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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Alább a 2018-as Országos kompetenciamérés matematikafeladatainak Javítókulcsát olvashatja. A Javítókulcs
a teszt kérdéseire adott tanulói válaszok egységes és objektív értékeléséhez nyújt segítséget. Kérjük, olvassa
el figyelmesen, és ha a leírtakkal kapcsolatban kérdés merül fel Önben, keressen meg bennünket az okm.
matematika@oh.gov.hu e-mail címen.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kompetenciamérés tesztjeinek központi javítása után pontosításokkal, új
próbaválaszokkal kiegészített javítókulcsot készítünk, amely előreláthatóan 2018 szeptemberében lesz elérhető a www.oktatas.hu honlapon.

Feladattípusok
A kompetenciamérés több feladattípust alkalmaz a tanulók matematikai eszköztudásának mérésére. Ezek
egy része igényel javítást (kódolást), más része nem.

Kódolást nem igénylő feladatok
A füzetben szerepelnek feleletválasztós kérdések, ezek javítása nem kódolással történik, a tanulók válaszai
közvetlenül összevethetők a javítókulcsban megadott jó megoldásokkal. Kétféle feleletválasztós feladat van.
• Az egyikben a tanulóknak négy vagy öt megadott lehetőség közül kell kiválasztaniuk az egyetlen
jó választ.
• A másik típusban a tanulóknak az állítások (3-5 állítás) mellett szereplő szavak/kifejezések (pl.
IGAZ/HAMIS) valamelyikét kell megjelölniük minden állítás esetében.

Kódolást igénylő feladatok
A kódolandó feladatok esetében a tanulóknak a kérdés instrukcióinak megfelelő részletességgel kell leírniuk
a válaszukat.
• Van olyan kérdés, ahol a tanulóknak csupán egyetlen számot vagy kifejezést kell leírniuk.
• Vannak olyan bonyolultabb feladatok, amelyek nemcsak a végeredmény közlését, nemcsak egy következtetés vagy döntés megfogalmazását várják el a tanulóktól, hanem azt is kérik, hogy tegyék nyomon
követhetővé, milyen számításokat végeztek a feladatok megoldása során. Erre a feladat szövege külön
felhívja a figyelmüket. (Pl.: Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!)
• Vannak olyan feladatok, amelyek megoldása során a tanulóknak önállóan kell írásba foglalniuk, hogy
milyen matematikai módszerrel oldanának meg egy adott problémát, milyen matematikai érvekkel
cáfolnának meg vagy támasztanának alá egy állítást. Az ilyen kérdésekre többféle jó válasz adható.
E válaszokat aszerint kell értékelnünk, hogy mennyiben tükrözik a probléma megértését, illetve
helyes-e a bennük megmutatkozó gondolatmenet.
A Javítókulcs elsősorban a válaszok értékeléséhez nyújt segítséget azáltal, hogy definiálja azokat a kódokat,
amelyek az egyes megoldások értékelésekor adhatók.
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A Javítókulcs szerkezete
A Javítókulcsban minden egyes kérdés új oldalon kezdődik. A feladat címe alatt szerepel az A, illetve B
füzetbeli sorszáma, emellett a kérdés azonosítója.
Ezután következik a kérdés szövege, majd a kódleírás, amelyben megtalálhatók:
• az adható kódok;
• az egyes kódok meghatározása;
• végül a kódok meghatározása alatt pontokba szedve néhány lehetséges tanulói példaválasz.
Esetenként szögletes zárójelben a példaválaszra vonatkozó megjegyzés olvasható.

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 feladat esetén ezek a kódok
többnyire a megoldottság fokai közötti rangsort is jelölik, de az is elképzelhető, hogy az egyforma
értékű különböző megoldási módokat különböztetjük meg ezekkel a kódokkal.

a Tipikus válaszok jelölése
7-es, 6-os és 5-ös kód: Ezekkel a kódokkal láttuk el azokat a tipikus (nem teljes értékű, általában rossz)
válaszokat, amelyeket a teszt elemzése szempontjából fontosnak tartunk, és előfordulási arányuk
információt nyújt számunkra.

a Rossz válaszok jelölése
0-s kód: A 0-val kódolt válaszokat rossz válasznak nevezzük a Javítókulcsban, és akkor alkalmazzuk, ha
a válasz rossz (de nem tipikusan rossz), olvashatatlan vagy nem a kérdésre vonatkozik. 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.

speciális jelölések
9-es kód: Ez a kód jelöli azt, ha egyáltalán nincs válasz, azaz a tanuló nem foglalkozott a feladattal. Olyan
esetekben alkalmazzuk, amikor a válaszkísérletnek nincs látható nyoma, a tanuló üresen hagyta a válasz helyét. (Ha radírozás nyoma látható, a válasz 0-s kódot kap.)
X: Minden mérés esetében előfordulhat, hogy akad egy-két olyan tesztfüzet, amely a fűzés, a nyomdai munkálatok vagy szállítás közben sérült. Az X a nyomdahiba következtében megoldhatatlan
feladatokat jelöli.
Figyelem! A válaszokhoz rendelt kódszámok nem mindig határozzák meg egyértelműen a válasz pontértékét. A jó válaszok esetében elképzelhető például, hogy egy 1-es és 2-es kód ugyanúgy 1 pontot ér, vagy
az egyik 1-et, a másik 2-t, az ilyen eseteket a feladathoz tartozó javítókulcs alatt megjegyzésben jelezzük.
Matematika – 10. évfolyam
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A kódolás általános szabályai
Döntéshozatal
Bár a kódok leírásával és a példák felsorolásával igyekeztünk minimálisra csökkenteni a szubjektivitást,
a javítást végzőknek mégis döntést kell hozniuk arról, hogy az egyes tanulói válaszok melyik kód meghatározásának felelnek meg leginkább. Ez bizonyos válaszoknál nagy körültekintést igényel. Ha olyan válasszal
találkozik, amely nem szerepel a példaválaszok között, kérjük, a kódhoz tartozó meghatározások alapján
értékelje azt.
A döntéshozatal általános elve, hogy a válaszok értékelésekor legyünk jóhiszeműek! Ha a tanuló válasza
nem tartalmazza explicit módon a meghatározásban leírtakat, de tartalma egyenértékű azzal, a válasz elfogadható.
A helyesírási és nyelvtani hibákat ne vegyük figyelembe, kivéve azokat az eseteket, amikor ezek a hibák
bizonytalanná teszik a válasz jelentését. Ez a teszt nem az írásbeli kifejezőkészséget méri!
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.

Részlegesen jó válasz
Egyes esetekben a tanulóktól elvárt válasz több részből áll. Ha a tanuló válasza kielégíti a részlegesen jó
válasz feltételeit, de a megoldás további része teljesen rossz, akkor adjuk meg a részlegesen jó válasz kódját,
és a helytelen részt ne vegyük figyelembe, feltéve, hogy a helytelen rész nem mond 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.
Például, ha a tanuló egy grafikonról a helyesen leolvasott értéket nem a válasz számára kijelölt helyre, hanem
a grafikont tartalmazó ábrába írja, azt jó válasznak kell tekintenünk.

