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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 – 6. 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 szövegértés 1. rész/
„B” füzet szövegértés 2. rész/

Térkép II.
60/89

MR06001
Melyik útkereszteződésben van Lauráék háza? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

Futballstatisztikák
61/90

MR08801
Döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül! Válaszodat
a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld!
Helyes válasz: IGAZ, IGAZ, HAMIS – ebben a sorrendben.

Vendéglátás
62/91

MR06101
Az elmúlt két év alatt milyen nemzetiségű vendégek töltöttek LEGKEVESEBB éjszakát
Jutka néni panziójában? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: E

Baktérium
63/92

MR18201
Melyik ábra mutatja a helyes rajzot? Satírozd be a helyes ábra betűjelét!
Helyes válasz: B

Matematika – 6. évfolyam
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A Nap és a Hold
64/93

MR09102
Hány PERCIG volt látható a Nap és a Hold EGYÜTT az égbolton 2017. május 24-én?
Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!
Megj.:

Ennél a feladatnál számolási hiba és/vagy elírás NEM fogadható el, még
akkor sem, ha látszik a helyesen felírt műveletsor.

2-es kód: 111 A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható. Idetartoznak
azok a válaszok is, amikor a tanuló az 1 óra 51 percet és a 111 percet is
megadta válaszként.
Számítás: 20 óra 26 perc – 18 óra 35 perc = 1 óra 51 perc = 111 perc
Tanulói példaválasz(ok):




18 óra 35 perc és 19 óra között 25 perc van
19 óra és 20 óra 26 perc között 1 óra 26 perc különbség van, ami 86 perc
86 perc + 25 perc = 111 perc
[Felbontva összegzett.]

[Helyes eredmény, számolás nem szükséges.]
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[Percre átváltva számolt, jó az eredmény.]








[Hozzávetőleges különbségből, 2 órából számolt vissza.]
20 óra 26 perc → 1226
18 óra 55 perc → 1115
1226 – 1115 = 111 p
[Az időpontoknál az éjfél óra eltelt percekkel számolt.]
Hold 18:35
Nap 20:26
2 · 60 = 120 –9 = 111
[Jó műveletek, a majdnem két órás különbségből kivonja a 9 percet.]

Matematika – 6. évfolyam
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1-es kód: Részlegesen jó válasznak tekintjük, ha a tanuló helyes műveletsort végzett el,
de annak helyes eredményét óra:perc formátumban adta meg, ezért válasza
1 óra 51 perc. Ez az érték látható számítások nélkül is elfogadható, bármilyen
időformátumban, pl. 1:51 vagy 1.51 stb. DE: Az 1,51 már nem fogadható el
időformátumnak.
Tanulói példaválasz(ok):


[Helyes összegzés, nem váltott át.]


[Helyes számolás, átváltás nincs.]


[Helyes számolás, átváltás nincs.]
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[Órában adta meg a helyes eredményt, a mértékegységet (óra) is feltüntette,
nem váltotta át percekre.]
0-s kód:

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):





20.26 – 18.35 = 1.91
[A tanuló tizedes törtként értelmezte a számot.]
20 óra – 18 óra = 2 óra
35 perc – 26 perc = 9 perc
2 óra 9 perc = 129 perc
[Kivonás helyett hozzáadta a 9 percet.]

[Rossz értékek.]


[Rossz gondolatmenet.]

Matematika – 6. évfolyam
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[Számolási hiba.]
Lásd még: X és 9-es kód.

Rajzóra
65/94

MR21101
Melyik tanuló készíthette az alábbi rajzot? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C
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Akadályverseny
66/95

MR11701
ÁTLAGOSAN hány pontot szerzett az osztály az akadályverseny állomásain? Úgy dolgozz,
hogy számításaid nyomon követhetők legyenek! Az eredményt két tizedesjegy pontossággal
add meg!
Megj.:

Ennél a feladatnál számolási hiba és/vagy elírás NEM fogadható el, még
akkor sem, ha látszik a helyesen felírt műveletsor.

1-es kód: 6,75 vagy ezzel ekvivalens érték. Elfogadható a válasz, ha látszik a 6,75 (vagy
ezzel ekvivalens érték) és végül azt 6-ra, 7-re, 6,7-re vagy 6,8-ra kerekíti a
tanuló.
Számítás: (6 + 7 + 5 + 9) : 4 = 27 : 4 = 6,75
Tanulói példaválasz(ok):





6-s kód:

(6 + 7 + 5 + 9) : 4 = 6,75
Válasz: 6 [Látszik a 6,75 és 6-ra kerekített.]
(6 + 7 + 5 + 9) : 4 = 6,75
Válasz: 7 [Látszik a 6,75 és 6-ra kerekített.]
7 + 6 + 9 + 5 = 27 27 : 4 = 6,75 ≈ 7
Válasz: 6,75 ≈ 7 [Látszik a helyes érték, felfelé kerekített.]
5 + 9 + 6 + 7 = 27 : 4 = 6,75
Válasz: 6,75 [Helyes műveletsor, helyes eredmény.]
5 + 7 + 6 + 9 = 27 27 : 4 = 6,75
Válasz: 6-7 [Helyes eredmény, kerekítés.]

Látszik a 27 : 4 művelet és ennek eredménye nem számolási hiba, hanem
kerekítés (egy tizedesjegyre/egészre) miatt adódott, ezért válasza = 6,7 vagy
= 6,8 VAGY ≈ 6 vagy ≈ 7.
Idetartoznak tehát azok a válaszok is, amikor a tanuló a 27 : 4 művelet
eredményénél utalt a maradékra.
Tanulói példaválasz(ok):






5 + 6 + 9 + 7 = 27
27 : 4 = 6,7 [Látszik a helyes művelet, de csak egy tizedesig számolt.]
9 + 6 + 7 + 5 = 27 : 4 = 6,7
Válasz: 6,7 [Helyes műveletsor, kerekített érték.]
9 + 5 + 7 + 6 = 27 : 4 ≈ 7
Válasz: 7 [Nem látszik a 6,75.]
9 + 5 + 7 + 6 : 4 = 6,7
Válasz: 6,7 [A művelet helyes, az eredmény jó műveleti sorrendre utal.]
5 + 7 + 6 + 9 = 27
27 : 4 = 6,8 [A 27:4 eredményét 6,8-nak számolta.]

Matematika – 6. évfolyam
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0-s kód:

Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló felírta a helyes
műveletsort, de annak elvégzése során számolási hibát vétett.
Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló a 27 : 4 osztás eredményét
= 6-nak vagy = 7-nek számolta, láthatóan nem kerekítésjellel kapta az
eredményt.
Tanulói példaválasz(ok):
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5
7
6
+9
27 : 4 = 6,3
Válasz: 6,3 [Számolási hiba.]
10 + 9 + 7 + 6 = 28
28 : 4 = 7
Válasz: 7 [Számolási hiba.]
5 + 7 + 6 + 9 = 22
22 : 4 = 5,5
Válasz: 5,5 [Számolási hiba.]
7 + 6 + 9 + 4 = 26 : 4
Válasz: 6,5 [Rossz adat, 5 helyett 4.]
(5 + 5 + 9 + 6) : 4 = 6,25
Válasz: 6,25 [Rossz értékekkel számolt.]
9 + 5 = 14 14 : 2 = 7
Válasz: 7 [Csak két pontszámmal számolt.]
10 + 6 + 5 + 7 = 28 : 4 = 7
Válasz: 7 [Rossz értékkel számolt, 9 helyett 10.]

[Rosszul olvasta le az értékeket.]
Válasz: 7
[Számítás nem látszik.]
interaktív = 5
gondolkodtató = 7
ügyességi = 6
közösségi = 9
Válasz: 7 [Számítás nem látszik, csak az adatokat írta ki.]
5 + 7 + 6 + 9 = 27
27 : 4 = 6
Válasz: 6 pontot. [Számolási hiba, nem látszik, hogy maradék is lenne vagy ez
6 egész valamennyi lenne.]




5 + 7 + 6 + 9 = 27
27 : 4 = 7
Válasz: 7 pontot. [Számolási hiba, nem látszik, hogy a 7 már kerekített érték.]
(5 + 7 + 6 + 9) : 4 [Nem látszik a kiszámolt érték.]

