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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2015-ös Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja  a kezé ben. 
A Javítókulcs  a teszt kérdéseire adott tanulói válaszok egységes és objektív értékeléséhez nyújt segít séget. 
Kérjük, olvassa el figyelmesen a Javítókulcsot, és ha a leírtakkal kapcsolatban kér dé s  me rül fel Önben, 
keressen meg bennünket az okm.szovegertes@oh.gov.hu e-mail címen.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kompetenciamérés tesztjeinek központi javítása után pontosításokkal, 
új példaválaszokkal kiegészített javítókulcsot készítünk, amely előreláthatóan 2014 őszén lesz elérhető a  
www.oktatas.hu honlapon.

Feladattípusok

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

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

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

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

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

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

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

Ezután következik a kódleírás, amelyben megtalálhatók: 

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

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

Kódok

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

kódok a megoldottság fokai közötti rangsort is jelölik.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ebek öröme

Mi az Ebek Öröme?

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

      

Kérjük, hogy a füzetek kódjait hagyja szabadon! 

általános SZABÁLYOK

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

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

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

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

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

Lehetséges kódok

99  
XY041004

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

Bölcs tigrisek

OK01403
Hol jelentek meg Neil Carter eredményei? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK01407
Miért kellett Carternek különleges kamerákat használnia a tigrisek megfigyeléséhez?

Megjegyzés: Kódoláskor összevontuk az 1-es és a 6-os kódot, mert mindkettő helyes válasz.

1-es kód: A tanuló helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy az éjszakai megfigyeléshez 
volt szükség az infravörös kamerákra.
Tanulói példaválaszok:
• Hogy lássák, hogy élnek éjszakai életmódot a tigrisek. [Lássák: megfigyelik.]
• Azért, mert az infravörös kamerák képesek éjszaka is fényképeket készíteni.
• Mert ezek a kamerák még sötétben is látnak.
• Mert az infravörös kamerákkal látszott, hogy mit csinálnak a tigrisek este.
• Hogy éjszaka is tudja őket megfigyelni, mert a tigrisek éjszakai állatokká váltak.
• Mert este kellett megfigyelni őket.
• Hogy éjszaka lehessen látni a tigriseket.
• A sima kamera a sötétben nem lát.
• Hogy lehessen látni, hogy a tigrisek mit csinálnak éjszaka.
• Mert éjszaka nehezebben látta volna őket vagy sehogy. [Utal arra, hogy csak a kü-

lönleges kamera lát a sötétben.]
• Hogy megfigyelje a tigriseket, hogy tényleg éjszakai élőlényekké váltak-e.
• Idézet: „a tigrisek aktivitása jelentősen eltolódott az éjszakai időszak felé.”
•  éjszakai kamera
• Éjjel-nappal meg tudják figyelni. [Benne van az éjjel, és nappal is megfigyelik, így ez 

nem 0-áz.]
• Idézet: „A tanulmányozott helyen azonban Carter és munkatársai felfedezték, hogy 

a tigrisek éjszakai élőlényekké váltak.”
• Éjszaka vakut használnak. [Nem kell tudnia a tanulónak az infravörös kamera mű-

ködési elvét, de rájött, hogy éjszaka kell, ezért helyes válasz.]

6-os kód: A tanuló válaszában arra utal, hogy a tigrisek éjjel aktívak/éjjeli vadászokká váltak.
Tanulói példaválaszok:
• Hogy a tigrisek éjszakai élőlényekké váltak.
• Hogy a tigrisek aktivitása jelentősen eltolódott az éjjeli időszak felé.
• Mert este mozogtak inkább.
• Mert a tigrisek éjjel aktívak, és ezért a különleges kamera. [Arra utal, hogy a tigrisek 

éjjel aktívak, a második fele a kérdés megismétlése.]

1/32

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

Ebek öröme

Mi az Ebek Öröme?

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

      

Kérjük, hogy a füzetek kódjait hagyja szabadon! 

általános SZABÁLYOK

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

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

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

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

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

Lehetséges kódok

99  
XY041004

0
1
7
9

2/33



 
6 Javítókulcs

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Mert az infravörös kamerákkal lehet fotókat készíteni. [Nem von párhuzamot az 

éjszakai megfigyeléssel.]
• Egy sima kamerát a tigris leüthet, a sima kamera a sötétben nem lát. [A válasz első 

fele téves következtetés, így nem elfogadható.]
• Mert a tigrisek nem veszik észre a kamerákat. [Arra utal, mintha láthatatlanok len-

nének a kamerák.]
• Kameracsapdákkal tudta csak megfigyelni őket. [Nappal is kameracsapdákkal figye-

lik meg.]
• Mert megnézte, hogy az emberek és a tigrisek ugyanazon az ösvényen vannak-e.
• Észrevehetik a tigrisek, és leverik a kamerát. Meg hogy lehessen látni, hogy a tigri-

sek mit csinálnak éjszaka. [A válasz első fele téves értelmezés, így nem elfogadható.]
• Teljes mondat idézése: „Az infravörös kamerák képei dokumentálták, hogy a tigri-

sek aktivitása jelentősen eltolódott az éjszakai időszak felé.” [Ez túl sok információ, 
nem vont le következtetés.]