Hiányzó megoldási menet
Azokban az esetekben, amikor a tanuló válasza jó, de a megoldás menete nem látható, bár a feladat szövegében konkrétan szerepelt ez a követelmény, a kódolás feladatonként más és más. Ilyen esetekben a Javító
kulcs utasításai szerint járjunk el a válaszok kódolásakor.
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„A” FÜZET MATEMATIKA 1. RÉSZ/
„B” FÜZET MATEMATIKA 2. RÉSZ

Kincskeresés
62/92

MS04201
Melyik pontnál található az első kincs? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C
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5

Zedországi naptár
63/93

MS14901
Hány napból áll 1 év Zedországban? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők
legyenek!
Megjegyzés: Ennél a feladatnál, ha látszik a kódnak megfelelő gondolatmenet, a
megadottól különböző eredmény csak akkor fogadható el, ha le van írva az
alapműveletekből álló helyes műveletsor és az eltérés számítási és nem módszertani hiba
miatt adódott.
1-es kód: 240 A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.
Számítás: 16 · 3 · 5 = 240
Tanulói példaválsz(ok):




0-s kód:

16 · 3 = 48 48 · 5 = 240
1 év 16 hónap, 1 hó 3 hét, 1 hét 5 nap
Zedországban 1 év 240 napból áll.
[A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.]
1 hét = 5 nap
1 hónap = 3 hét = 3 · 5 = 15 nap
1 év = 16 hónap = 16 · 3 = 48 hét = 48 · 5 = 240 nap

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):




16 + 3 + 5 = 24 [Rossz gondolatmenet.]
5 · 3 = 15 15 · 3 = 45
45 · 16 = 720
[Kétszer is szorzott 3-mal.]
5 · 16 = 80
16 · 80 = 1280
[Kétszer is szorzott 16-tal, nem szoroztt 3-mal.]

Lásd még: X és 9-es kód.
64/94

MS14902
Melyik évszakra esik az ünnepnap az ábra alapján? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C
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Óriásteknős
65/95

MS13501
A radarkép szerint hány teknős felbukkanását figyelték meg az A szigeten?
Megjegyzés: A tanuló válaszát akkor is az adott kóddal kell értékelni, ha az értékeket
nem az erre kijelölt helyre, hanem az ábrába vagy a mellé írta.
1-es kód: 14

A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.

Számítás: 6 + 8 = 14
Tanulói példaválasz(ok):




0-s kód:

A = 6, 8
6 + 8 =14
B = 7, 8
7 + 8 = 15
C = 3, 8
3 + 8 = 11
D=6
6
E = 4, 4, 5
4 · 2 + 5 = 13
Válasz: 14
[Minden szigeten összeszámolta a teknősök számát.]
6 + 8 = 14
Válasz: 6 14
[Helyesen javította a végeredményt.]
Válasz: 14
[Helyes érték, számítás nélkül is elfogadható.]

Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló felismerte,
hogy az érintett előfordulási helyeken 6, ill. 8 teknőst figyeltek meg, de ezek
számát nem adta össze.
Tanulói példaválasz(ok):




6 + 4 + 3 + 8 + 4 + 5 + 8 + 8 + 6 + 7 =59
Válasz: 59
[Minden teknőst összeadott.]
Válasz: 6
[Csak az egyik helyet vette figyelembe.]
15 · 15 = 225
Válasz: 225
[Területet számolt.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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Haltelepítés
66/96

MS15801
követhetők legyenek!
Megjegyzés: Ennél a feladatnál, ha látszik a kódnak megfelelő gondolatmenet, a
megadottól különböző eredmény csak akkor fogadható el, ha le van írva az
alapműveletekből álló helyes műveletsor és az eltérés számítási és nem módszertani hiba
miatt adódott. Ennél a feladatnál mértékegység-átváltási hibát nem fogadunk el, még
akkor sem, ha ettől eltekintve helyes a gondolatmenet.
1-es kód: 8760 A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.
Számítás: egynyaras:
4 mázsa = 400 kg = 40 000 dkg
40 000 : 5 = 8000
kétnyaras:
2 mázsa = 200 kg = 20 000 dkg
20 000 : 50 = 400
háromnyaras:
9 mázsa = 900 kg
900 : 2,5 = 360
Összesen: 8000 + 400 + 360 = 8760
Tanulói példaválasz(ok):




0-s kód:

40 000 : 5 + 20 000 : 50 + 900 : 2,5 = 8000 + 400 + 178 = 8578
[A háromnyaralásnál számolási hiba, de látszik a helyes művelet.]
400 : 0,05 + 200 : 0,5 + 900 : 2,5 = 8760
900 : 2,5 = 300
20000 : 50 = 400
40000 : 5 = 8000
[900 : 2,5-nél számolási hiba, művelet látszik.]

Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló a pontyok
tömegénél nem az intervallum felső határával számolt.
Tanulói példaválasz(ok):





400 + 200 + 900 = 1500
[Nem számolt a halak tömegével, és mértékegység-átváltást sem végzett el.]
40 000 : 4 = 10 000
20 000 : 40 = 500
900 : 1,8 = 500
10 000 + 500 + 500 = 11 000
[Nem a megfelelő tömeggel számolt az intervallumoknál.]
4 + 2 + 9 = 15
15 mázsa
[Csak a diagram értékeit olvasta le.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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Szemcsepp
67/97

MS09402
Helyes válasz: D
MS09403

Repülőjegy foglalás

68/98

MS09801
Helyes
válasz: E
A fiúk szeretnének egymás mellett ülni a turistaosztályon, az ablak mellett, a menetirány
szerinti jobb oldalon. Add meg, mely helyekre foglalják le a jegyeket!
Megjegyzés: A kódolásnál figyelni kell arra, hogy a tanuló nem az ábrán jelölte-e be a
helyeket. A helyes válaszhoz a tanulónak koordinátákat is meg kell adnia, a helyek
megjelölése nem elegendő.
1-es kód: 10J és 10K A helyek sorrendje, valamint azok szám- és betűjelének
sorrendje tetszőleges.
Tanulói példaválasz(ok):




0-s kód:

J10 és K10
10J és 10K
10 sor, jobb oldal, szélső
10 sor, jobb oldal közép
[Egyértelműen azonosítja a helyeket.]

Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló az ábrán
megjelölte a helyeket, de azok koordinátáját nem adta meg.
Tanulói példaválasz(ok):




14J
14K
[A megadott helyek már foglaltak.]
K10; A7
J10; B7
[Hibás választ is megadott a helyes válasz mellett.]
3K
3H
[Az első osztálynál lévő helyeket nézte.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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Tengeralattjáró II.
69/99

MS14101
Helyes válasz: B
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Jégtábla
70/100