Lásd még: X és 9-es kód.
67/96

MR11702
Döntsd el, melyik ábrára vonatkoznak a következő állítások! Válaszodat a megfelelő betű
besatírozásával jelöld!
Helyes válasz: C, A, D, B – ebben a sorrendben.

Matematika – 6. évfolyam
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Gyorsváltó
68/97

MR08901
A táblázat adatai alapján mely úszók beérkezésekor volt legközelebb egymáshoz a két
csapat időeredménye? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

69/98

MR08903
A győztes váltócsapat ezen úszásával megdöntötte-e az országos csúcsot jelentő 3 perc 13,28
másodperces időt? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold!
Megj.:

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.
A feladatnál az összehasonlítás elvégzéséhez az időeredményeket azonos
formátumra kell hoznia a tanulónak.
Ha a tanuló a 3 perc 13,28 vagy 3 perc 13 vagy 193,28 vagy 193-as
időeredménnyel számolt, akkor látszódnia kell a 3 perc 11,06-os vagy 3 perc
11 vagy 191,06 vagy 191-es időeredménynek is.
Nem tekintjük hibának, ha a tanuló gondolatmenete helyes és a
másodperceknél egész értékekkel számolt/hivatkozott a két tizedesjegy
pontosságú másodpercek helyett.
Ha a második helyezett eredményével számol (192,39 mp) jól, akkor is
kijöhet 3 perc 12 mp-es eredmény, azonban ez a válasz 0-s kódot ér.
Ha a tanuló indoklásában látható a 47,26-os érték (a váltó összideje viszont
nem), akkor feltételezzük, hogy a 193,28-as értéket a váltó 1. úszójának
idejével hasonlította össze és a válasz ekkor 0-s kódot kap.

1-es kód: A tanuló az „Igen, megdöntötte” válaszlehetőséget jelölte meg és
indoklásában látszik, hogy a tanuló az időeredmények azonos formátumra
hozására törekedett, azaz látszik a következők valamelyike:
I) 3 perc 11,06 másodperc
II) 193,28 másodperc VAGY 193 (180 + 13) másodperc
III) 2,22 másodperc (a rekord és beérkezési idő különbsége)
IV) a 191,06 másodperces eredmény perc:másodperc formátumra történő
alakítása során (191,06 mp : 60 = 3,1843 perc) a kerekítés miatt adódó
következő értékek valamelyike:
3 perc 6 másodperc (0,1 · 60 = 6 mp)
3 perc 10,8 másodperc (0,18 · 60 = 10,8 mp)
3 perc 12 másodperc (0,2 · 60 = 12 mp)
3 perc 11,04 másodperc (0,184 · 60 = 11,04 mp)
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V) A 193 és a 191-es másodpercértékekre való utalás (a tizedesértékek
elhagyása, mert már az egész értékeknél össze lehet őket hasonlítani)
VI) A 191,06 mp : 60 = 3,1843 perc ÉS 193,28 : 60 = 3,2213 perc értékekre
való utalás.
Számítás: 191,06 = 180 + 11,06 másodperc
Tanulói példaválasz(ok):











6-os kód

Igen, megdöntötte.
11,06 < 13,28
[Csak a 3 percen felüli eredményt hasonlította.]
Igen, megdöntötte.
2,22 másodperccel megdöntötték a csúcsot.
[Látszik a helyes különbség.]
Igen, megdöntötte.
Mert a 191,06 kevesebb, mint a 193,28
[Látszik a helyesen átváltott érték.]
Igen, megdöntötte.
Mert 3 perc 11,06 < 3 perc 13,28
[Látszik a helyesen átváltott érték.]
Igen, megdöntötte.
191,06 : 60 = 3,18 perc
0,18 · 60 = 10,8 másodperc, azaz 3 perc 10,8 másodperc
[Az átváltásnál két tizedesjegyre kerekített.]
Igen, megdöntötte.
Mert a csapat 191,06 mp alatt végzett, míg az addigi csúcs 193,28 mp volt.
[A régi csúcsot váltotta át mp-re, látszik a 191,06-os érték is.]
Igen, megdöntötte.
Mert az előző rekord 193,28 másodperc volt, az első helyezett csapat pedig
191,06-ot úszott.
3 perc = 180 ms
180 + 13,28 =193,28
[A régi csúcsot váltotta át mp-re.]
Igen, megdöntötte.
3 perc = 180 másodperc
191,06 – 180 = 11,06
180 + 11,06 = 191,06 = 3 perc 11,06 másodperc
[Helyes átváltás.]

A tanuló az „Igen, megdöntötte” válaszlehetőséget jelölte meg és indoklásából
nem derül ki, hogy az eddigi országos csúcsot milyen időeredménnyel
hasonlította össze (191,06 vagy 47,26-os (esetleg más) időeredménnyel) ÉS
nem megfelelő időértékre való utalás nem látható a válaszban.
Tanulói példaválasz(ok):


Igen, megdöntötte.
3 perc = 180 perc
180 + 13 = 193
[A régi csúcsot váltotta át mp-re és nem látszódik a 191,06-os érték.]
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0-s kód

Igen, megdöntötte.
3 perc 13,28 = 193,28
[A régi csúcsot váltotta át mp-re.]
Igen, megdöntötte.
Mert kevesebb lett az idejük mint 3 p 13,28 mp
47,26 mp
94,72, – 60 = 34,72 = 1 p 34,72 mp
142,81 : 2 = 2
2 · 60 = 120 142,81 – 120 = 22,81 = 2 p 22,81 mp
191,06 : 60 = 3
3 · 60 = 180 191,6 – 180 = 11,06 = 3 p 11,06 mp
[Nem derült ki, hogy melyik értékkel hasonlított.]
Igen, megdöntötte.
3 p 13.28 mp = 193,28 mp
1. úszó: 47,26 mp
2. úszó: 94,72 mp
3. úszó: 142,81 mp
4. úszó: 191,06 mp
[Nem derült ki, hogy melyik értékkel hasonlított.]
Igen, megdöntötte.
3 p 13,28 mp = 180 + 13,28 = 193,28
1. ú: 47,26 mp
2. ú: 94,72 mp
193,28
3. ú: 142,81 mp
4. ú: 191,06 mp
[Nem derült ki, hogy melyik értékkel hasonlított.]

Rossz válasz.
Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló az egyik válaszlehetőséget
megjelölte és indoklása hiányzik vagy nem megfelelő.
Idetartoznak azok a válaszok is, ha a tanuló láthatóan a második helyezett
eredményével számol (192,39 mp) jól, és így jön ki a 3 perc 12 mp-es
eredmény.
Azok a válaszok is 0-s kódot kapnak, amikor a tanuló a 193,28-os eredményt
a 47,26-os (1. úszó) eredménnyel, vagy tévesen az időeredmények összegével
hasonlította össze (475,85 másodperc vagy 7,93 perc)
Tanulói példaválasz(ok):
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Nem, nem döntötte meg.
191,06 : 60 = 3,18 perc < 3 perc 13,28 országos csúcs
[Rossz átváltás.]
Nem, nem döntötte meg.
A beérkezési idő: 47,26 + 94,72 + 142,81 + 191,06 = 475,85
475,85 : 60 = 7,93 perc, azaz 7 perc 55,85 másodperc.
[Az úszók eredményét összegezte.]
Igen, megdöntötte.
191,06 : 60 = 3,1843
[Nem fejezte be az átváltást.]
Igen, megdöntötte.
3 perc 13,28 s – 47,26 s = 2 perc 33,98 s
[Rossz értéket vont ki.]














Igen, megdöntötte.
Mert a 3 perc 11,6 lett az idejük
[11,06 helyett 11,6.]
Igen, megdöntötte.
192,39 : 60 = 3 perc 20 mp
[A második helyezett eredményével számolt.]
Igen, megdöntötte.
191,06 másodperc = 3 perc 10,06 másodperc
[Számolási hiba.]
Igen, megdöntötte.
3 perc = 180 mp + 13,28 mp = 193,28 másodperc. A győztes csapat 192,39
másodperc alatt úszott, szóval igen, megdöntötték.
[Rossz érték.]