• A tigrisek éjjel is vadászni járnak. [Az IS miatt 0, mert ez nem igaz.]
• Tigrisek és emberek éjjeli megfigyeléséhez. [Nagyon leszűkíti az emberek megfigyelé-

sét az éjszakára, ezért nem jó.]
• Éjjel-nappal aktívak. [Nem igaz.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01410
Milyen erőforrások megszerzéséért alakulhat ki alapvető konfliktus az emberek és a tigri-
sek között?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy a) ugyanazokra az állatok-
ra vadászhatnak az erdőben vagy utal az /élelemre/vadászatra/zsákmányállatokra, ÉS/
VAGY b) a Chitwan parkot mint egészet azonosítja az erőforrásokkal/ utal az erdőre.
Tanulói példaválaszok:
• A zsákmányállatokért.
• Más állatokért, amelyekre az emberek és a tigrisek is vadásznak.
• Az erdőért, és mindazért, ami az erdőben van.
• Élelem, víz. [A víz önmagában nem elfogadható, de nem 0-áz.]
• Chitwan erdeiért, ahol a tigrisek élnek.
• Élelem, fa, fű. [A fa ÉS/VAGY fű megnevezése önmagában nem ér pontot, de nem 

0-ázza le a helyes választ.]
• Élelemért. [Minimálválasz.]
• A szarvasok, őzek húsáért.
• Az erdő. [Minimálválasz.]

0-s kód. Helytelen vagy hiányos válasz. A helyre/élőhelyre/területre való hivatkozás önmagában 
nem elfogadható. A fa/fű és víz megnevezése önmagában nem elfogadható.
Tanulói példaválaszok:
• A forrásokért, tehát az ott található patakok és a víz.
• Az embereknek ugyanazokra a forrásokra van szükségük. [Nem nevezi meg az erő-

forrásokat.]

3/34
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• Az erdőben lévő helyért. [A helyre szűkíti az erdőt mint forrást.]
• Az erdőben lévő területért. [A helyre szűkíti az erdőt mint forrást.]
• A tigriseknek ugyanazt a helyet kell használniuk, mint az embereknek, hogy életben 

maradhassanak. [A helyre való hivatkozás nem elfogadható.]
• Fa, fű.
• Az élelem, a hús megszerzése miatt, a terület, a földek, a fű, a folyók megszerzése 

miatt, és az orrvadászat miatt. [Nem elfogadható válasz, mert tól sok információt 
felsorol válogatás nélkül, az orvvadászatra való utalás elfogadhatatlan.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01411
Milyen konfliktust okozna, ha az emberek és a tigrisek egy időben használnák ugyanazt a 
területet?

1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és válaszában mindkét élőlény szem-
pontjára hivatkozik: a) a tigrisek megtámadnák az embereket ÉS b) az emberek is le-
vadásznák a tigriseket. Ha nem nevezi meg a tigriseket és/vagy az embereket, akkor 
mindenképpen utalnia kell a kölcsönösségre.

 Azok a válaszok szintén elfogadhatók, amelyek úgy írják le a konfliktust, hogy az egyik 
fél támad, a másik védekezik. 
Tanulói példaválaszok:
• A tigrisek zsákmánynak néznék az embereket, az emberek pedig megvédenék ma-

gukat, és lelőnék a tigriseket.
• Az emberek és a tigrisek megtámadnák és megölnék egymást.
• Megölnék a tigriseket önvédelemből. [Az önvédelem szó utal arra, hogy a tigrisek is 

megtámadnák az embereket.]
• A tigris az embert, vagy az ember bántaná a tigrist. [Utal a kölcsönös károkozásra.]
• Az emberek és a tigrisek előbb-utóbb egymásra vadásznának.
• Harcolnak egymással. [Minimál válasz, az egymással szó utal a kölcsönösségre.]
• Harcot okozna. [A harc szó implikálja a kölcsönösséget.]
• A tigrisek megvédenék a területüket, ezért rátámadnának az emberre. Az ember 

meg megölné a bundájáért. [A tanuló saját értelmezése, hogy az ember megölné a 
bundájáért, nem 0-áz.]

• Harc.
• Az ember megölné a tigrist és fordítva.
• Küzdenek.
• Vagy az emberek ölnék meg a tigriseket, vagy a tigrisek az embereket.
• A tigrisek megtámadnák az embereket, az emberek meg ketrecbe zárnák a tigrise-

ket. [Szokatlan válasz: megfogalmazza, hogy a tigrisek támadnak, valamint azt, hogy 
az emberek hogyan kísérelnék meg a védekezést, illetve a tigrisek visszaszorítását.]

• Az emberek védekeznének, a tigrisek meg megtámadnák őket.
• Az embereknek és tigriseknek is kell a fa és a fű, az embernek tűzifa, a tigrisnek 

menedéket, rejltekhelyet jelent. [Így elfogadható a fa, hiszen megmagyarázza, hogy ez 
miért fontos a tigrisnek és az embernek is.]

4/35
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0-ás kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Az emberek találkoznának a tigrisekkel.
• „Ha az embereket tekintjük elsődlegesnek, akkor a tigrisek vesztenek, ha a tigrise-

ket, akkor az emberek.” [Nem értelmezi a szövegbeli idézetet.]
• Valaki mindenképpen veszíteni fog. [Csak arra utal, hogy a konfliktusban valaki 

veszít.]
• A tigrisek csak a számukra kijelölt helyen maradhatnak fenn.
• Akár haláleset is történhet. [Önmagában kevés, nem utal a kölcsönösségre.]
• A tigrisek megennék az embereket is.
• Az embereket megtámadnák a tigrisek.
• A tigrisek megtámadnák az embereket. Ha a tigris orvvadásszal találkozna, az orv-

vadász lelőné. [Az orvvadászatra való hivatkozás nem elfogadható: az orvvadászat 
független attól, hogy egyszerre használják a területet.]