MS12501
Hány méterre sodródott a parttól a jégtábla, amikor másnap ellenőrizték a helyzetét?
Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek! A megoldáshoz használj
vonalzót!
Megjegyzés:
 Ennél a feladatnál, ha látszik a kódnak megfelelő gondolatmenet, a megadottól
különböző eredmény csak akkor fogadható el, ha le van írva az alapműveletekből
álló helyes műveletsor és az eltérés számítási és nem módszertani hiba miatt adódott.
 A tanulónak a megoldás során vonalzóval kellett mérnie. A méréseknél 1 mm eltérés
megengedett. (1,5 cm = 280 m; 4,5 cm = x).
 A 280 : 1,5 vagy 280 : 15 osztás során a kerekítési pontatlanságok miatt a várttól
kicsit eltérő értékek is megjelenhetnek a számolás során
1-es kód: 770 és 920 közötti érték (beleértve a határokat is). A helyes érték látható
számítás nélkül is elfogadható. Ha tanuló a számítását leírta, akkor a mért
értékeknek az elfogadható tartományban kell lenniük.
i) Ha a tanuló pontosan mérte meg az 1,5 és a 4,5 cm-es részt, akkor 840 vagy
a kerekítési pontatlanságok miatt 837 vagy 841 vagy 841,5 vagy 842 érték.
ii) Az 1,5 cm résznél 1,4 és 1,6 közötti értékek, a 4,5 cm-es résznél a 4,4 és 4,6
közötti értékek fogadhatóak. A kerekítési pontatlanságok itt is felléphetnek.
Számítás: 1,5 cm 280
4,5 cm x
x = 280 : 1,5 · 4,5 = 840
VAGY 280 : 1,5 = 186,66 186 · 4,5 = 837
Általánosan: A értéke: [1,4-1,6]
B értéke: [4,4-4,6]
Eredmény: 280 : A · B vagy 280 · B : A
ahol a 280 : A vagy B : A értéknél kerekítési pontatlanságok is
lehetnek.
Tanulói példaválasz(ok):





1. = 1,5
4,5 : 1,5 = 3
2. = 4,5
280 · 3 = 840
Válasz: 840
1. 1,6 = 280 m
2. 4,5 = 4,5 · 175
1 cm = 280 : 1,6 = 175
175 · 4,5 = 787,5
Válasz: 787,5
[1,6 cm-nek mérte a távot 1,5 cm helyett, mérési határon belül van.]
Válasz: 920
[Az elfogadható tartományba esik a válasz, ábrán jelölés, számolás nem
látható.]
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0-s kód:

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):




280 · 4 = 1120
280 · 2 = 560
1,5 cm 4,5 cm 4,5 – 1,5 = 3

Lásd még: X és 9-es kód.
71/101

MS12503

Helyes válasz: C

Egészségház II.
72/102

MS05201

Helyes válasz: C
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Érettségi II.
73/103

MS21301

1-es kód: A tanuló az „Nem” válaszlehetőséget jelölte meg, és indoklásában látszik,
hogy 2018-ban 1 ponttal csökkent az eredmény 2017-hez képest vagy arra
utal, hogy a diagramon az előző évhez képest történő változás látható.
Tanulói példaválasz(ok):





0-s kód:

Nem.
Mert 2017 és 2018 között csak 1 pont a különbség.
Nem.
Mert az előzőhöz képest ábrázolja, így a diagram alapján csak 1 ponttal volt
jobb.
[Utal arra, hogy előző évhez képest kell leolvasni a számokat.]
Nem.
Azért nem igaz, mert ez mindig az előző évhez képest számít.
[Helyesen értelmezi a diagramot.]

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):






Igen.
Mert 5 + 1 = 6
Igen
Mert 2017-ben = 5
2018-ban = –1
[Értéknek tekintette a változást.]
Nem.
5–1=4
[Összeadta a leolvasott értékeket.]
Nem.
Az átlaghoz képest 5 ponttal.
2018-hoz képest 6 ponttal.
[Pontszámnak tekinti a változást.]

Lásd még: X és 9-es kód.

Légitársaság II.
74/104

MS06801

Helyes válasz: D
MS06802
Matematika – 10. évfolyam
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Díjugrató verseny
75/105

MS03801

Helyes válasz: B

Időkapcsoló
76/106

MS08901

Helyes válasz: C

Koncertjegy
77/107

MS01901

Helyes válasz: E

Mozgásérzékelő lámpa
78/108

MS09101

Helyes válasz: IGEN, IGEN, NEM, IGEN, NEM – ebben a sorrendben.
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Értékelés
79/109

MS12201

Helyes válasz: NEM AJÁNLOTT, NEM AJÁNLOTT, AJÁNLOTT, NEM AJÁNLOTT
– ebben a sorrendben.

Vészhelyzet
80/110

MS14601
Helyes válasz: B

Matematika – 10. évfolyam
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Rendelőintézet
81/111

MS00901

Megjegyzés: Az orvosok nevének megadásánál elfogadható elírás, ha abból
egyértelműen beazonosítható a megfelelő orvos neve. A "Dr." titulus
megadása nem szükséges.
1-es kód: A tanuló helyesen töltötte ki a táblázatot, a rendelők (oszlopok) és a párosítás
sorrendje felcserélhető.
1. rendelő

2. rendelő

3. rendelő

Dr. Soós

Dr. Vági

Dr. Herczeg

Dr. Béres

Dr. Arató

Dr. Mohácsi

Elfogadható, ha a tanuló a helyes rendelések időpontjait írta be a táblázatba
egyértelműen beazonosíthatóan.
Elfogadható az is, ha a tanuló a feladat szövegében az orvosok neve mellett a
táblázatnál helyes párosításban jelölte a rendelőhelyiségek sorszámát.
Tanulói példaválasz(ok):

1. rendelő

2. rendelő

3. rendelő

Vági

Béres

Herczeg

Arató

Soós

Mohácsi

[Helyes válasz, a Dr. titulusok megadása nem szükséges.]

1. rendelő

2. rendelő

3. rendelő

Dr. Vági

Dr. Béres

Dr. Herceg

Dr. Arató

Dr. Sós

r. Mohácsi

[Sós és Herceg doktorok nevében elírás található.]
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0-s kód:

Rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

1.rendelő
11:00 – 15:00
11:00 – 15:00
11:00 – 15:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
[Rossz válasz.]


2.rendelő
7:30 – 10:30
–//–
–//–
8:00 – 13:00
–//–
–//–

3.rendelő
8:00 – 12:00
–//–
–//–
14:00 – 18:00
–//–
–//–

1.rendelő

2.rendelő

3.rendelő

Dr. Soós

Dr. vági

Dr. Herczeg

Dr. Béres

Dr. Arató

Dr. Soós

[Nem minden orvost osztott be rendelőbe, Dr. Mohácsi hiányzik.]

1.rendelő

2.rendelő

3.rendelő

Dr. Soós

Dr. vági

Dr. Herczeg

Dr. Béres

Dr. Arató

Dr. Soós, Dr. Mohácsi

[Az egyik orvost (Dr. Soós) két rendelőbe osztotta be.]
Lásd még: X és 9-es kód.