[Jó eredmény, rossz döntés.]

[A győztes váltó időeredményét összegezte, rossz gondolatmenet.]
Nem, nem döntötte meg.
191,06 : 60 = 3,18
[A 3,18-as értéket hasonlította össze a 3 perc 11-es értékkel (azaz a 18-at és
11-et), ezért rossz a jelölés is.]
Igen, megdöntötte.
Mert gyorsabban úsztak.
[Nincs konkrét időérték, csak a jelölést ismétli meg.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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Húsevés
70/99

MR00601
Melyik táblázat adatai alapján készült a fenti ábra? Satírozd be a helyes táblázat betűjelét!
Helyes válasz: B

Infúzió
71/100

MR06402
Mikorra csepeg le az infúzió? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!
Megj.:

Ennél a feladatnál számolási hiba és/vagy elírás NEM fogadható el, még
akkor sem, ha látszik a helyesen felírt műveletsor. Elsősorban a kijelölt
válaszhelyre írt választ kell nézni, de ha az üres, nem számít hibának,
ha a tanuló nem a kijelölt helyre írta a választ.

1-es kód: 12 óra 5 perc. A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.
Számítás: 220 : 2 = 110
Tanulói példaválasz(ok):
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110 perc = 1 óra 50 perc

10:15 + 01:50 = 12:05



[A számításból kiderül, hogy az infúzió 60 + 50 perc alatt csöpög le.]

[A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.]


[10:00-tól számolta, a 15 percet hozzáadta a 110 perchez.]
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0-s kód:

Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló a válaszhelyre
a 110-et és a 12.05-öt is beírta.
Tanulói példaválasz(ok):




[Rossz adattal, 10:15 helyett 11:15-től számolt.]
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Lásd még: X és 9-es kód.
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Tollkészlet
72/101

MR21001
Tegyél X-et abba a rekeszbe, amelyben a keresett toll található! Ha több jelölés is szerepel
az ábrádon, vagy javítottad a jelölésedet, írd oda, melyik a végleges!
Megj.:

Nem tekintjük hibának, ha a tanuló nem X-et, hanem valamilyen más
egyértelmű jelölést alkalmazott (pl. D2 beírása, besatírozta, bekarikázta,
nyíllal megjelölte).
Ha több jelölés is látható az ábrán és van köztük X, akkor azt kell vizsgálni.
Ha a tanuló több rekeszt 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 ábrán X-szel jelölt rekeszt jelölte meg valamilyen
módon.

Tanulói példaválasz(ok):


[Az X jó rekeszben van, a halványabb vonalak a haladás irányát jelzik.]
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[A tanuló az „ez a jó” jelöléssel egyértelműen meghatározta, hogy melyik X a
végleges válasza.]


[A tanuló D2-vel jelölte meg a helyes rekeszt.]


[A végleges szót a megfelelő rekeszhez nyilazta.]
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[A tanuló D2-vel jelölte meg a helyes rekeszt.]


[A rosszat húzta le X-szel.]
0-s kód:

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):


[Az X rossz helyen van]
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[A véglegesnek jelölt X rossz helyen van.]


[Több jelölés is van.]


[A satírozással rossz rekeszt jelölt meg.]


[Több jelölés is van, ráadásul azok rossz helyen is vannak.]
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[D2-t több helyen is jelölte, tovább azok rossz helyen is vannak.]

[D2 nincs jelölve.]
Lásd még: X és 9-es kód.

Ivójoghurt
73/102

MR15801
Mennyi cukrot tartalmaz a 450 grammos epres ivójoghurt? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: D
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Ügyfélkapu
74/103

MR10401
Meddig érvényes Orsi útlevele? (Október 31 napos, november 30 napos hónap.) Satírozd be a
helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

75/104

MR10402
LEGKÉSŐBB mikorra kell időpontot kérnie az okmányirodába, ha tudja, hogy 14 naptári nap
alatt készül el az útlevele, és szeretné, hogy az folyamatosan érvényes legyen? (Május 31
napos, június 30 napos hónap.) Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!
Megj.:

Ennél a feladatnál számolási hiba és/vagy elírás NEM fogadható el, még
akkor sem, ha látszik a helyesen felírt műveletsor. Ha a hónapot a tanuló
betűvel és számmal is leírta, a betűvel leírt hónapot kell figyelembe venni.

1-es kód: július 8. vagy 07.08. A helyes dátum látható számítások nélkül is elfogadható.
Számítás: 60 – 14 = 46 nap; május 23 + 46 nap = július 8.
Tanulói példaválasz(ok):




23 + 8 = 31 8 + 30 = 38
július 8.
07. hónap 08. nap

60 – 38 = 22

22 – 14 = 8
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6-os kód: július 9. vagy 07.09. Ez a dátum látható számítások nélkül is elfogadható.
Tanulói példaválasz(ok):


0-s kód:

VII. hó 9. nap
júl. 9.

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):




augusztus hónap 5. nap [Hozzáadta a 14 napot.]
07. hónap 22. nap [Nem számolt a 14 nappal.]

[Július helyett június.]
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[Kétszer vonta le a 14 napot.]






[Megoldás nincs, láthatóan foglalkozott a feladattal.]

[Rossz gondolatmenet.]

[Rossz gondolatmenet.]
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[Rossz válasz.]




[Rossz hónap.]

[A tanuló válasza 6. hó 8. nap. A zárójelben látható július a 6. hó
kiegészítése, de így ellentmondanak egymásnak.]
Lásd még: X és 9-es kód.

Állatkerti térkép
76/105

MR20801
Mi Ádám kedvenc állata, amihez viszonyítva rajzolta le az állatkert egy részének térképét?
Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D
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Súri napóra
77/106

MR00901
Döntsd el a diagram adatai alapján, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások
közül! Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld!
Helyes válasz: HAMIS, HAMIS, IGAZ, IGAZ – ebben a sorrendben.

Koktél
78/107

MR14501
Jelöld a keverőpohár skálabeosztásán egy vízszintes vonallal az elkészült koktél szintjét!
Ha több jelölés is szerepel az ábrádon, vagy javítottad a jelölésedet, írd oda, melyik
a végleges!
Megj.:

A kódolás (mozgatható és forgatható) sablon segítségével történik,
a tartomány határvonalára eső válaszok még elfogadhatók.
A tanuló által megjelölt hely alapján kell dönteni a válasz helyességéről
(függetlenül attól, hogy számítások látszódnak-e vagy sem, jók-e a számítások
vagy nem). A tanuló által bejelölt vonal melletti számot (ha írt a tanuló) nem
kell vizsgálni.
A vonalak vastagságát, hosszúságát nem kell vizsgálni.
Nem tekintjük hibának, ha a tanuló nem vonallal jelölte a folyadék szintjét,
hanem valamilyen más egyértelmű jelölést alkalmazott. A nem vonallal
történő jelölésnek teljes terjedelmével az elfogadható tartományban kell
lennie. Ha a tanuló csak egy számot írt a skála mellé és vonalat nem húzott,
akkora a számot kell jelölésnek tekinteni, függetlenül attól, hogy helyes-e
vagy sem.
Ha többféle jelölés is látszik az ábrán és van köztük vonal, akkor azt kell
vizsgálni, mert azt kérte a feladat.
Ha a tanuló a pohár szélén jelölte meg a folyadék szintjét, akkor a jelölés és
a pohár szélének metszéspontját kell vizsgálni, más esetben a skálával való
metszéspontját kell vizsgálni.
Ha a tanuló satírozással jelölte meg a benne lévő folyadék mennyiségét,
akkor a satírozás legmagasabb pontjának az elfogadható tartományban kell
lennie.
Ha a tanuló több vonalat is bejelölt és mindegyik vonal az elfogadható
tartományban van, akkor a választ 1-es kóddal kell értékelni.
Ha a tanuló több vonalat is berajzolt és nem derül ki egyértelműen, melyik
a végleges válasz (pl. áthúzta a rosszakat vagy odaírta, hogy melyik a jó stb.),
akkor, ha van köztük rossz is, akkor a választ 0-s kóddal értékeljük.
Ha a tanuló bejelölte az egyes összetevők szintjét (víz, alma, kivi), és ezen
kívül még van egy olyan vonal, amit nem nevezett el, akkor ennek a vonalnak
a helyességét kell vizsgálni.
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1-es kód: A tanuló az elfogadható tartományban (beleértve a határokat is) adta meg
válaszát.
Sablon:

Tanulói példaválasz(ok):
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[Jelölte az összetevőket is, egyértelmű, melyik vonal jelöli a koktél
összmagasságát.]