• Biztosan jobban pusztítanák a tigriseket.
• Halál a tigrisre!
• A tigris megtámadná az embert és cafatokra tépné.
• Az emberek vadásznának a tigrisekre.
• Akkor a tigrisek bevadulnak, és az embereket elkergetik, és lehet, hogy tűz fog ke-

letkezni.
• Vita, veszekedés, ellentét lenne. [Csak a vitára, veszekedésre való hivatkozás még 

kevés: ezek a konfliktus szó szinonímái.]
• Területre vadásznak. [Hiányzik, hogy kik.]
• Mindkettő meghalhat. [Nem utal a kölcsönösségre.]
• Sok tigris és ember meghalna, nem férnének el egymás mellett ugyanazon a terü-

leten. [Az első fele a válasznak arra utal, hogy valaki mindenképpen veszíteni fog, a 
második fele a kérdés megismétlése.]

• Veszélyesek egymásra. [Kevés.]
• Ha ugyanazt aterületet használják, minkettő meg akarná védeni a területet. [Ez a 

kérdés átfogalmazása.]
• Harc lenne, mert az orvvadász nem fogja hagyni, hogy a tigrisek bántsák. [Az orv-

vadászatra való hivatkozás nem elfogadható: az orvvadászat független attól, hogy 
egyszerre használják a területet.]

• A tigrisek száma csökkenne, vagy a tigrisek támadnának. [Csak az egyik szereplő 
szempontjából fogalmazza meg a konfliktus lehetséges kimeneteleit.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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OK01413
Foglald össze, miért jók a feltételek a tigrisek számára Chitwanban? Két tényezőt említs!

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információkat és megnevezi a következő KÉT feltételt: 
a) bőséges a zsákmány/élelem/táplálék, b) a tigriseket ÉS/VAGY a zsákmányállataikat 
érintő orvvadászat viszonylag csekély mértékű. Elfogadható, ha szó szerint kiírja a szö-
vegből az ide vonatkozó mondatot: „Bőséges a zsákmány, és a tigriseket és zsákmányál-
lataikat érintő orvvadászat viszonylag csekély mértékű.”
Tanulói példaválaszok:
• Sok zsákmány, kevés orvvadász.
• Sok élelem, szinte nincs orvvadászat.
• Rengeteg élelem van, az orrvvadászat is ritka.
• Sok zsákmány, orvvadászat csekély méretű. [Mértékű helyett méretű: ennyi pontat-

lanság még elfogadható.]
• Sok a táplálékuk, nem lőhetik le az orvvadászok.
• Bőséges a zsákmány, nem vadásznak rájuk.
• Sok az élelem, nem kell félniük az orvvadászoktól.
• Csekély mértékő orvvadász, bő zsákmány.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Kevés orvvadász. [Csak egy feltételt említ.]
• Sok a zsákmány és csekély értékű az orvvadászat. [A második feltétel pontatlan, a 

csekély értékű orvvadászat más jelentéssel bír.]
• Sikeresen alkalmazkodtak a körülményekhez.
• Élelem és búvóhely is van.
• Bőséges a zsákmány, a tigriseket gyakran látogatják zsákmánnyal az emberek (a
• helyi lakosok).
• Zsákmány és orvvadászat. [Pontatlan.]
• Sok az élelem, nem tudnak rájuk vadászni.
• Sok az élelem, védelemben vannak.
• Bőséges zsákmány, kevés orvvadász, a tigriseknek és az embereknek ugyanazt a 

helyet kell használniuk. [Az ugyanazt a helyet kell használniuk 0-áz, mert ez nem 
egy előny, hanem hátrány.]

• Sok a táplálék, csökken az orvvadászok száma. [Csökken miatt nem jó.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01414
Mi a következménye annak, hogy a parkban kedvezőek a feltételek a tigrisek számára? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

5/36
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OK01415
Kik látogatják gyakran Chitwan erdeit a helyi lakosokon kívül? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: D

OK01416
Mely körülményekhez alkalmazkodtak sikeresen Chitwan tigrisei? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK01417
Mi lehet a cikk szerzőjének fő célja Carter tigris-megfigyelési eredményeinek a bemutatá-
sával? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK01418
Az alábbi címek közül melyik illene leginkább az olvasmányhoz? Satírozd be a helyes vá-
lasz betűjelét!

Helyes válasz: C

7/38
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Ökopixel fotópályázat

OK04106
Tomi azt mondja, csak a zsűri döntheti el, hogy a pályázaton részt vevő munkák közül 
melyeket díjazzák. Dani ezzel nem ért egyet. Kinek adsz igazat? Válaszodat a szöveg alap-
ján indokold!

1-es kód: A tanuló helyesen következtet, DANINAK ad igazat, és válaszában utal arra, hogy a) a 
KÜLÖNDÍJAT a regisztrált felhasználók ítélik oda / közönség szavazza meg ÉS/VAGY 
b) a KÜLÖNDÍJAT nem a zsűri ítéli oda. Nem várjuk el, hogy explicit módon hivatkoz-
zon Danira, de ha hivatkozik rá, akkor helyesen tegye. A KÜLÖNDÍJra viszont min-
denképpen hivatkoznia kell.
Tanulói példaválaszok:
• Ez nem igaz, a különdíj a közönségszavazáson múlik. [A a) pontra hivatkozik.]
• Tominak nincs igaza. A különdíj a zsűritől független. [A b) pontra hivatkozik.]
• A különdíjról nem a zsűri dönt. [Nem várjuk el, hogy hivatkozzon Danira.]
• Daninak van igaza, mert a különdíjat az interneten szavazzák meg. [Interneten sza