Vásár
82/112

MS14501

Helyes válasz: B

Matematika – 10. évfolyam
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Diákönkormányzat
83/113

MS00101

Helyes válasz: D
84/114

MS00102
kerekítve add meg! Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!
Megjegyzés: Ennél a feladatnál, ha látszik a kódnak megfelelő gondolatmenet,
a megadottól különböző eredmény csak akkor fogadható el, ha le van írva az
alapműveletekből álló helyes műveletsor és az eltérés számítási és nem módszertani hiba
miatt adódott. Látható jó gondolatmenet és számítások mellett a 85 : 350 kiszámításánál
kerekítési pontatlanságok miatt adódó, a megadottól eltérő értékek is elfogadhatók.
2-es kód: 24 A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.
Számítás: 55 + 30 = 85
55 + 30 + 40 + 40 + 20 + 70 + 35 + 60 = 350
350
100%
85
x%
x = 100 : 350 · 85 = 24,28 ≈ 24
Tanulói példaválasz(ok):
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85 : 350 = 0,24  24%
350 : 85 = 4,1
100 : 4,1 = 24,39
24% szavazott rá
[Az eltérés a részeredmény kerekítése miatt adódik. A gondolatmenete
helyes.]
85 + 80 + 90 + 95 = 250
85 · 100 : 250 = 34
34% szavazott rá.
[Az összeadásnál számolási hibát vét, a műveletsor helyes, az elszámolt
értékkel jó gondolatmenettel számolt tovább.]
(85 : 350) · 100 = 23
[Számolási hiba, azonban látszik a helyes műveletsor. Vö. 0-s kód, 5.
példaválasz.]
5-6. osztály: 55 + 40 + 20 + 35 = 150
7-8. osztály: 30 + 40 + 70 + 60 = 200
Összesen: 350 fő
85 : 350 = 0,24, tehát 24%

1-es kód: A tanuló a megoldást nem egész értékre kerekítve adja meg, ezért
válasza 24,2 vagy 24,28 vagy 24,3 vagy 24,29 A felsorolt értékek látható
számítások nélkül is elfogadhatók.
Tanulói példaválasz(ok):



0-s kód:

85 : 350 · 100 = 24,28
24,28% szavazott rá
[Nem egészre kerekített megoldást ad meg.]
350 : 85 = 4,1
100 : 4,1 = 24,39
24,4% szavazott rá
[Nem egész értéket ad meg válaszként, az eltérés a részeredmény kerekítése
miatt adódik. Gondolatmenete helyes.]

Rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):








100 : 150 · 55 + 100 : 200 · 30 = 36,7 + 15 = 51,7
[Adatsoronként számolja ki a szavazatok arányát és összeadja a kapott
százalékokat.]
85 : 350 = 0,24
[Nem váltotta át százalékra.]
55 + 30 = 85
ebből tovább számolva 24,99-et kapok
[Műveletsor nem látszik, a végeredmény nem helyes.]
5-6. osztály: Összesen: 150 szavazat, ebből 55 szavazott Grétára,
55 : 150 = 0,37 → ® 37%
7-8. osztály: Összesen: 200 szavazat, ebből 30 szavazott Grétára,
30 : 200 = 0,15 → 15%
Összesen: 37% + 15% = 52%
[Évfolyamonként határozta meg a százalékokat.]
350 – 85 = 265
265 : 10 = 26,5
[Rossz gondolatmenet.]
25% szavazott Grétára.
[Nem látszik, hogy milyen műveletsor eredményeként kapta a (nem várt)
értéket.]

Lásd még: X és 9-es kód.

Nézet
85/115

MS00701

Helyes válasz: C

Matematika – 10. évfolyam
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Ösztöndíj
86/116

MS04401

Megjegyzés: Ennél a feladatnál számolási hiba és/vagy elírás NEM fogadható el, még
akkor sem, ha látszik a helyesen felírt műveletsor.
1-es kód: A tanuló az „Igen, pályázhat” válaszlehetőséget jelölte meg (vagy válaszából
egyértelműen ez derül ki) ÉS indoklásában látszik a legalább két tizedesjegy
pontossággal kiszámolt helyes átlagérték (4,58), vagy annak a 4,5-től való
eltérése (0,08).
Számítás: (5 · 8 + 4 · 3 + 3) : 12 = 55 : 12 = 4,58
Tanulói példaválasz(ok):




0-s kód:

Igen, pályázhat.
Mert az átlaga 4,58-ra jön ki.
[Két tizedesjegy pontossággal megadott helyes érték.]
Igen, pályázhat.
Mert az átlaga 4,583.
[Helyes érték.]
Igen, pályázhat.
8 · 5 = 40 3 · 4 = 12
40 + 12 = 52 + 3 = 55
55 : 12 = 4,58333333
[A tanuló döntése az „Igen, pályázhat”, és az indoklásban szereplő érték is
helyes.]

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):




Igen, pályázhat.
Pályázhat mert egy hármasa van csak és 4,5 feletti az átlaga.
[Hiányzik a pontos érték.]
Igen, pályázhat.
Mert 4,53333 az átlaga.
[Számolás nem látszik, a megadott érték rossz.]
Igen, pályázhat.
8 · 5 + 3 · 4 : 12 = 52,25
[Módszertani hiba (rossz műveleti sorrend), mert 8 · 5 + 3 · 4 + (3 : 12) = 52
+ 0,25 = 52,25-tel számolt.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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Cipősdoboz
87/117

MS15401

Megjegyzés: Ennél a feladatnál, ha látszik a kódnak megfelelő gondolatmenet,
a megadottól különböző eredmény csak akkor fogadható el, ha le van írva az
alapműveletekből álló helyes műveletsor és az eltérés számítási és nem módszertani hiba
miatt adódott.
1-es kód: 4

A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.

Számítás: 1 kartondobozba 2 · 2 · 2 = 8 cipősdoboz fér.
27 : 8 = 3 és marad 3
→ 4 papírdoboz szükséges.
Tanulói példaválasz(ok):



27 : 8 = 3 és még van maradék is.
Tehát 4 darab kartondobozra.
27 : 8 = 3,375
Tehát 4 darab kartondobozra.

6-os kós: Tipikusan rossz válasznak tekintjük, ha a tanuló láthatóan a dobozok
térfogatát osztotta el egymással, további gondolatmenete helyes.
Tanulói példaválasz(ok):




0-s kód:

Vpapírdoboz = 20 · 40 · 60 = 48 000 cm3
Vcipősdoboz = 10 · 20 · 30 = 6000 cm3
48 000 : 6000 = 8  1 papírdobozba 8 cipősdoboz fér
27 : 8 = 3.375  4
V = 20 · 40 · 60 = 48 000 cm3
V = 10 · 20 · 30 = 6000
6000 · 27 = 162 000 cm3
162 000 : 48 000 = 3,37 ≈ 4
4 db kartondobozra.
[Térfogattal számolt, további gondolatmenete helyes.]

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):




Cipős: 10 x 20 x 30
Doboz: 20 x 30 x 60
ez a cipős kétszerese
1 doboz = 2 cipős
27 : 2
14 darab kartondobozra van szükség.
[Hibás módszer, a nagy doboznak csak az egyik dimenzióját nézte.]
V = 20 · 40 · 60 = 48 000 cm3
V = 10 · 20 · 30 = 6000 cm3
6000 · 27 = 162 000
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3.375 darab kartondobozra van szükség.
[Térfogattal számolt és nem kerekített felfelé.]
20 cm · 40 cm · 60 cm
Válasz: 3
[Csak a nagy doboz adatait írta ki, számolás nem látszik, az eredmény
rossz.]
Válasz: 29
[Rossz eredmény, számolás nem látszik.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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Mikrohullámú sütő
88/118

MS09301

Megjegyzés: Nem tekintjük hibának, ha a tanuló nem karikázott, hanem valamilyen
más egyértelmű jelölést (nyilazás, satírozás stb.) alkalmazott. Ha a tanuló karikázott és
másfajta jelölést is használt, akkor a karikázást nézzük (mivel ezt kérte a feladat).
Ha a tanuló több pontot is bejelölt és nem derül ki egyértelműen, melyik a végleges
válasz (pl. áthúzta a rosszakat vagy odaírta, hogy melyik a jó stb.), akkor a választ 0-s
kóddal értékeljük.
1-es kód: A tanuló a következő helyen jelölt:

Tanulói példaválasz(ok):


[A tanuló nem karikázott, hanem x-szel jelölte válaszát, és más jelölés nem
látható.]
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[A tanuló nyíllal jelölte a mutató helyét.]