[A vízszintes vonal egyértelműen jelzi a folyadék magasságát.]
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[Helyes számolás, helyes jelölés.]




[Egyértelmű a javítás.]

[Külön jelölte az egyes összetevőket is, de látszik a teljes magasság.]
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[Vonal a tartományon belül.]

[Megjelölte a végleges megoldást.]


[A vonal felső vége az elfogadható tartományban van.]
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[A víz szintje a koktél szintjét jelenti, ilyen sorrendben voltak megadva az
összetevők. A víz szintje helyes.]
0-s kód:

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):


[A jelölés skálával való metszéspontja a tartományon kívülre esik.]
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[Az érték jó, de a jelölés rossz.]

[A jelölés nincs teljes terjedelmével a tartományon belül.]

[Nem egyértelmű, melyik jelölés a végleges.]
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[A vonal kilóg a tartományból.]

[450-et jelölt.]

[425 helyett 325-nél jelölt.]
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[Nem derül ki, hogy melyik a végleges válasza, semmi nem utal arra, hogy a
legfelső vonalat kell nézni és a többi pedig az egyes rétegek szintje lenne.
A vonalak hossza is azonos.]
Lásd még: X és 9-es kód.
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Térinformatika
79/108

MR14802
Milyen magasan volt a drón, amikor a megtett út 3500 m volt?
1-es kód: 89
Tanulói példaválasz(ok):







[Betűkkel írta le a számot.]


0-s kód:

Rossz válasz. Nem fogadhatók el az olyan válaszok sem, amikor a tanuló
megadta a 89-et is, de egy tartomány részeként vagy mellette más értéket is
megadott.
Tanulói példaválasz(ok):





[Tartományt adott meg, amiben rossz érték is szerepel.]
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[Tartományt adott meg.]


Lásd még: X és 9-es kód.

Legmagasabb csúcsok
80/109

MR18401
Melyik hegycsúcshoz tartozó sáv HIÁNYZIK a diagramról? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: C

Robotika
81/110

MR08201
Mely pályaszakaszoknál kell Zen programozására figyelni, hogy NE történjen ütközés Bunnyval? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

Üdítő
82/111

MR14002
Döntsd el, hogy az alábbi hígítási arányok közül melyik édesebb az 1 : 7 hígítási arányú
üdítőnél, és melyik nem (azaz melyik tartalmaz nagyobb arányban sűrítményt, és melyik
nem)! Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld!
Helyes válasz: ÉDESEBB, KEVÉSBÉ ÉDES, UGYANOLYAN ÉDES, ÉDESEBB
– ebben a sorrendben.
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Várrom
83/112

MR17601
Tegyél X-et az alábbi térképen arra a helyre, ahol a várrom található! Ha több jelölés is
szerepel az ábrádon, vagy javítottad a jelölésedet, írd oda, melyik a végleges!
Megj.:

A kódolás (mozgatható és forgatható) sablon segítségével történik.
A tanuló által megjelölt hely alapján kell dönteni a válasz helyességéről
(függetlenül attól, hogy számítások látszódnak-e vagy sem, jók-e a számítások
vagy nem).
Nem tekintjük hibának, ha a tanuló nem X-et, hanem valamilyen más
egyértelmű jelölést (karikát, nyilat stb.) alkalmazott.
Ha a tanuló X-szel jelölt, akkor annak metszéspontját, ha nyilazott vagy
vonalat húzott Várhalomtól, a nyíl hegyét, illetve a vonal végét kell vizsgálni,
ha egy területet jelölt meg (pl. satírozással), akkor annak teljes terjedelmével
az elfogadható tartományon belül kell lennie, annak határait is beleértve. Ha
a tanuló X-et és másfajta jelölést is használt, akkor az X-et nézzük (mivel ezt
kérte a feladat).
Ha a tanuló több pontot is bejelölt és minden bejelölt pont az elfogadható
tartományon belül van, akkor a választ 1-es kóddal kell értékelni.
Ha a tanuló több pontot is bejelölt, amik között van jó és rossz is és nem
derül ki, melyik a végleges válasza, 0-s kódot kell adni.

1-es kód: A tanuló a következő tartományban adta meg a várrom helyét (beleértve
a határokat is):
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Tanulói példaválasz(ok):




[A karikázással egyértelműen megjelölte a végleges választ.]
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0-s kód:

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):


[A körön kívül van a jelölés.]


[Rossz helyen jelölt.]


[Rossz helyen jelölt.]
Lásd még: X és 9-es kód.
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Éjszakai alvás
84/113

MR11901
Döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül! Válaszodat
a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld!
Helyes válasz: IGAZ, IGAZ, IGAZ, HAMIS, HAMIS – ebben a sorrendben.

Rajzfilm I.
85/114

MR00701
Melyik műveletsorral számolható ki, hogy hány rajzot kell készíteniük? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

Lépésszámláló
86/115

MR15301
Melyik műveletsorral számítható ki, hogy a sportoló hány kilométert tett meg egy óra alatt?
Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

Éttermi találkozó
87/116

MR18801
Az alábbi időpontok közül mikor találkozzon az ügyfelével az étteremben? Satírozd be
a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

Paintball
88/117

MR10601
Melyik ábrán jelöli szürke szín ezeket a területeket? Satírozd be a helyes ábra betűjelét!
Helyes válasz: B
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„A” füzet szövegértés 2. rész/
„B” füzet szövegértés 1. rész/

Katonai térkép
89/60

MR18301
A katonai térképen X-szel jelölt házat melyik pont jelzi a mai térképen? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

Bútorvásárlás
90/61

MR11101
Melyik kombinációt választhatja Tamás, ha 425 cm hosszú az a fal, ahová a bútorokat
egymás mellé szeretné elhelyezni, és legfeljebb 550 zedet szán a vásárlásra? Satírozd be
a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

Késedelmi kamat
91/62

MR17901
Melyik műveletsorral számolható ki a számla késedelmes fizetése esetén megállapított

kamatok összege, ha a kamat 1,2%, és a számla értéke x? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

Mobildíjcsomag
92/63

MR02801
Melyik csomagot válassza Marci, ha azt szeretné, hogy az minden szempontból többet
tartalmazzon a háromhavi átlagnál, és a lehető legolcsóbb legyen? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: C
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Bajnokság
93/64

MR13801
LEGALÁBB hányadik helyen kell végeznie az utolsó futamban Bodónak, hogy a többiek
eredményétől függetlenül övé legyen a bajnoki trófea? Úgy dolgozz, hogy számításaid
nyomon követhetők legyenek!
Megj.:

Ennél a feladatnál számolási hiba és/vagy elírás NEM fogadható el, még
akkor sem, ha látszik a helyesen felírt műveletsor. A helyesen felírt
műveletsor önmagában nem elegendő, a helyes eredménynek is látszania kell.
Ha a 18/19/20-as értéket művelet eredményeként kapta meg, akkor azt
indoklásnak tekintjük.
Ha másik érték kiszámolásához használta fel a 20-as értéket, akkor egy
művelet részeként tekintjük.