vazzák meg: utal az a) pontra.]
• Daninak igaza van. A különdíjat nem a zsűri ítéli oda, hanem a többiek szavazhat-

nak rá. [A b) pontra hivatkozik.]
• A különdíjat nem a zsűri dönti el.
• A különdíjat nem a zsűri dönti el, hanem szavazáson dől el.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Daninak van igaza, mert nem csak a zsűri döntheti el, hanem akik szavaznak a 

képekre, azok is. [Pontatlan, nem utal a különdíjra.]
• Daninak adok igazat, mert az szavaz, aki akar, csak regisztrálni kell. [Túl általános, 

hiányzik a különdíjra való hivatkozás.]
• A legtöbb szavaztot kapott felhasználó különdíjban részesül. [Nem utal sem az a) 

sem a b) pontra.]
• Tominak igaza van, csak a zsűri dönthet a díjakról.
• A különdíj szavazáson dől el. [Nem utal sem az a) sem a b) pontra.]
• Daninak van igaza, a legtöbb szavaztot kapott felhasználó különdíjban részesül. 

[Nem utal sem az a) sem a b) pontra.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK04107
Összesen hány képpel nevezhet egy pályázó? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: C

11/42
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OK04108
Dóri fényképe első helyezést ért el a pályázaton. Kiállíthatják-e a szervezők a képet Dóri 
engedélye nélkül az Öko-pixel kiállításon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OK04109
A pályázaton versenyző képeknek etikai, technikai és minőségi követelményeknek is meg 
kell felelniük. Írj egy-egy konkrét példát a szöveg alapján mindhárom feltételre!

1-es kód: A tanuló értelmezi az ide vonatkozó szövegrészeket, és egy-egy példát ír legalább KÉT 
követelményre:

 1. Etikai: tilos
 a) a személyiségi jogok megsértése,
 b) meztelenség,
 c) erőszak ábrázolása.
 d) korábbi pályázaton szereplő képpel nevezni
 e) a pályázatot kiíró és támogató szervezetek munkatársai és azok családtagjai nem ne-

vezhetnek
 2. Technikai:
 a) a kép formátuma,
 b) a kép felbontása, HA KONKRÉT PÉLDÁT ÍR SZÁMMAL, ÉS AZ ROSSZ, ELFO-

GADHATÓ.
 c) a fájl mérete, HA KONKRÉT PÉLDÁT ÍR SZÁMMAL, ÉS AZ ROSSZ, ELFOGAD-

HATÓ.
 d) a manipuláció tiltása, NEM FOGADHATÓ EL: KÉP MEGVÁGÁSA, SZÍNKOR-

REKCIÓ, KONTRASZT STB. (ezek nem manipulációk)
 ELFOGADHATÓ: HA AZT ÍRJA: TILOS A RETUSÁLÁS, DIGITÁLIS EFFEKTEK, 

SZŰRŐK HASZNÁLATA.
 e) a kép digitális legyen,
 f) a kép nem lehet panorámakép.
 NEM FOGADJUK EL TECHNIKAI KÖVETELMÉNYNEK: a kép kategóriájának meg-

jelölése / Öko-sztori témakör.
 3. Minőségi:
 a) egyediség,
 b) megfelelő színvonal/ színvonalas/ jó minőségű,
 c) a képnek tükröznie kell a témakört, amelyben nevezték.

Tanulói példaválasz:
• 1. Etikai: nem sérthet személyiségi jogokat. 2. Technikai: minimum 1024 pixel 

szélesnek és magasnak kell lennie. 3. Minőségi: színvonalas legyen, különben nem 
jelenhet meg. [Mindhárom követelményre helyes példát ír.]

• 1. Etikai: az erőszak ábrázolása tilos. 2. Technikai: manipulált fotók nem nevezhe-
tők. 3. Minőségi: jó. [Mindhárom követelményre helyes példát ír.]

• 1. Etikai: -. 2. Technikai: megfelelő képformátum. 3. Minőségi: hűen tükrözi a téma-
kört. [Két követelményre helyes példát ír.]

• 1. Etikai: a pályázaton való részvételhez regisztrálni kell a honlapon. 2. Technikai: a 
képeket digitális formátumban kell feltölteni. 3. Minőségi: a képek jó minőségüek le-
gyenek. [Két követelményre helyes példát ír, az 1. nem az etikai követelményre példa.]

13/44
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• 1. Etikai: -. 2. Technikai: tilos retusálni. 3. Minőségi: hűen tükrözi a témakört. [Két 
követelményre helyes példát ír.]

• 1. Etikai: tilos az erőszak ábrázolása. 2. Technikai: tilos szűrőt használni. 3. Minősé-
gi: tükrözi a témakört. [Mindhárom követelményre helyes példát ír.]

• 1. Etikai: Más embereket nem sértő tartalom. 2. Technikai: A fényképeken nem tör-
tént komoly módosítás. 3. Minőségi: A fényképek megfelelő fotóminősége. [Mind
három követelmény megfogalmazása általánosnak tűnik, de helyes mindhárom.]

• 1. Etikai: a pályázaton való részvételhez regisztrálni kell a honlapon. 2. Technikai: 
a képeket digitális formátumban kell feltölteni. 3. Minőségi: legyenek jók a képek. 
[A 2. és 3. követelményre ír helyes példát, a többi nem elfogadható.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz: 
• 1. Etikai: a pályázaton való részvételhez regisztrálni kell a honlapon. 2. Technikai: a 

képeket digitális formátumban kell feltölteni. 3. Minőségi: ne legyen panorámakép. 
[Csak a 2. követelményre ír helyes példát, a többi nem elfogadható.]