[A tanuló a korábbi jelölését x-szel áthúzta, a bekarikázott pont helyes.]
0-s kód: Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):


[Hibás helyen jelölt válasz.]
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[Nem egyértelmű jelölés, két pont is beleesik a karikázásába (az ábrán levő
X-et nem vesszük figyelembe).]

[Hibás jelölés (41-nél).]
Lásd még: X és 9-es kód.

Menü
89/119

MS16801

Helyes válasz: E

Elsodródott hajó
90/120

MS12101
Helyes válasz: D

Matematika – 10. évfolyam
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Kincskeresés II.
91/121

MS10701

Helyes válasz: C
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„A” FÜZET MATEMATIKA 1. RÉSZ/
„B” FÜZET MATEMATIKA 2. RÉSZ

Utazás
92/62

MS18001

Helyes válasz:
D
Tanulói
példaválasz(ok):

6500
6500 – 97,5 = 6402,5
= 6,5
Termosz1%
15 · 6,5 = 97,5
6402,5 zed
[Az 1%-hoz tartozó érték rossz és nem látszik, hogy ez a 6500 : 100 = 6,5
MS04702
művelet eredménye, ezért nem tekinthető számolási hibának.]
 6500 : 1,15 = 5652
5652 zed
[Rossz gondolatmenet.]
Helyes válasz:
 D6500 · 0,8
5200 zed
[Rossz értékkel számolt, 85% helyett a 80%-ot számolta ki.]


93/63

Bérlet
Lásd még: X és 9-es kód.

94/64

MS11901
MS11902
A felnőttbérlet eddig 6500 zedbe került. Mennyibe fog kerülni a bérlet a 15%-os árcsökkentés
után? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!
Megjegyzés:
Helyes válasz: HAMIS, IGAZ, HAMIS, HAMIS – ebben a sorrendben.
 Ennél a feladatnál, ha látszik a kódnak megfelelő gondolatmenet, a megadottól
különböző eredmény csak akkor fogadható el, ha le van írva az alapműveletekből
álló helyes műveletsor és az eltérés számítási és nem módszertani hiba miatt
adódott.
 A tanuló a 100 : 15 = 6,66 kiszámítása során kerekített értékkel is számolhat.
1-es kód: 5525 vagy 5516 A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.
Az 5516 a 100 : 15 = 6,66 kiszámítása során felmerülő kerekítés miatt
adódhat.
Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló csak a
kedvezményt/árcsökkenést (975) határozta meg, de szövegesen is
megfogalmazta, hogy ez az árcsökkenés nagysága.
Számítás: 1) 6500 · 0,85 = 5525
vagy
2) 6500 · 0,15 = 975 6500 – 975 = 5525
Tanulói példaválasz(ok):





85%-a az előzőnek, azaz 5525.
975 zed kedvezményt kap.
[A válaszból kiderül, hogy ez a kedvezmény nagysága.]
6500 · 0,15 = 975
6500 – 975 (5525)
F
F
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Fékút
95/65

MS00401

Helyes válasz: B
96/66

MS00402

Helyes válasz: HAMIS, IGAZ, IGAZ, HAMIS – ebben a sorrendben.
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Lift
97/67

MS00601
Fel tudja-e vinni a 95 kg-os Dani a lifttel egy fordulóval a dobozokat úgy, hogy az össztömeg
ne haladja meg a lift teherbírását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold!
Megjegyzés: Ennél a feladatnál számolási hiba és/vagy elírás NEM fogadható el, még
akkor sem, ha látszik a helyesen felírt műveletsor. Ha a tanuló szövegesen vagy
jelölésével jó döntést hozott, de a relációs jelet rosszul használta, a relációs jeltől
eltekintünk. Ha a tanuló csak a relációs jelet használta és ezt helyesen alkalmazta, akkor
a relációs jel is elfogadható döntésnek.
Elfogadható a válasz, ha a tanuló nem jelölte meg egyik válaszlehetőséget sem, de
indoklásából egyértelműen kiderül a választása.
1-es kód: A tanuló a „Nem, nem tudja felvinni” válaszlehetőséget jelölte meg és
indoklásában látszik a következők valamelyike:
i) a liftbe kerülő összetömeg (515 kg) vagy annak az 500-tól való eltérése
(15 kg),
ii) utalás arra, hogy Dani tömege maximum 80 kg lehetne,
iii) utalás arra, hogy Dani csak 405 kg-nyi dobozt tudna felvinni ezzel a
lifttel, ÉS 420 kg-ot kellene felvinnie.
Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló a „Nem, nem tudja felvinni”
válaszlehetőséget jelölte meg és indoklásban a 420 és a 95 is szerepel, de a
kiszámolt összegük már nem, ugyanakkor egyértelműen utal rá, hogy együtt
meghaladják a lift teherbírását.
Számítás: 4  20 + 2  55 + 130 + 100 + 95 = 515 kg → Nem, nem tudja felvinni.
Tanulói példaválasz(ok):





Nem, nem tudja felvinni.
Az összsúly 15 kg-mal több mint a megengedett.
[Az 1-es kód i) pontja alapján.]
Nem, nem tudja felvinni.
4  20kg = 80kg
2  55kg = 110kg
1  130kg = 130kg
1  100kg = 100kg
Dani = 95kg
515kg
[Az 1-es kód i) pontja alapján.]
Nem, nem tudja felvinni
Mert 515 kg
[Az 1-es kód i) pontja alapján.]
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0-s kód:

Rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):




Igen, fel tudja vinni.
Igen, mert a dobozok súlya összesen 420kg és a lift max 500 kg-ig szállít
[Nem számolt Dani tömegével.]
Igen, fel tudja vinni.
4  20 + 2  55  1  130 + 1  100 + 95 = 515 [Rossz döntés.]
Nem, nem tudja felvinni.
Mert nem bírja el a súlyt. [Nem elégséges indoklás – pontos érték hiányzik]

Lásd még: X és 9-es kód.

Gorillák vándorlása
98/68

MS09601

Helyes válasz: A
99/69

MS09602

Helyes válasz: C

Kétfordulós verseny
100/70

MS03301

Helyes válasz: A
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MS07301
Szabó úr a Fő úton haladt, a térnél balra kanyarodott, és a második utca után bal oldalon
parkolt le. Melyik kerület parkolójegyét kell megvennie? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!