1-es kód: 2. helyen ÉS az indoklásban szerepel a következők valamelyike:
i) 2 pont előnye marad
ii) nagyobb a pontelőnye (7) a másodikkal szemben, mint amennyivel többet
szerezhet egy első hellyel a másodikhoz képest (5), azaz mindkét érték
látszik (7 és 5)
iii) Bodó összpontszáma második helyezés (332) és Kerekes összpontszáma
első helyezés esetén (330)
iv) 18 vagy 19 vagy 20 pontot kell szereznie ÉS láthatóan ezzel az értékkel
indokol, nem csak egy művelet részeként szerepel.
DE: Ezek az értékek művelet eredményeképpen elfogadhatók.
v) látszik, hogy Kerekes pontszáma 330, Bodóé 328 lenne
[Ennyi lenne a pontszám 3. hely esetén.]
Számítás: 312 – 305 = 7 pont az előnye a másodikkal szemben
25 – 20 = 5 < 7
Tanulói példaválasz(ok):







305 p + 25 p = 330 p
312 p + 20 p = 332 p
Az utolsó futamon legalább 2. helyen kell végeznie.
[Az összpontszámokat számolta ki.]
Ha a második helyen végez, még két ponttal akkor is ő nyer.
[A végeredmény pontkülönbségét adta meg.]
312 – 305 = 7 > 20 – 25 = 5 – a második hely elég neki
[A pontelőnnyel és a szerezhető pontok különbségével számolt.]
Bodót senki sem veszélyezteti Kerekesen kívül.
Kerekes: 305 + 25 = 330
Bodó: 312 + 20 = 332
most 312 pont
7 pont különbség a másodikkal szemben
ha a 2. első lesz, akkor neki lesz 330 pontja
ezért Bodónak ennél többet kell szereznie, ezért kell 2.-nak lennie
mert 18 pont a különbség, ha a második megnyeri a futamot
[Helyes indoklás.]
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[A 7 és az 5 pont helyes összehasonlítása.]
305 + 25 = 330
330 – 312 = 18
legalább 18 pontot kell szereznie, tehát 2. helyen kell végeznie.
[A 2. helyezett előnyét hasonlította a szerezhető pontokhoz.]
312
305
9.-től fölfelé már nyerne
305 + 25 = 330
312 + 18 = 330
legalább 2. helyen kell végeznie
[Leírja, hogy a 18 ponttal ugyanannyija lesz, annál több kell.]

[Látszik, hogy 16 pont még nem elég, legalább 20-at kell szereznie.]
305 + 25 = 330
330 – 312 = 18
Az utolsó futamban legalább a/az 2. helyen kell végeznie.
[Látszik, hogy 18 pontot kell szereznie.]
Ha Kerekes az 1., akkor 305 + 25 = 330 amihez nem lehet 3., mert ott 9 pont
a különbség, közöttük meg csak 7 pont van.
Az utolsó futamban legalább a/az 2. helyen kell végeznie.
[9 pont a különbség a szerzett pontok között, jelenleg pedig csak 7 a
különbség.]
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0-s kód:

312 – 305 = 7
25 – 16 = 9
2. helyen kell végeznie, mert hogyha a 3. helyen végez, akkor 2 ponttal
lemarad a trófeáról.
Az utolsó futamban legalább a/az 2. helyen kell végeznie.
[A jelenlegi 7 pontos előny, az 1. és 3. hely pontkülönbsége (9) miatt,
Kerekesnek kedvezne, mert Bodó 2 ponttal lemaradna, tehát 2. hely lesz
elegendő.]
Kerekes nyer: 305 + 25 = 330
min. 331 p kell
[Látszik a 330 pont és az is, hogy annál több kell.]
305 + 25 = 330
312 + x > 330
312 + 20 > 330
Az utolsó futamban legalább a/az 2. helyen kell végeznie.
[Láthatóan az x értéket keresi a tanuló, tehát egy ismeretlen értékét határozta
meg, 20 az az érték, amivel indoklását alátámasztja.]

Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló rossz
gondolatmenettel kapta meg a látszólag helyes helyezést.
Tanulói példaválasz(ok):





Ha Kerekes első lesz, 330 pontja lesz.
Bodónak legalább 2. helyezettnek kell lennie, hogy biztosan több pontja
legyen, mint a többieknek. [Nem írta le Bodó összpontszámát.]
Az 1. helyen áll most Bodó, így a következő futamban az 1. helyen kell
végeznie, mert ha a 2. helyen végez, akkor is megnyeri a kupát.
312 + 20 = 332
Az utolsó futamon legalább 1. helyen kell végeznie.
[Ellentmondásos.]

[Csak a pontszámot írta le.]








312
+118
430
Az utolsó futamon legalább 2. helyen kell végeznie.
[Rossz indoklás.]
ha 2. lenne: 312 + 305 = 617
ha 3. lenne: 312 + 222 = 534
Az utolsó futamon legalább 2. helyen kell végeznie.
[Rossz gondolatmenet.]
312 – 305 = 7
9. helyezett kap 7 pontot.
Az utolsó futamon legalább 9. helyen kell végeznie.
[Nem veszi figyelembe, hogy a másik is szerez pontot.]
Az utolsó futamon legalább 337. helyen kell végeznie.
[Rossz válasz, indoklás nincs.]
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[Ennél a feladatnál számolási hibát nem fogadunk, a 312 + 20 művelet
eredményét elszámolta.]
Az utolsó futamon legalább 2. helyen kell végeznie.
[Hiányzik az indoklás.]

[Két megoldást adott meg.]
312 + 20 = 332
Az utolsó futamon legalább 2. helyen kell végeznie.
[A 20 nem indoklásként szerepel, hanem egy művelet részeként.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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Hirdetés
94/65

MR18901
Hány kattintásra elegendő a maradék összeg? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon
követhetők legyenek!
2-es kód: 375. Egy másik gondolatmenet miatt, a 125 : 21 500 kerekítéséből adódó
pontatlanság miatt ettől eltérő értékek is elfogadhatók, pl.:
i) 322,5 (ha 0,005 kattintás/zeddel számolt)
ii) 387 (ha 0,006 kattintás/zeddel számolt)
A kiszámolt értéknek látszódnia kell, a helyes műveletsor felírása még nem
elegendő.
A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható. Ennél a kódnál
a számolási hiba és/vagy elírás NEM fogadható el, még akkor sem, ha látszik
a helyesen felírt műveletsor.
Számítás: 86 000 – 64 500 = 21 500
21 500 : 125 = 172
64 500 : 172 = 375
Tanulói példaválasz(ok):
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[A kattintások különbségével számolt.]


[Helyes válasz.]
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[A kattintások különbségével számolt.]
86 000 – 64 500 = 21 500
64 500 – 21 500 = 43 000 =125
43 000 – 21 500 = 21 500 = 125
21 500 – 21 500 = 0 =125
Válasz: 375 kattintásra
[125-ös kattintásokhoz tartozó zedekkel számolt.]
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125
21 500
x
64 500
x = 64 500 : 21 500 · 125 = 3 · 125 = 375
[Jó gondolatmenet.]

[Az 1 zedre jutó kattintások számával számolt.]

[A 125 : 21 500 kerekítése miatt lesz eltérő a kapott eredménye,
gondolatmenete helyes]

[Jó gondolatmenet, kerekítés miatt adódó érték.]

[Jó gondolatmenet, kerekítés miatt adódó érték.]
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1-es kód: Részlegesen jó válasznak tekintjük, ha a tanuló helyes gondolatmenettel
számolt, de számolási hibát vagy egy számjegyű elírást vétett. Számolási hiba
csak akkor fogadható el, ha látszik a helyesen felírt műveletsor. Nem
fogadható el elírás, ha az egy adat első leírásakor történik.
Tanulói példaválasz(ok):


[A 21 500-at egy számjegyben elírta, 215 000-rel számolt a későbbiekben,
ettől eltekintve a gondolatmenete helyes.]


[A 64 500-at a korábban helyesen leírthoz képest egy számjegyben elírta
(647 500), gondolatmenete ettől eltekintve helyes.]


[Számolási hiba a kivonásnál, de a művelet helyesen van felírva, a
gondolatmenet helyes.]
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[Számolási hibát követett el, de jó a gondolatmenet.]

[Az első lépésnél számolási hibát követett el, utána jó gondolatmenettel
számolt, 1 kattintás az elszámolás miatt 180 zedbe kerül.]

[A műveletsor helyes, nem derül ki, hogy helyesen ki tudná számolni a
műveletsor helyes eredményét.]
0-s kód:

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):


[Rossz gondolatmenet.]
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[Rossz gondolatmenet.]




[Rossz gondolatmenet.]




