg hosszú utat.
Az elbeszélő azt mondta, több órát villamosozott.
Iglbauer három órát villamosozott, amikor elment az elbeszélőhöz könyvet
kötni.
Az, hogy rengeteget ülhetett a villamoson.
Az, hogy Iglbauer járt a szerzőhöz, órákat villamosozhatott.
Hosszú ideig kellett villamosoznia.
„Órákat villamosozhatott a Külsőerdősor és a Pasarét között, ahol lakom.”
Órákat kellett utaznia.
Külsőerdősor és Pasarét messze van egymástól.
Sokat utazott Külsőerdősor és Pasarét között.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:







Időbe tellett mire odaért. [Hiányzik a szövegszerű utalás.]
Hogy nem tudott minden nap jönni hozzá.
Leveleztek.
Iglbauer lassan, fáradtan vette le a kabátját, mikor megérkezett hozzájuk.
Hogy sokat kellett sétálni.
Messze laktak egymástól. [Csak a kérdés átfogalmazása.]

Lásd még: X és 9-es kód.
58/25

OR03112
Hogyan nevezte az elbeszélő és a felesége Iglbauert a háta mögött?
1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt: Gyuszinak.
Tanulói példaválaszok:



0-s kód:

A Gyuszi.
Gyuszi.
Gyuszinak.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:





nyuszi
bolond
Gyuri
Gyula.

Lásd még: X és 9-es kód.
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59/26

OR03113
Mit kért kölcsön Iglbauer az elbeszélőtől? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

60/27

OR03114
Miből tudhatjuk, hogy az elbeszélő elégedett volt Iglbauer munkájával?
1-es kód: A tanuló következtet, és válaszában utal arra, hogy a szerző nem talált hibát
Iglbauer munkájában, ÉS/VAGY régóta vele köttette már a könyveit,
ÉS/VAGY, mert fel akarta emelni a fizetését.
Tanulói példaválaszok:



















0-s kód:

Nem szeretett volna másik könyvkötőt.
Rendszeresen hívta.
Mert többször is visszajárt az elbeszélőkhöz.
Mert kitartott mellette évekig.
3 éve együtt dolgoztak.
Újból megkérte, kösse be könyveit.
Folyamatosan adott neki munkát.
Jól kötötte a könyveket.
Már 3 éve neki dolgozott, emellett a vászon árait sem emelte, épphogy
csökkentette.
„Valóban olcsó és jól kötötte be a könyveit.”
Hosszú ideje dolgozott már a szerzőnek.
Azt írja: „semmi hiba nem látszott.”
Iglbauer hibátlanul dolgozott.
Két éve kötteti vele a könyveket.
„Nemsokára visszahozta őket, csinosan bekötve.”
„Harmadik nyár volt, amióta könyveket kötött nekem.”
„Valóban olcsón és jól kötötte be a könyveimet.”
„Semmi hiba nem látszott.”
Meg akarta emelni a bérét.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:









Hosszú idő után is hozzá vitte a könyveket. [Téves. Iglbauer ment el a
könyvekért.]
Mert meg tudta csinálni a könyvek bekötését.
Mert olcsón és egyedül dolgozott.
Mindig megfizette.
Mert sosem panaszkodott rá, csak dicsérte. [Túl általános, hiányzik a
konkrétum.]
Nem volt elégedett.
Olcsón és jól dolgozott.
Szépen dolgozott.

Lásd még: X és 9-es kód.
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61/28

OR03117
Mit gondolhatott először az elbeszélő, amikor Iglbauer megemlítette, hogy az utóbbi időben
megdrágult az élet? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

62/29

OR03118
Mit gondolsz, mire utalhat az elbeszélő a szöveg utolsó mondatával? Miért kellene
elválasztani a többi embertől egy olyan embert, mint Iglbauer?
1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és válaszában utal arra, hogy
Iglbauer jóhiszemű és jóakaratú, és ezt a többi ember kihasználhatja.
A jó válasznak mindenképpen utalnia kell Iglbauer és a társadalom, a
környezet viszonyára.
Tanulói példaválaszok:






0-s kód:

Úgy gondolta, hogy túl kedves lenne Iglbauer az emberekhez, és netán
kihasználná az idős urat.
Mert ebben a világban egy ilyen kedves embert eltapos a társadalom, és azért
kellene elválasztani a többitől, hogy nehogy elveszítse ezeket az erényeit.
Mert ez a világ nem érdemel meg egy ilyen ártatlan és jólelkű embert, mert
túl rossz hozzá a környezete.
Nem tudna túlélni, a társadalom ennél keményebb.
Kihasználhatják.
Mert nem a saját érdekeivel foglalkozik, és ezzel visszaélhetnek mások.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
















Mert azt gondolja, hogy kihasználta.
Amiért Iglbauer nem kompletten viselkedik, más szóval értelmetlen
döntéseket hoz.
Mert tényleg van vele valami gond, és így ezzel a hozzáállással saját magát
viszi a sírba, és gondolom, hogy másokat ne tudjon megával rántani.
Mert ő tisztességes, nem árt senkinek, és csak jót szeretne tenni, illetve
segíteni.
Mert hihetetlenül rendes volt, és nem a pénz érdekelte.
Iglbauert bolondnak nézték, de mégsem volt az, hanem egy nagyon jó ember.
Mert annyira jó ember, hogy nem szabad másokkal találkoznia. [Hiányos.]
Bolond.
Csökkenteni akarja az árakat [Kevés.]
Mert olyan kedves. [Túl általános.]
Mert fel akarja emelni az árakat.
Mert kiderül, hogy valóban bolond.
Mert ő jó ember, akármennyire is szegény, mégis másnak akar jót.
Azért, mert nem a saját érdekeit nézi, nagyon olcsón csinálja a könyveket.
Mivel sokkal jobb személyiség sok embertársánál.

Lásd még: X és 9-es kód.
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