Parkolójegy
Helyes válasz: C
101/71

MS07301
MS07302
Szabó
úr a Fő
haladt,
a térnél
balra
kanyarodott,
és a második
utca után
oldalon
Hány zedet
kellúton
MÉG
fizetnie
Szabó
úrnak
a parkolásért?
Úgy dolgozz,
hogybal
számításaid
parkolt le.
Melyik kerület
parkolójegyét kell megvennie? Satírozd be a helyes válasz
nyomon
követhetők
legyenek!
betűjelét!
Megjegyzés: Ennél a feladatnál, ha látszik a kódnak megfelelő gondolatmenet,
Helyes
válasz:különböző
C
a megadottól
eredmény csak akkor fogadható el, ha le van írva az
alapműveletekből álló helyes műveletsor és az eltérés számítási és nem módszertani hiba
miatt adódott.
MS07302
2-es kód: 848 A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.
Hány zedet kell MÉG fizetnie Szabó úrnak a parkolásért? Úgy dolgozz, hogy számításaid
Az 53 perc órára történő átváltása során (0,883 vagy 0,88 vagy 0,8 vagy
nyomon követhetők legyenek!
0,9 óra) ettől eltérő érték is elfogadhatók, azaz 847,68 vagy 844,8 vagy 768
Megjegyzés:
Ennél
feladatnál,
ha kerekítése
látszik a kódnak
megfelelő gondolatmenet,
vagy
864azed,
vagy ezek
egész számra.
a megadottól
különböző
Számítás:
143eredmény
– 90 = 53csak
perc akkor fogadható el, ha le van írva az
alapműveletekből álló 480
helyes
műveletsor
és az eltérés számítási és nem módszertani hiba
: 60 = 8
miatt adódott.
8 · 53 · 2 = 424 · 2 = 848
2-es kód: 848
A péladválasz(ok):
helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.
Tanulói
Az 53 perc órára történő átváltása során (0,883 vagy 0,88 vagy 0,8 vagy
0,9 óra)
1,5 óra
–>eltérő
90 perc
140
– 90 = 53 perc azaz 847,68 vagy 844,8 vagy 768
ettől
érték
is elfogadhatók,
perc
480ezek
zed kerekítése egész számra.
vagy 86460
zed,
vagy
: 60 (1 perc 8 zed ) : 60
Számítás: 143 – 90 = 53 perc
· 53 (53 perc 424 zed) · 53
480 : 60 = 8
424 · 2 = 848 zed
8 · 53 · 2 = 424 · 2 = 848
848 zedet kell fizetnie.
Tanulói
[Jó péladválasz(ok):
megoldás.]
 másfél
= 90
perc 140
= 720
zedet
1,5 óra óra
–> 90
perc
– 90
= 53fizetett
perc
60 perc
143 perc = 1144 zed
60 perc 480
480 zed
zed
zed ) : 60
1144
:1p60 (1 perc 88 zed
· 53 (53 perc 424 zed) · 53 – 720
424
424 · 2 = 848 zed
424zedet
· 2 = kell
848 fizetnie.
848
[Jó
megoldás.]
[Jó megoldás.]
 143
perc
9090
perc
==
53720
perczedet
= 0,88
óra
másfél
óra– =
perc
fizetett
0,88
·
480
zed
=
422,4
zed
·
2
=
844,8
60 perc
480 zed
143 perc = zed
1144 zed
844,8
zedet
kell
fizetnie
1p
8 zed
1144
[Kerekítés miatt eltérő érték,– az
53 percet 0,88 órának vette, további
720
gondolatmenete helyes.]
424


424 · 2 = 848
[Jó megoldás.]
143 perc – 90 perc = 53 perc = 0,88 óra
0,88 · 480 zed = 422,4 zed · 2 = 844,8 zed
844,8 zedet kell fizetnie
[Kerekítés miatt eltérő érték, az 53 percet 0,88 órának vette, további
gondolatmenete helyes.]
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1-es kód: 424 Helyes gondolatmenet, azonban nem veszi figyelembe, hogy időtúllépés
esetén kétszeres szorzóval kell számolni. A megadott érték számolás nélkül is
elfogadható.
Az 53 perc órára történő átváltása során (0,883 vagy 0,88 vagy 0,8 vagy 0,9
óra) ettől eltérő érték is elfogadhatók, azaz 423,84 vagy 422,4 vagy 384 vagy
432 zed, vagy ezek kerekítése egész számra.
Tanulói példaválasz(ok):






0-s kód:

másfél óráért 720 zedet fizetett
még 53 percet kell kifizetnie
1 percért 8 zedet fizet
53 · 8 = 424
424 zedet kell fizetnie.
[Nem számolt azzal, hogy kétszeres összeget kell fizetni időtúllépés esetén.]
Másfél óra: 90 perc
143 – 90 = 53 perc
480 zed
(: 60 · 53)
(: 60 · 53) 60 perc
53 perc
424 zed
424 zedet kell fizetnie.
[Nem számolt azzal, hogy kétszeres összeget kell fizetni időtúllépés esetén.]
1 ó = 480 zed
480
143
– 90
90 perc = 1,5 ó   
720 zed
53
53 : 60 
:

432 zedet kell fizetnie. [Nem számolt azzal, hogy kétszeres összeget kell
fizetni időtúllépés esetén. 53 perc = 0,9 órával számolt.]

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):






1p
8 zed
480 : 3 = 160
60 p
480 zed
980p
720 z
30p
24z
3 · 242
53p
424 zed
Ráadás – 720 + 424 · 2
1568 zedet kell fizetnie.
[A teljes fizetett összeget számolja ki, nem a ráadást.]
60 perc
480 zed
1 perc
8 zed
143 · 8 = 1144
1144 zedet kell fizetnie. [A teljes időre fizetendő összeget számolja ki.]
480 · 1,5 = 720
720 · 2 = 1440
1440 zedet kell fizetnie. [Másfél órára vonatkoztatja az időtúllépést.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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Adagolás
102/72

MS07901

Helyes válasz: IGAZ, HAMIS, IGAZ, HAMIS – ebben a sorrendben.

Filmnézés
103/73

MS22301

Helyes válasz: C
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Fogadás
104/74

MS10201

Megjegyzés: Ennél a feladatnál, ha látszik a kódnak megfelelő gondolatmenet, a
megadottól különböző eredmény csak akkor fogadható el, ha le van írva az
alapműveletekből álló helyes műveletsor és az eltérés számítási és nem módszertani hiba
miatt adódott.
1-es kód: 386

A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.

Számítás: 1-10 sor: (8 · 5 + 5 · 6) · 5 = (40 + 30) · 5 = 70 · 5 = 350
11. sor: 8 · 3 + 2 · 6 = 24 + 12 = 36
Össz.: 350 + 36 = 386
Tanulói példaválasz(ok):






0-s kód:

1. sor: 36

}70
2. sor: 34
10 db sor: 350
11 db sor (egész) = 386
386 vendéget lehet leültetni.
[A páratlan és páros sorszámú sorok székszáma alapján számolt.]
28 · 8 = 224
224 + 162 = 386
27 · 6 = 162
386 vendéget lehet leültetni.
[A 8 és 6 fős asztalok száma alapján számolt.]
36 · 6 = 216
216 + 170 = 386
34 · 5 = 170
1. sor  36
2. sor  34
386 vendéget lehet leültetni.
[A páratlan és páros sorszámú sorok székszáma alapján számolt.]