[Rossz gondolatmenet, a 64 500-at tekinti 125 kattintásnak.]

[Rossz gondolatmenet.]
Lásd még: X és 9-es kód.
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95/66

MR18902
A hét melyik napján érte el az eddigi kattintások összege a 100-at? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: D

Buszindulások I.
96/67

MR09201
Szeretnének egyszerre buszra szállni, mikor tehetik meg ezt legközelebb? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

Számítógépes játék II.
97/68

MR08401
Rajzold be az alábbi ábrába, melyik útvonalon halad a háromszög a B helyig! Ha több
jelölés is szerepel az ábrádon, vagy javítottad a jelölésedet, írd oda, melyik a végleges!
Megj.:

Az útvonalat jelentő vonal vastagságát nem kell vizsgálni, még akkor sem,
ha több útvonalat jelölt meg. Egyértelműen kell jeleznie (pl. lehúzás,
végleges felirat) a tanulónak, hogy több útvonal esetén melyik a végleges
válasza.
Ha van olyan útszakasz, ahol a lehúzott útszakaszon két vonal is halad, akkor
csak az egyiket tekintjük lehúzottnak, ha a megmaradó a helyes útvonal
részeként is felfogható.

1-es kód: A tanuló az alábbi ábrán látható útvonalat rajzolta be. Nem számít hibának,
ha a nyilakkal, pontokkal, vonalkákkal stb. jelölte a tanuló az útvonalat,
amennyiben egyértelmű a jelölés.
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Tanulói példaválasz(ok):




[Helyesen jelölte a kanyarodási pontokat.]

58

Javítókulcs





[A lehúzott útszakaszon láthatóan két útvonal halad.]
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0-s kód

Rossz válasz.
Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló több útvonalat jelölt be
vagy javította a megoldását, de nem egyértelmű, melyik a végleges válasza.
Tanulói példaválasz(ok):


[Az első helyen balra kanyarodott.]


[A falnál mindig balra kanyarodott.]
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[Indulás után nem ment el a falig.]
Lásd még: X és 9-es kód.

Kávé
98/69

MR02601
Melyik kép állhat a fenti recept mellett? Satírozd be a helyes ábra betűjelét! A feladat
megoldásához használj vonalzót!
Helyes válasz: B
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Forgalomszámlálás
99/70

MR19601
Rajzold be a hiányzó oszlopot a táblázat adatai alapján! Ha több jelölés is szerepel az ábrádon
vagy javítottad a jelölésedet, írd oda, melyik a végleges!
Megj.:

A kódolás (mozgatható és forgatható) sablon segítségével történik.
Nem tekintjük hibának, ha a tanuló nem oszlopot rajzolt, hanem csak az
oszlop tetejét jelölte vízszintes vonallal vagy csak pontot ábrázolt a megfelelő
magasságban.
Ha a tanuló javít, javítása egyértelmű kell, hogy legyen. Ha az oszlop
tetejéhez hozzátold és a szükségtelen vonalakat nem húzza le, az oszlop
legnagyobb magasságát vizsgáljuk.
Ha a tanuló magasabbra rajzolja az oszlopot, de satírozással jelzi, hogy
valójában milyen magasnak gondolja, a választ elfogadjuk, ha a satírozás jó.
Ha a tanuló skálabeosztást is megadott, azt nem kell vizsgálni.
Ha a tanuló több oszlopot is berajzolt és nem derül ki, hogy melyik az az egy
oszlop, amit végleges válaszának tekint, akkor a választ 0-s kóddal kell
értékelni.

1-es kód: A tanuló az autók számát jelentő oszlopot (1000) helyesen rajzolta be az
alábbi sablonnak megfelelően. Az oszlop magasságát jelző
vonalnak/jelölésnek teljes terjedelmében az elfogadható tartományban kell
lennie, beleértve annak határait is.
Az oszlop vízszintes pozícióját nem kell vizsgálni.

62

Javítókulcs

Tanulói példaválasz(ok):


[Hozzátoldásnál az oszlop legnagyobb magasságát vizsgáljuk.]


[Az oszlop X-szel áthúzott magasságát nem kell vizsgálni, az oszlop
magassága helyes.]


[Az oszlop magassága helyes.]
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[Az oszlop magasságához hozzárajzolt, majd satírozással kijelölte az oszlop
tényleges magasságát.]

[Az oszlop magassága helyes, az oszlop vízszintes elhelyezése tetszőleges
lehet.]

[Egy meglévő oszlop magasságát toldotta meg úgy, hogy az oszlop új
magassága a tartományba esik.]
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0-s kód:

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):


[Az oszlop magassága rossz.]


[Az oszlop magassága rossz.]


[Nem derül ki, hogy melyik a végleges válasza.]
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[Az oszlop magassága rossz.]
Lásd még: X és 9-es kód.
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100/71

MR19602
Tesznek-e lámpát a gyalogátkelőhöz? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Válaszodat
számítással indokold!
Megj.:

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.
Ha a tanuló a megalapozott indokláshoz szükséges megfelelő műveletsort ír
fel, de a számítást elhibázza (számítási, nem módszertani hibát vét), és a saját
eredménye alapján jól dönt, válasza elfogadható.
Elfogadható a válasz, ha a tanuló nem jelölte meg egyik válaszlehetőséget
sem, de szöveges válaszából egyértelműen kiderül a választása.
Ha a tanuló az 1850 : 60 osztás eredményét 30-nak számolta, akkor a helyes
döntéshez a „Nem” válaszlehetőséget kell megjelölnie.
Ha a tanuló a 30,8-as eredményét 30-nak tekinti, akkor a válasz 0-s kódot
kap.

1-es kód: A tanuló az „Igen, tesznek” válaszlehetőséget jelölte meg és válaszában
látszik a következők valamelyike:
𝟓𝟓
i) az egy percre kiszámított átlagérték (30,8 vagy 31 vagy 30 𝟔𝟔) VAGY az

erre vezető helyes műveletsor VAGY a helyes átlagérték 30-tól való eltérése
(0,8 vagy 1),

ii) az egy percre kiszámított átlagérték 30 és látszódik, hogy van maradék is.
iii) az összgépjárműszám (1850) megadása a percenkénti 30-as átlaghoz
tartozó gépjárműszámhoz (1800) képest, vagy ezek különbségére (50) való
utalás.
iv) látszik a 30-as átlaghoz szükséges percek (61,6 vagy 62) meghatározása
(1850 : 30 = 61,67) ÉS a 60 is.
Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló az egy percre kiszámított
átlagértéket 30-nak számolta (maradékra való utalás nélkül) és a „Nem”
válaszlehetőséget jelölte meg.
Ha a tanuló az átlagértékeket külön-külön, járműtípusonként határozta meg
(20 és 2,5 és 8,3), akkor azokat kerekítés nélkül kell összegeznie vagy utalnia
kell azok összegzésére (kapcsos zárójel, aláhúzás).
Számítás: 1200 + 150 + 500 = 1850
1850 : 60 = 30,83
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Tanulói példaválasz(ok):


[Jó a számolt érték, a szöveges válaszból kiderül, hogy a döntés is helyes.]


[Az ii) pont alapján helyes a válasz.]


[Az i) pont alapján helyes a válasz.]


[Helyes műveletsor, az 1850 : 60 művelet eredményét elszámolta (25), ez
alapján helyes a döntése.]
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[Jó értékek, jó döntés.]

[A járműtípusonként számolt, kerekítés nélkül összegezte őket.]




[A iii) pont alapján helyes.]

[Helyesen és egyértelműen megfogalmazott szöveges leírása a matematikai
műveletnek, döntés is helyes.]
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[Az osztás eredményénél (30) látszik, hogy van maradék is (50), döntés is
helyes.]

[30-31-es értére utalás, jó döntés.]
0-s kód:

Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló a helyesen
kiszámolt érték alapján nem vagy rosszul dönt. Idetartoznak azok a válaszok
is, amikor a tanuló a művelet eredményét 30-nak számolta (maradékra való
utalás nélkül) és az „Igen” válaszlehetőséget jelölte meg.
Tanulói példaválasz(ok):


[A 8:00 és 9:00 közötti időszakkal számolt.]