• 1. Etikai: erőszak, meztelenség. 2. Technikai: a képeket digitális formátumban kell 
feltölteni. 3. Minőségi: digitális formában legyen. [Csak a 2. követelményre ír helyes 
példát, a többi nem elfogadható vagy hiányos.]

• 1. Etikai: erőszak. 2. Technikai: panorámakép. 3. Minőségi: tükrözi a témát. 
[A 3. követelmény helyes csak, de ez kevés az 1es kódhoz, mivel 2 feltétel kell.]

• 1. Etikai: személyiségi jogok. 2. Technikai: szűrőt használhat. 3. Minőségi: szín-
vonal. [Mindhárom követelmény hiányos, illetve helytelen.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK04110
Honnan értesülhet a pályázó, hogy milyen helyezést ért el? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: B

15/46



 
14 Javítókulcs

OK04111
Mi a pályázatra való nevezés és a szavazás közös feltétele a szöveg szerint?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és válaszában utal a regisztrációra. „Szavaza-
tot csak regisztrált felhasználók adhatnak le.” ÉS/VAGY „A pályázatra való nevezéshez 
regisztrálni szükséges a honlapunkon.” szövegrészek alapján. Ha a tanuló a fenti idéze-
tekre hivatkozik, elegendő a helyes válaszhoz, ha CSAK AZ EGYIKET nevezi meg.
Tanulói példaválaszok:
• Regisztráció.
• A szavazáshoz regisztráció kell.
• A nevezéshez regisztráció kell.
• Regisztrálni kell, különben nem tudunk nevezni és szavazni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Nincs ilyen, mert akik neveztek, azok nem szavazhatnak.
• Magyar állampolgárság.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK04112
Magyarázd meg a szöveg segítségével, miért „Öko-pixel” a fotópályázat neve!

2-es kód: A tanuló összehasonlítja a pályázat elnevezését a felhívás szövegével, és válaszában az 
elnevezés MINDKÉT elemét kifejti:

 a) ÖKO: környezetre utal/ természetre utal/ környezettudatosság/ környezetvédelem/
természetvédelem, (HA A TÉMAKÖRÖKBŐL CSAK KONKRÉT PÉLDÁT EMLÍT A 
TANULÓ, NEM FOGADHATÓ EL a) PONTNAK)

 ÉS b) PIXEL: a kép alkotóeleme, VAGY kifejti a pixel és a digitális képek közötti kapcso-
latot. a FOTÓPÁLYÁZAT/ csak a fotóra való hivatkozás b) indoklásaként nem fogadha-
tó el, a kérdésben is szerepel.
Tanulói példaválaszok:
• Azért öko, mert ez egy környezetvédelmi pályázat, és azért pixel, mert a képek szé-

lességét és magasságát pixelben adják meg.
• A pályázat a környezettudatosságról szól, a képek pedig pixelekből állnak, és ezt a 

kettőt öszevonták.
• Mert valószínűleg egy környezetvédelmi újságban tették közzé a pályázatot, a képek 

méretét elektronikusan pixelben mérik.
• Pixelekből áll a fotó, és természetről szólnak a képek. [b + a]
• Természetvédelem, pl hulladékgyűjtés szelektíven, a pixel a kép alkotóeleme. [a)

ra írhat példát, de a fő kategóriáknak (pl.természetvédelem) szerepelnie kell, csak a 
példa nem lenne elég, +b)]

• ÖKO környezetvédelmi képekre utal, PIXEL: számítógépes feltöltésre. [a + b]
• Természetvédelmi képek, és a digitális feltöltésre utal. [a + b]
• Természeti képek és a képeknek pixelük van. [a + b]
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1-es kód: Részlegesen jó megoldás. A tanuló CSAK az EGYIK elemet magyarázza meg helyesen.
Tanulói példaválaszok:
• Mert digitálisan jelenik meg az összes kép, amit a pályázók elküldtek. [Implicit mó

don utal a b) pontra: a kép alkotóelemére.]
• Azért, mert a kép mértékegysége a pixel és ez egy fotópályázat. [b) pont]
• ÖKO: természetvédelem. [a) pont]
• Szelektív hulladékgyűjtés az egyik téma, a pixel pedig a digitális fotóra utal. [Csak 

konkrét példa említése nem fogadható el a) pontnak, a b) pont helyes.]
• Állatokról is lehet képet küldeni, a pixel a kép eleme. [Csak konkrét példa említése 

nem fogadható el a) pontnak, a b) pont helyes.]
• Környezetvédelem. [a) pont, nem kell leírnia, hogy melyik elemet fejti ki (ÖKO).]
• Azért, mert ez egy környezetvédelmi fotópályázat. [Csak az a)ra utal.]
• Környezettel kapcsolatos fotópályázat. [Csak az a)ra utal.]
• Természettel kapcsolatos képeket várnak. [Eleje a) jó, a képek túl tág, nem fogadható 

el.]
• Természettel kapcsolatos fotókat várnak. [Eleje a) jó, a fotó kevés b) pontnak.]
• Öko: természetvédelemmel kapcsolatos fotókat várnak, a pixel a fotópályázatra utal, 

mert fotókat kell beküldeni. [Csak az a) része fogadható el, a fotópályázat és fotóra 
utalás kevés.]