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):





8 · 3 = 24 6 · 2 = 12
36 · 11
(36 · 3 = 108)
(108) 396 vendéget lehet leültetni.
[Nem tett különbséget a páratlan és páros sorszámú sorok között.]
8 + 6 + 8 + 6 + 8 + 6 + 8 + 6 + 8 + 6 = 70 : 2 = 35 + 70 = 105
105 vendéget lehet leültetni.
28 · 8 = 224
28 · 6 = 168
392 vendéget lehet leültetni.
[Nem vette figyelembe, hogy 6 fős asztalból 1-gyel kevesebb lenne.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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Ülőlabda
105/75

MS11601

Helyes válasz: C

Autópálya
106/76

MS15201

Helyes válasz: B
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Kézműves csoki
107/77

MS10401

Megjegyzés: Ennél a feladatnál, ha látszik a kódnak megfelelő gondolatmenet, a
megadottól különböző eredmény csak akkor fogadható el, ha le van írva az
alapműveletekből álló helyes műveletsor és az eltérés számítási és nem módszertani hiba
miatt adódott. Elírás tekintetében az Általános információk érvényesek (legalább
kétszámjegyű szám, adat nem írható el stb.).
1-es kód: 36 A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.
Számítás: 3 ∙ 6 ∙ 2 = 36
Tanulói példaválasz(ok):




6-s kód:

3 ∙ 6 = 18
18 ∙ 2 = 36
36 különböző csokit tud készíteni.
3 ∙ 6 ∙ 2 = 24
36 különböző csokit tud készíteni.
[Látszik a helyes műveletsor, számolási hiba.]
1 ∙ 6 ∙ 2 = 12
1 ∙ 6 ∙ 2 = 12
1 ∙ 6 ∙ 2 = 12
Összesen 36
36 különböző csokit tud készíteni.

Tipikus válasznak tekintjük, amikor a tanuló a „különböző csokik” során
csak az alapanyagokat és ízesítőket vette figyelembe, mert a kérdés nem utalt
egyértelműen a formára is, ezért válasza 18.
Tanulói példaválasz(ok):
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3 ∙ 6 = 18
18 különböző csokit tud készíteni.
[A formákat nem vette figyelembe, csak a „különböző csoki”-kat.]
3 féle csoki 6 féle ízesítő
3 ∙ 6 = 18
18 különböző csokit tud készíteni.
[A formákat nem vette figyelembe, csak a „különböző csoki”-kat.]
fehér csoki = 6 félét tud (egyszerre 1)
tejcsoki = 6 féle
étcsoki = 6 féle
Összesen 18 féle
18 különböző csokit tud készíteni.
[A formákat nem vette figyelembe, csak a „különböző csoki”-kat.]

0-s kód:

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):





3 fajta csoki
6 fajta ízesítő
3 ∙ 8 ∙ 2 = 48
2 fajta forma
48 különböző csokit tud készíteni.
[Adatkiírás után a számolásnál már 8 ízesítőt írt és azzal is számolt. Nem
tekinthető elírásnak, egyjegyű a szám.]
3! ∙ 6! ∙ 2! = 8640
8640 különböző csokit tud készíteni.
[Rossz gondolatmenet.]
3 ∙ 5 ∙ 2 = 30
30 különböző csokit tud készíteni.
[Az ízesítők száma rossz.]

Lásd még: X és 9-es kód.

Akadálypálya
108/78

MS21701

Helyes válasz: C

Térkép
109/79

MS01001

Helyes válasz: B

Emlősök
110/80

MS22201
Helyes válasz: D
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Étkezési kártya
111/81

MS19601

Helyes válasz: B

Futóverseny
112/82

MS99901

Megjegyzés: Ennél a feladatnál számolási hibát akkor sem fogadunk el, ha látszik a
helyes műveletsor.
1-es kód: 8:14 A helyes válasz látható számítások nélkül is elfogadható.
Számítás: 9:15 + 8:55 = 18:10
28:00 – 18:10 = 9:50 → ekkor kapnának 2000 pontot
384 : 4 = 96 mp = 1:36 → ennyivel kell rövidebb idő alatt lefutni
9:50 – 1:36 = 8:14
Tanulói példaválasz(ok):



0-s kód:

2000 + x · 4 = 2384
x = 96 = 1:36
28:00 – 18:10 = 9:50
9:50 – 1:36 = 8:14
(28:00 – 18:10) – (2384 – 2000) : 4 = 8:14

Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amikor látszik a helyes
műveletsor, de a tanuló számolási hibát vétett.
Tanulói példaválasz(ok):



28:00 – 18:10 = 9:50
384 : 4 = 96 mp = 1:36
[Csak a szükséges időkülönbséget számolta ki.]
9,15 + 8,55 = 17,70
28,00 – 17,70 = 10,30
384 : 4 = 96
10,30 – 0,96 = 9,34
[Nem vette figyelembe a perc-másodperc átváltást.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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Hamburger
113/83

MS18501

Helyes válasz: D

Társasház
114/84

MS11501

Megjegyzés:


A tanuló kijelölt helyen megadott válaszát értékeljük, kivéve, ha azt
lehúzta/áthúzta és új rajzot készített, mert akkor azt értékeljük. Szintén az új
rajzot értékeljük, ha azt jelölte meg szöveges utalással végleges válaszként. Az új
ábra esetén a körülhatárolt alakzatban szereplő négyzeteknek vagy a körvonal
egyes szakaszai hosszúságának egyértelműen ki kell derülnie.



Ha a tanuló több vonalat is bejelölt és nem derül ki egyértelműen, melyik a
végleges válasz (pl. áthúzta a rosszakat vagy odaírta, hogy melyik a jó, stb.),
akkor a választ 0-s kóddal értékeljük.



A vonalvastagságot, a vonalvezetés erősségét, a vonal színét nem vizsgáljuk.

1-es kód: A tanuló a következő ábrán látható rajzot készítette el.
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Tanulói példaválasz(ok):






[Helyes körvonal.]

[A nem áthúzott szakaszok helyes körvonalat határoznak meg.]

[A nem áthúzott szakaszok helyes körvonalat határoznak meg.]
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0-s kód:

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):






[Felül vízszintesen 3 egység van a 2 helyett.]

[Felül vízszintesen 3 egység van a 2 helyett, függőlegesen 1 kellene a 2
helyett.]

[Felül vízszintesen 1 egység van a 2 helyett, a magasság és szélesség sem jó.]
Lásd még: X és 9-es kód.
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Nagycsalád
115/85

MS17001
Helyes válasz: B

Orvosi időpont
116/86

MS19201

Helyes válasz: B
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Jutalék
117/87

MS19801

Megjegyzés: Ennél a feladatnál, ha látszik a kódnak megfelelő gondolatmenet, a
megadottól eltérő eredmény csak akkor fogadható el, ha le van írva az alapműveletekből
álló helyes műveletsor és az eltérés számítási és nem módszertani hiba miatt adódott.
1-es kód: 18 125 zed A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.
Számítás: 350 + x · 0,08 = 1800
x · 0,08 = 1450
x = 18 125
Tanulói példaválasz(ok):



0-s kód:

(1800 – 350) : 0,08 = 1450 : 0,08 = 18 125
1450 : 0,08 = 18 125
1450 · 100 : 8 = 18 125

Rossz válasz.