[Nem számolt a kerékpárokkal és 30-cal osztott 60 helyett.]
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[Nem számolt a kerékpárok számával.]






[Nincs kiszámolt érték, a döntés is hiányzik.]

[Csak az autók számát vette figyelembe.]

[Számolási hiba, ez alapján „Nem” lenne a helyes döntés.]
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[A 30,8-at 30-ra kerekítette.]

[Ellentmondó válasz, 30,8-as átlag nem jelenti a minimum 30 autót.]

[Nem derül ki, hogy a 62-t a 60-nal hasonlította össze.]

[Nem derül ki, hogy a 61,06-os értéket a 60-nal hasonlította össze.]
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[30,8-as eredményt 30-nak tekinti, ez alapján rossz a döntés]
Lásd még: X és 9-es kód.

Akvárium I.
101/72

MR05701
Melyik műveletsorral számolható ki, hogy legalább hány literes akváriumra van szüksége
Petrának? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

Jubileumi jutalom
102/73

MR13001
Mennyi lesz Anna jutalma, ha a havi fizetése 128 zed, és idén 35 éve dolgozik a
munkahelyén? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

Matematika – 6. évfolyam

73

Botondék háza
103/74

MR21401
Tegyél X-et az alábbi, más nagyítású utcatérképen oda, ahol Botondék háza áll! Ha több
jelölés is szerepel az ábrádon, vagy javítottad a jelölésedet, írd oda, melyik a végleges!
Megj.:

A kódolás (mozgatható és forgatható) sablon segítségével történik.
Nem tekintjük hibának, ha a tanuló nem X-et, hanem valamilyen más
egyértelmű jelölést (satírozás, cím beleírása, nyíl stb.) alkalmazott.
Ha a tanuló X-szel jelölt, akkor annak metszéspontját kell vizsgálni, ha egy
területet jelölt meg (pl. satírozással), akkor annak teljes terjedelmével az
elfogadható tartományon belül kell lennie, annak határait is beleértve.
Ha a tanuló nyíllal jelölte meg a helyet, akkor a nyílhegy végét kell vizsgálni.
Ha a tanuló X-et és másfajta jelölést is használt, akkor az X-et nézzük (mivel
ezt kérte a feladat).
Ha a tanuló több pontot is bejelölt és azok között van olyan, ami a
tartományon kívül található, továbbá 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 a tanuló több pontot is bejelölt és azok mindegyike az elfogadható
tartományban van, akkor a válasz elfogadható.

1-es kód: A tanuló által megjelölt hely az alábbi sablonon megjelölt elfogadható
tartományba esik (beleértve a határokat is).
Sablon:
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Tanulói példaválasz(ok):


[Az X metszéspontja az elfogadható tartományban van.]


[Az X metszéspontja az elfogadható tartományban van.]
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[Az X metszéspontja az elfogadható tartományban van.]


[A véglegesnek jelölt X metszéspontja az elfogadható tartományban van.]
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[Az X metszéspontja az elfogadható tartományban van.]

[A nem zárójelezett, ezért véglegesnek tekintett X metszéspontja az
elfogadható tartományban van.]
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[Az X metszéspontja az elfogadható tartományban van.]

[Az X metszéspontja az elfogadható tartományban van.]
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[Az X metszéspontja az elfogadható tartományban van.]
0-s kód:

Rossz válasz.
Tanulói példaválasz(ok):


[A jónak jelölt X rossz helyen van.]
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[Az X rossz helyen van.]


[Több jelölés is látható.]
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[Az X metszéspontja nincs a tartományban.]


[Az X metszéspontja kilóg a tartományból.]
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[A nem zárójelezett X rossz helyen van.]
Lásd még: X és 9-es kód.

Taxi
104/75

MR14701
Döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül! Válaszodat
a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld!
Helyes válasz: IGAZ, IGAZ, IGAZ, HAMIS – ebben a sorrendben.

Gyalogtúra
105/76

MR99701
Döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül! Válaszodat
a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld!
Helyes válasz: IGAZ, HAMIS, HAMIS – ebben a sorrendben.
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Repülőjárat
106/77

MR10001
Mennyi a repülési ideje annak a járatnak, amelyik 23 óra 45 perckor indul Budapestről, és
helyi idő szerint 5 óra 30 perckor érkezik Bakuba? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

Reklámtábla
107/78

MR04301
LEGKEVESEBB hány másodperc telik el két olyan felvillanás között, amikor mind a 4 szín
világít? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D
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Robot
108/79

MR20402
Rajzold le a robot útvonalát! Ha több jelölés is szerepel az ábrádon, vagy javítottad
a jelölésedet, írd oda, melyik a végleges!
Megj.:

A kódolás (mozgatható és forgatható) sablon segítségével történik.
Elfogadjuk azokat a válaszokat is, amikor az érkezési pont túllóg a sablonon,
de még mindig a várt rácsponthoz van a legközelebb.
Ha a tanuló több útvonalat 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 az alábbi ábrán látható útvonalat ÉS/VAGY a robot érkezésének
helyét jelölő rácspontot jelölte meg.
Sablon:
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Tanulói példaválasz(ok):


[Helyes az útvonal.]


[Helyes az útvonal.]

Matematika – 6. évfolyam

85



[Helyes az útvonal]




[Csak a végpontot jelölte meg, helyes válasz.]

[Az eredetit elrontotta, az új kezdőpontból jó útvonalat rajzolt.]
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[A fordulópontokat és a végpontot jelölte helyesen.]

[Bár nem a K ponttól indult, a helyes útvonalat berajzolta.]
0-s kód:

Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló láthatóan
rossz útvonalon jutott el a jó helyre.
Tanulói példaválasz(ok):


[Rossz az útvonal.]
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[Rossz az útvonal.]


[Rossz az útvonal.]


[Az utolsó szakasz rossz.]
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[A 3. szakasz rossz.]

[Az első szakasz rossz.]

[Az utolsó szakasz rossz.]
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[Összekötötte a kezdő- és a végpontot.]
Lásd még: X és 9-es kód.

Autóvásárlás
109/80

MR16502
A felsorolt szempontok alapján melyik autót választotta Józsi édesapja? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

Sálminta
110/81

MR20501
Hány gombolyag SÁRGA fonal kell a sálhoz? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D
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Kemencekémény
111/82

MR19801
Hány RAKLAP kéménytéglát kell vennie, ha egy raklapon 150 darab kéménytégla van, és
egy raklap nem bontható meg? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!
(A téglákat megkötő anyag vastagságát nem számítjuk bele a kémény magasságába.)
Megj:

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 feladat javítása során ügyelni kell arra, hogy a 3 rossz gondolatmenettel is
kijöhet, ha látszik a rossz gondolatmenet (pl. nem számolt azzal, hogy
1 sorban 8 tégla van, vagy azzal, hogy összesen 400 tégla szükséges), a válasz
0-s kódot kap.

2-es kód: 3 raklap. A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.
Ha a tanuló számításai látszódnak (azaz műveletet írt fel és nem csak
adatokat írt ki), akkor a soronként 8 téglának VAGY a szükséges 400 db
téglának meg kell jelennie a számításban. Idetartoznak azok a válaszok is,
amikor a tanuló 400 : 150 művelet eredményeként (számolási hiba miatt)
egész értéket kap.
Számítás: I. típus:
325 : 6,5 = 50
50 · 8 = 400 db tégla szükséges a kéményhez.
400 : 150 = 2,67 → 3 raklap
II. típus:
150 : 8 = 18,75 sor
[Ezt az értéket lefelé vagy felfelé is kerekítheti 18-ra vagy 19-re]
18,75 · 6,5 = 121,875 cm 1 raklapnyi tégla összmagassága
325 : 121,875 = 2,6 → 3
III.típus:
150 : 8 = 18,75 sor
[Ezt az értéket lefelé vagy felfelé is kerekítheti 18-ra vagy 19-re]
6,5 · 18,75 = 121,875
[1 raklapnyi téglából építhető kémény magassága]
6,5 · 3 ·18,75 = 6,5 · 56,25 = 365,625 cm
[3 raklapnyi téglából építhető kémény magassága.]
365 > 325 cm
[Azonos mértékegységben kell lenni a 3,25-nek és a 3 raklapnyi
téglából építhető kémény magasságának.]
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Tanulói példaválasz(ok):


[Jó a gondolatmenet, számolási hibát követett el, de látszik a helyes
műveletsor.]