• IDÉZET: „A fotópályázatot a környezettudatosság és természetvédelem jegyében 
hirdetjük meg.” [Az ÖKO elem kifejtése miatt jó 1nek.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert ez egy érdekes elnevezés, és emiatt többen fognak pályázni.
• Ökoriporter hosszabban. Rövidítve Ökopixel.
• Mert ökoképek kellenek nekik. [Egyik elemet sem fejti ki.]
• Mert környezetbarát fotózásra lehet jelentkezni. [A szöveg félreértésére utal: olyan, 

mintha egy fotós tanfolyamra jelentkezne.]
• Az, hogy öko, az ökológiára utal. [Körbenforgó válasz: csak a rövidítést magyarázza 

meg.]
• Növényekről készült képeket lehet beküldeni. [A példa kevés a)nak, a kép kevés b)

nek, mert túl tág, lehetne rajz is.]
• Fotópályázat. [b) pontnak nem fogadható el, a kérdésben is szerepel ez a szó.]
• ÖKO-Pack fotópályázata. [Egyik elemet sem magyarázza meg.]
• Mert fotókat kell beküldeni. [Körbenforgó válasz: a fotópályázatot magyarázza meg.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK04113
A  következő műveletek közül mi számít manipulálásnak? Satírozd be a helyes válasz betű jelét!

Helyes válasz: D
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OK04114
Hogyan próbálják elérni a szervezők, hogy a beérkező képek ne keveredjenek össze? Írj 
KÉT példát! 

1-es kód: A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában legalább kettőre utal a 
következők közül

 a) a regisztráció,
 b) a megfelelő kategória/témakör megjelölése,
 c) az Öko-sztori témakörbe szánt képeket egyszerre kell feltölteni; úgy is elfogadható, 

ha általában jelzi, hogy az EGY TÉMAKÖRBE tartozó fotókat egyszerre kell feltölteni
 d) címadás,
 e) leírás készítése. 

Tanulói példaválaszok:
• Címet kérnek a képhez meg leírást.
• Mindig meg kell jelölni, hogy milyen témakörben pályázol, és regisztrálni is kell 

előtte.
• Kötelező kijelölni a megfelelő kategóriát a feltöltésnél, és egyszerre kell feltölteni a 

sorozatba szánt képeket. Így tudni fogják, mi hova tartozik.
• Kötelező kijelölni a megfelelő kategóriát. A képekhez címet és leírást kell kapcsolni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mappákba gyűjtik őket.
• Megkérik a pályázókat, hogy rendesen töltsék fel.
• Megfelelő helyre feltölteni, megfelelő cím.
• Egyszerre kell feltölteni a képet. [Hiányos válasz.]

Lásd még: X és 9-es kód.

19/50



 
17Szövegértés – 8. évfolyam

Kire ütött ez a gyerek?

OL00801
Az 1. szövegrész első sorában a főszereplő röviden bemutatja magát: „Amióta nagy vagyok 
és ütődött és nyegle és idétlen, azóta nem lehet hozzám szólni.” Szerinted tényleg ez a vé-
leménye saját magáról?

1-es kód: A tanuló értelmezi az idézetet, és válaszában utal arra, hogy ezt a felnőttek mondják 
neki, a szerző/elbeszélő ironizál/viccel/ nem gondolja komolyan. A tanuló válaszának 
VALAMILYEN MÓDON utalnia kell arra, hogy ez MÁSOK VÉLEMÉNYE, nem ele-
gendő, ha a szövegbeli pozitív jövőképet állítja fel ellenérvként!
Tanulói példaválaszok:
• Ez a szülők szemszögéből felállított kép csak.
• Nem, ezt csak gúnyosan mondja.
• A fiú csak ironizál, mert a felnőttek ezt mondják róla.
• Csak azt mutatja be, hogy a felnőttek miket mondanak róla, de igazából viccel.
• Nem ez a véleménye, de mivel sokszor mondták neki, ezt mondja ő is mindenkinek. 

[A tanuló egyértelműen állást foglalt, és indoklása arra utal, hogy a fiú ebbe beletörő-
dött. Ez még elfogadható.]

• Nem, ez csak a környezete véleménye.
• A szülei mondják ezt, ő csak miattuk látja így. [A válasz 2. fele nem 0-ázza a helyes 

választ, mert hivatkozik a szülők véleményére, és itt is visszautal rájuk. Egyértelmű, 
hogy nem azonosítja a fiú véleményét a szülők véleményével.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló szerint a fiú azonosul a 
róla alkotott képpel/véleménnyel: elhiszi, hogy ő tényleg ilyen. Nem elegendő az sem, ha 
a szövegbeli pozitív jövőképet állítja fel ellenérvként!
Tanulói példaválaszok:
• Nem, csak elbizonytalanították a szülők. [A tanuló indoklása félreérthető, a fiú nem 

bizonytalan magát illetően.]
• Persze, különben miért mondaná?
• Nem, csak kamaszkorban van, és nem úgy gondolkodik. [A tanuló érve túl általá-

nos, nem szövegalapú (minimum, hogy mások gondolják ezt).]
• Nem, ennyire nem lehet negatív véleménnyel magáról senki sem. [A tanuló félreérti 

a szöveget.]
• Nem, csak annyiszor mondja neki mindenki, hogy már azt hiszi magáról. [Nem 

fogadható el, ha a tanuló szerint a fiú elhiszi a róla mondottakat.]
• Nem, csak lehet, sokan piszkálják, és ezért mondja. [A válasz túl homályos.]
• Igen, ez a véleménye neki is.
• Nem, a szöveg végén akkor miért akarna világhírű lenni, aki idétlen meg nyegle, az 

nem törekszik ilyesmire. [Nem elegendő, ha a szövegbeli pozitív jövőképet állítja fel 
ellenérvként.]