350 + x · 0,08 = 1800
[Helyesen írta fel az egyenletet, de nem oldotta meg.]
19 000 → 100%
x → 8%
x : 8 = 19 000 : 100
x = 190 · 8 = 1520
1520 + 350 = 1870
Válasz: 19 000
[Felső becslés, nem pontosan 1800 zedet fog keresni ilyen forgalommal.]
1800 – 350 = 1450
1450 · 8 = 11 600
[Rossz gondolatmenet.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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MS06601
Döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül! Válaszodat a
megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Gabonatárolás

Helyes válasz: IGAZ, HAMIS, IGAZ, IGAZ – ebben a sorrendben
118/88

MS06601
MS06602
Döntsd
el, melyik
igaz, illetve
melyik tárolható
hamis a következő
állítások
közül! Válaszodat
a
Legfeljebb
hány TELJES
HÓNAPIG
még a gabona
Magyarországon
a szállítás
megfelelő
kezdőbetű
jelöld! hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!
előtt, ha már
30 napjabesatírozásával
tárolják? Úgy dolgozz,
Helyes
válasz:
IGAZ,
HAMIS, IGAZ,
IGAZ
– ebbenmegfelelő
a sorrendben
Megjegyzés:
Ennél
a feladatnál,
ha látszik
a kódnak
gondolatmenet, a

megadottól különböző eredmény csak akkor fogadható el, ha le van írva az
alapműveletekből álló helyes műveletsor és az eltérés számítási, és nem módszertani hiba
MS06602
miatt adódott és a válasz megadásakor a lefelé kerekített egész értéket adja meg.
Legfeljebb hány TELJES HÓNAPIG tárolható még a gabona Magyarországon a szállítás
előtt,
ha már8 30Anapja
tárolják?
Úgy dolgozz,
hogy számításaid
nyomon követhetők
legyenek!
1-es kód:
helyes
érték látható
számítások
nélkül is elfogadható.
A számolási
hiba
helyes
gondolatmenet
és
lefelé
kerekítés
esetén
fogadható
el.
Megjegyzés: Ennél a feladatnál, ha látszik a kódnak megfelelő gondolatmenet, a
A hónap átváltás során a tanuló 30 vagy 30.5 vagy 31 napos hónapokkal is
megadottól különböző eredmény csak akkor fogadható el, ha le van írva az
számolhat.
alapműveletekből álló helyes műveletsor és az eltérés számítási, és nem módszertani hiba
Számítás:
(280
nap – 30 nap)a :lefelé
30 = 8,33
→ 8 hónap
miatt adódott
és a válasz
megadásakor
kerekített
egész értéket adja meg.
Tanulói példaválasz(ok):
1-es kód: 8 A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható. A számolási hiba
 Szállítás
előtt legfeljebb
mégkerekítés
8 teljes hónapig
tárolható. el.
helyes
gondolatmenet
és lefelé
esetén fogadható
[A helyes
értéksorán
számítás
nélkül30isvagy
elfogadható.]
A hónap
átváltás
a tanuló
30.5 vagy 31 napos hónapokkal is
számolhat.
 280 nap – 30 nap = 250 nap : 30 = 8,1 hónap
Vagyis (280
szállítás
hónapig
Számítás:
nap előtt
– 30 még
nap) 8: 30
= 8,33tárolható.
→ 8 hónap
[Számítási hiba, utána helyes kerekítés.]
Tanulói
 280 példaválasz(ok):
– 30 = 250
205
:
30 =előtt
6,83legfeljebb még 8 teljes hónapig tárolható.
 Szállítás
Tehát
hat érték
hónapig
tárolható.
[A
helyes
számítás
nélkül is elfogadható.]
[Helyes
gondolatmenet
lefelé
elírásból (205) fakadó eltérő érték,
 280 nap – 30 nap = 250 és
nap
: 30 kerekítés,
= 8,1 hónap
de előtteszállítás
szerepelelőtt
a helyes
érték.]
Vagyis
még 8250-es
hónapig
tárolható.
[Számítási
hiba,
utána
helyes
kerekítés.]
0-s kód: Rossz válasz. Ide tartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló nem teljes
hónapra
280 –kerekítve
30 = 250 adja meg az értéket. Továbbá azokat a válaszokat is 0-s
205
:
30
= 6,83 amikor a tanuló a helyes értéket adja meg, de az hibás
kóddal kell értékelni,
Tehát hat hónapig
tárolható.
gondolatmenet
eredménye.
[Helyes gondolatmenet és lefelé kerekítés, elírásból (205) fakadó eltérő érték,
Tanulói példaválasz(ok):
de előtte szerepel a helyes 250-es érték.]
 280 – 30 = 250
0-s kód: Rossz válasz. Ide tartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló nem teljes
250 : 30 = 8,3333
hónapra kerekítve adja meg az értéket. Továbbá azokat a válaszokat is 0-s
Tehát 8,3 hónapig tárolható a gabona.
kóddal kell értékelni, amikor a tanuló a helyes értéket adja meg, de az hibás
[Nem kerekítette teljes hónapra a kapott eredményt.]
gondolatmenet eredménye.
 280 : 30 = 9,333
Tanulói
példaválasz(ok):
Vagyis
legfeljebb 9 hónapig tárolható.
[Nem– számolt
 280
30 = 250az eltelt tárolási idővel.]
 280
30==8,3333
310 nap
250 +
: 30
310
: 30
10 hónap
Tehát
8,3≈hónapig
tárolható a gabona.
[Az
eltelt
tárolásiteljes
időt hozzáadta,
nemeredményt.]
levonta.]
[Nem
kerekítette
hónapra a és
kapott
 és280
= 9,333
Lásd még: X
9-es: 30
kód.
Vagyis legfeljebb 9 hónapig tárolható.
[Nem számolt az eltelt tárolási idővel.]
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Paintball
119/89

MS20101

1-es kód: A tanuló mind a 7 irányt helyesen jelölte a következő ábrának megfelelően.
A megfelelő helyekre külön nyilakat vagy kétirányú nyilakat is rajzolhat.

Tanulói példaválasz(ok):





[Kétirányú nyilak.]

[Nem számít, hogy milyen úton köti össze a megfelelő pontokat.]
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[Egyes nyilakat többször is behúzott.]
0-s kód:

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):






[Adám → Levi és Dani → Levi hiányzik.]

[Ádám → Peti felesleges.]

[Peti → Ádám helyett Ádám → Petit rajzolt.]
Lásd még: X és 9-es kód.

Gluténmentes kenyér
120/90

MS18402

Helyes válasz: C
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Képernyőzár
121/91

MS10301

Megjegyzés:


A tanuló kijelölt helyen megadott válaszát értékeljük, kivéve, ha azt
lehúzta/áthúzta és új rajzot készített, mert akkor azt értékeljük. Szintén az új
rajzot értékeljük, ha azt jelölte meg szöveges utalással végleges válaszként.



Ha a tanuló több vonalat is bejelölt és nem derül ki egyértelműen, melyik a
végleges válasz (pl. áthúzta a rosszakat vagy odaírta, hogy melyik a jó stb.),
akkor a választ 0-s kóddal értékeljük. Ha két pont között több vonal is
szerepel és van olyan vonal, amit a tanuló nem húzott le, akkor azt a válasz
részeként kezeljük.



A vonalvastagságot, a vonalvezetés erősségét, a vonal színét nem vizsgáljuk.
(Nem egyértelmű, hogy az eredmény kiemelését vagy áthúzását jelentik, még
akkor sem, alatta áthúzás/lehúzás is szerepel.)

1-es kód: A tanuló a következő ábrán látható pontokat kötötte össze.

Tanulói példaválasz(ok):




[Helyes útvonal.]

[A nem lehúzott szakaszokból álló útvonal helyes.]
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[A lehúzott útvonal mellett halad egy másik is; a tanuló szövegesen is utalt rá,
hogy a nem áthúzott útvonal a válasza.]
0-s kód:

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):






[Rossz útvonal, több szakasz van berajzolva.]

[Nem folytonos az útvonal, a 3. szakasz le van húzva.]

[Rossz útvonal.]
Lásd még: X és 9-es kód.
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