[Jó a gondolatmenet.]
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[A tanuló számolási hibát követett el (látszik a helyes műveletsor),
gondolatmenete helyes.]




[A tanuló számolási hibát követett el (látszik a helyes műveletsor),
gondolatmenete helyes.]
3,25 m = 325 cm
325 : 6,5 = 50 50-szer kell egymásra rakni a négyzet alakú formát.
Egy forma 8 tégla 50  8 = 400 tégla kell összesen.
400 : 150 = 2 m:100
Válasz: 3
[Helyes válasz, jó a gondolatmenet.]
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1 sor = 8 tégla
6,5 cm magas egy tégla
10 sor = 80 db tégla = 65 cm
20 sor = 160 db tégla = 130 cm
40 sor = 320 db tégla = 260 cm
50 sor = 400 tégla = 325 cm
Válasz: 3
[Helyes válasz, jó gondolatmenet.]
Az alap 8 db téglából áll.
325 : 6,5 = 50 sor magas a kémény
50  8 = 400 db kell a kémény megépítéséhez
400 : 150 = 2 maradék: 100
2 raklap plusz 100 db, azaz 3 raklap.

[1 raklapnyi téglát egymásra téve a 8-as sorok összmagassága 121,875 cm,
amiknek 2,6-szerese a tervezett kémény. Tehát 3 raklapnyi tégla szükséges.]

[Jó gondolatmenet, 1 raklapból 18,75 sor jön ki, aminek összmagassága
121,875 lenne, de jó a felírt művelet.]
3,25 m = 325 cm : 6,5 – 50 emeletnyi tégla kell
150 · 8 = 18,75 · 3 = 56,25 emeletre elég a 3 raklap
Válasz: 3 raklap kéménytéglát kell vinnie.
[A szükséges és 3 raklapnyi téglából építhető emeletek számát vizsgálja, mivel
ezek értékben közel vannak, elfogadható indoklásnak, hogy ettől kevesebb
raklap nem lenne elég.]
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[A 3,65-öt hasonlítja a 3,25-höz.]
1-es kód: Részlegesen jó válasznak tekintjük, amikor a tanuló NEM kerekítette felfelé
egész számra az eredményt, ezért válasza 2,6 vagy 2,66 vagy 2,67 vagy 2,7
vagy a számolási hiba eredményeként kapott nem egész szám (ha látszik az
elszámolt értékhez tartozó helyes műveletsor).
Ha a tanuló számításai látszódnak (azaz műveletet írt fel és nem csak
adatokat írt ki), akkor a soronként 8 téglának VAGY a szükséges 400 db
téglának meg kell jelennie a számításban.
A nem számolási hiba eredményeként adódó nem kerekített értékek látható
számítások nélkül is elfogadhatók.
Tanulói példaválasz(ok):



Alap 8 db téglából áll. 325 : 6,5 = 50 sor magas a kémény
50  8 = 400 db kell a kémény megépítéséhez
400 : 150 = 2,666 → 2,7 raklap

[A kapott eredményt nem kerekítette egész számra, gondolatmenete helyes.]
0-s kód:

Rossz válasz.
Ide tartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló láthatóan rossz
gondolatmenettel kapta meg a 3-as értéket, vagy a számításban nem jelenik
meg a soronkénti 8 tégla vagy a szükséges 400 db tégla vagy az utolsó
lépésben lefelé kerekített.
Azok a válaszok is 0-s kódot kapnak, amikor a tanuló a 2,6-os értéket felfelé
kerekítette és még ehhez hozzáadott 1-et, ezért válasza 4.
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Tanulói példaválasz(ok):


[Rossz gondolatmenet.]


[Rossz gondolatmenet.]


[Rossz gondolatmenet, nem derül ki, hogy mi az a 80.]


[Rossz gondolatmenet.]
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[Nem derül ki, hogy a 2 milyen művelet eredményeként született.]

[Rossz gondolatmenet.]



[A tanuló nem számolt azzal, hogy egy sorban 8 tégla található.]
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[A tanuló soronként 7 téglával számolt a 8 helyett.]

[Nem számolt azzal, hogy 1 sorban 8 tégla van.]
6,5 ·150 : 325 = 3
[Rossz gondolatmenet, leírt számításában nem számolt a 8, illetve 400-es
értékekkel.]
3,25 m = 3250 cm
3250 : 6,5 = 500
500 · 8 = 4000
4000 : 150 = 26,6
Válasz: 27 raklap
[A tanuló rosszul váltotta át a mértékegységet, nem írta le a 3,25· 100 = 3250
műveletet, tehát nem tekinthető számolási hibának.]

[2 raklap + 100 tégla raklap válasz rossz, nem adta meg a vásárolandó
raklapok számát.]
Lásd még: X és 9-es kód.

Teljesítménytúra II.
112/83

MR20101
Hol helyezkedik el az 5. ellenőrző pont a szintmetszet kilométerskáláján? Satírozd be a helyes
ábra betűjelét!
Helyes válasz: D
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Metronóm
113/84

MR07001
Jelöld a következő ábrán egy vonallal a 92-es értéket! Ha több jelölés is szerepel az ábrádon
vagy javítottad a jelölésedet, írd oda, melyik a végleges!
Megj.:

A tanuló által megjelölt hely alapján kell dönteni a válasz helyességéről
(függetlenül attól, hogy számítások látszódnak-e vagy sem, jók-e a számítások
vagy nem).
Nem tekintjük hibának, ha a tanuló nem vonallal jelölte az értéket, hanem
valamilyen más egyértelmű jelölést alkalmazott (pl. karikázást, X-et, nyilat).
Ha a tanuló vonallal vagy nyíllal jelölt, akkor annak hozzá kell érnie a 92-es
értéket jelző vonalhoz vagy egyértelmű meghosszabbításának kell lennie, ha
X-szel jelölt, akkor annak a középpontját vizsgáljuk. Ha csak a 92-es számot
írta, annak egyértelműen a megfelelő vonalhoz kell tartoznia. (szám felirat
középpontja a vonalra essen).
Ha több vonal látható, azok vastagságát nem kell vizsgálni. Ha a tanuló több
vonalat is berajzolt, és az egyik vonal legalább kétszer olyan hosszú, mint a
többi, akkor azt a vonalat tekintjük a végleges válaszának.
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 ábrán látható helyen jelölte az értéket. Ha a tanuló jó
vonalat jelölt meg és a beosztáshoz tartozó értéket is megadta, akkor annak
helyesnek kell lennie (92).

Tanulói példaválasz(ok):


[Egyértelmű, melyik vonalhoz írta.]
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[A nyíl jelöli a vonalat.]


[Jó helyen jelölt.]


[Hozzáér a helyes vonalhoz.]


[A 92 jó helyen van.]
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[A 92 jó helyen van.]


[A vonal meghosszabbításánál van.]


[Egyértelműen jelölte a vonalat.]
0-s kód:

Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló jó helyen jelölt
és a beosztáshoz tartozó értéket nem 92-nek adta meg.
Tanulói példaválasz(ok):


[Rossz helyen jelölt.]
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[Rossz helyen jelölt.]


[Rossz jelölés.]


[Nem ér a vonalhoz.]


[Nem ér a vonalhoz.]
Lásd még: X és 9-es kód.
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Tájfutóverseny I.
114/85

MR20601
Mennyi idő alatt teljesítette Anna a távot? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

Kerékpárverseny
115/86

MR09701
Melyik a LEGRÖVIDEBB szakasz a körversenyen? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

Úszóverseny
116/87

MR06503
Milyen sorrendben ússzanak a fenti versenyzők a 4 × 100 m-es vegyes váltóban? Satírozd be
a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

Farsangi műsor
117/88

MR16901
Hány osztály jelentkezett két produkcióval, ha összesen 13 műsorszámot láttak a farsangon
részt vevő diákok? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C
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