• Nem, senki nem gondolkodik így magáról, túlzás is lenne szerintem. [A tanuló pri-
vát véleménye, ami egyáltalán nem szövegalapú, nem fogadható el.] 

Lásd még: X vagy 9-es kód.
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OL00803
Miért kereste a szótárt? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OL00805
Miért hívja fel a fiú Lazaricsot? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OL00806
Állítsd időrendbe a délután eseményeit! Kezdd a legkorábbival!

Helyes válasz: 3, 4, 1, 5, 2

OL00807
Mit emelnének ki a szülők a délutáni eseményekből a fiú szerint? Satírozd be a helyes vá-
lasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OL00809
Gitta szerint az 5. és a 6. szövegrészben egészen más oldaláról ismerjük meg a fiút. Nevezd 
meg a fiú egyik jó tulajdonságát, és azt a szövegből vett példával támaszd alá!

1-es kód: A tanuló a szöveg ide vonatkozó részeinek értelmezése alapján megnevezi a főszereplő 
egyik jó tulajdonságát (segítőkész, részvétet érez, együttérző (sajnálat), ragaszkodó, ér-
zékeny, meghatódik), ÉS ezt a szövegből vett példával indokolja.
Tanulói példaválaszok:
• Ragaszkodó, mert a polcán tartja az öreg macit. [A „polcon tartja a macit” még kevés 

lenne, ez csak egy tény, nem hordoz érzelmet.]
• Ragaszkodik a macihoz. [Ragaszkodás: érzelem és indoklás.]
• Jószívű, mert mindig megsajnálja a halat, amit kifog. [A jószívű nélkül is helyes 

válasz lenne.]
• Sajnálja a halakat. [Sajnálat: érzelem és indoklás.]
• Segítőkész, mert Borinkáéknál elmosogatott, és Bori anyukája megdicsérte.
• Segítőkész, mert felmosott.
• Szorgalmas, mert felmosott és elmosogatott.
• Hazaszerető, mert a himnusz alatt kapar a torka.
• Érzékeny, mert meghatódik a Himnusz/győzelem miatt.
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Itt derül ki, hogy a szüleinek nincs igaza abban, hogy nincs benne jóérzés.
• Nem volt buta megcsinálni a házit.
• Segített felmosni. [Hiányzik a jó tulajdonság, az, hogy segít, kevés.]
• Érzelgős, mert kapar a torka, mikor jó történik. [Tág megfogalmazás a jó történik, 

konkrét példát várunk.]
• Nagyon házias. Ha munka van, mindig megcsinálja.
• Borinkáéknál elmosogatott, és Bori anyukája megdicsérte. [Hiányzik a jó tulajdon-

ság megnevezése.]
• Segítőkész. [Hiányzik a példa.]
• Kedves, mert elmosogatott. [A kedvesség egy pillanatnyi állapot, nem fogadható itt el.]
• Rendes, mert segített Borinkáéknál felmosni. [A rendes itt a jófej szinonimája, nem 

a rendszeretőé, így nem fogadható el.]

Lásd még: X vagy 9-es kód.

OL00810
Mi volt az oka annak, hogy Borinka megvárta a fiú nagymamáját? Válaszodat a szöveg 
alapján indokold!

2-es kód: A tanuló helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy:
 a) Borinkának „hátsó szándáka volt”, azt szerette volna, hogy a fiú is hasonló helyzetbe 

kerüljön, mint ő/azt érezze a fiú, amit ő érzett (mivel rosszul esett neki, hogy a nagyma-
mája a fiút állította elé példaképül),

 b) azt szerette volna, hogy őt állítsák példaképül a fiú elé,
 c) a teljes történetet leírhatja a tanuló: buli utáni takarítás miatt megdicsérték a fiút, 

emiatt bosszút állt (elcipelte a szatyrokat), hogy őt állítsák példaképül a fiú elé. (Az utol-
só momentum az, ami 2-es kódot ér.)
Tanulói példaválaszok:
• Borinka azt akarta, hogy neki is azt mondja a nagymamája, hogy vegyen róla példát. 

[„neki is”=a fiúnak]
• Rosszul esett neki, hogy a nagymamája azt mondta, hogy vegyen példát a fiúról, és 

ezért azt szerette volna, hogy a fiúval is ez történjen.
• Így akart bosszút állni, hogy erre majd a fiú nagymamája is rá hivatkozik majd, hogy 

milyen rendes. [A fiú is azt érzi majd, amit ő érzett.]
• Bosszút akart állni, mivel a fiú a buli után segített, a nagymamája megdicsérte, és 

Borinka azt akarta, hogy vele példálózzanak a fiú előtt, ezért hazavitte a szatyrokat. 
[Az idevonatkozó teljes történet leírása.]

• Vissza akart vágni, mert zavarta, hogy neki kell példát vennie a fiúról, és úgy gon-
dolta, hogy róla kellene példát venni. [Az egész mondat alany a kérdésben szereplő 
Borinka, ezért a róla kell példát venni=Borinkáról kell példát venni.]

• Az, hogy bebizonyítsa, hogy nem ő neki kell másról példát vennie, hanem róla kell.
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1-es kód: A tanuló a szituáció értelmezésében nem jutott el a végkövetkeztetésig, és válasza „meg-
áll” a:

 a) bosszúállás szintjén, ÉS/VAGY
 b) a szatyorcipelés szintjén.
 Az alapszituációt is leírhatja a tanuló (buli után a fiúval példálóznak), de ebből csak a 

bosszúállásra következtet, vagy arra, hogy emiatt segített a fiú nagymamájának. (NEM 
KÖVETKEZTET TOVÁBB, ITT MEGÁLL!)
Tanulói példaválaszok:
• Hazavitte a szatyrokat.
• Bosszút akart állni a fiún.
• Mert segíteni akart.
• Hogy segítsen neki. Azért, mert más oldalát ismerjék meg. [Csak Borinka szem-

szögé ből írja le a választ.]
• Vissza akart vágni, ezért elcipelte a nagymama cuccait a boltból.
• Így vágott vissza.
• Ezzel vett revansot.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló csak az alapszituációt írja le, de ebből semmi-
féle következtetést nem von le/ helytelenül következtet!
Tanulói példaválaszok:
• A fiú a buli után segített elmosogatni, ezért Borinka nagymamája azt mondta, hogy 

vegyen róla példát lány létére. [Ez csak az alapszituáció! nincs következtetés.]
• Az, hogy bebizonyítsa, hogy ő is jó. [A KK alapján ennél többet várunk, ennél konk-

rétabb következtetést várunk, lásd 1-es és 2-es kód leírása.]
• Mert Borinkáék nagymamája azzal piszkálta, hogy Bori nem csinál semmit. 

[Ez csak az alapszituáció! nincs következtetés.]

Lásd még: X vagy 9-es kód.

OL00812
Mi a különbség Borinka és Déneske húga között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OL00813
Mi a különbség aközött, amit a fiú szülei mesélnek a gyermekkorukról, és amit a fiú gon-
dol erről? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló értelmezi az ide vonatkozó szövegrészt, és válaszában utal arra, hogy a szülők 
szerint ők mindig jól viselkedtek, a fiú szerint csak azért, mert nem volt magnójuk. 
Tanulói példaválaszok:
• A szülők azt mesélik, hogy ők mindig jók voltak, a fiú szerint viszont nem volt mag-

nójuk, és azért viselkedtek jól.
• A szülők már biztosan nem emlékeznek rá, hogy rosszak voltak, de a fiú szerint csak 

nem volt lehetőségük magnót hallgatni.
• Mert apukájának és anyukájának sem volt magnója.
• Ha lett volna magnójuk, akkor ők is otthon ültek volna.
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• Azért nem hallgattak magnót, mert még akkor nem is volt.
• Akkoriban ilyen elektronikai eszköz nem volt, ezért inkább a friss levegőn voltak.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A szülőknek megszépültek az emlékei. [Kevés.]
• Ők mindig kint voltak a friss levegőn.
• Elektronikai játékaik nem voltak, mivel nem tudtak játszani, kimentek az udvarra. 

[Elektronikai játék nem fogadható el.]

Lásd még: X vagy 9-es kód.

OL00814
A fiú anyukája azt gondolja, hogy a fiának nincsenek barátai. Mit mond a fiú, hogy mivel 
foglalkoznak a barátai? Nevezz meg legalább két tevékenységet!

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információkat, és megnevez legalább kettőt az alábbi tevé-
kenységek közül a 8. szövegrész alapján: a) otthon ülnek görbe háttal a rossz levegőben; 
b) naphosszat bőgetik a magnót; c) heverésznek világos nappal a rekamién.
Tanulói példaválaszok:
• Bőgetik a magnót, heverésznek.
• Egész nap ülnek és heverésznek.
• Otthon ülnek, magnót hallgatnak.
• Otthon, a penészes levegőn hallgatják a magnót. [Az otthon és a penészes levegőn 

utal az a) opcióra.]
• Görbe háttal magnót hallgatnak. [A görbe háttal utal az a) opcióra.]
• Magnót hallgatnak, otthon penészednek.
• A szobában magnót hallgatnak. [A szobában mint a helyszín megnevezése utal az a) 

opcióra.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• Semmit.
• Otthon ülnek. [Csak egy tevékenység megnevezése.]
• Magnót hallgatnak és tanulnak. [A tanulásra való hivatkozás nem elfogadható, hi-

szen ez nem a fiúra és barátaira, hanem a szüleire jellemző tevékenység.]
• Otthon penészednek, lustálkodnak. [Nem különül el eléggé a két tevékenység: A lus-

tálkodnak a) és c) opció szinonímája is lehet.]
• Otthon heverésznek. [Az otthon vonatkozhat a)-ra és c)-re is, ezért önmagában nem 

számít helyes válaszelemnek.]

Lásd még: X vagy 9-es kód.
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OL00815
Rozi szerint a 9. szövegrészben a fiú egész másról kezd beszélni, mint amire az apja gondol. 
Mire alapozhatja az állítását? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló értelmezi az ide vonatkozó szövegrészt, és válaszában utal arra, hogy
 a) az APA arra gondol, milyen JELLEMŰ ember lesz a fiából, ÉS/VAGY
 b) a FIÚ pedig a KÜLSEJÉRŐL kezd el beszélni.

Tanulói példaválaszok:
• Az apa nem arra gondolt, hogy lesz-e szakálla. [A tanuló arra utal, hogy az apa nem 

a külső tulajdonságokra utalt = a) pont]
• Az apa a belső tulajdonságokra gondolt, és nem a külsőkre. [a) pont]
• Mert szó szerint érti azt, hogy nagy ember lesz belőle. [A tanuló a fiú szemszögéből 

fogalmazza meg indokát, és a külsőre utal. Nem kell egyértelmű alanyt megneveznie, 
ha ÁLTALÁNOSSÁGBAN foglalja össze a külső tul-at.]

• A külső tulajdonságairól beszél. [A tanuló a fiú szemszögéből fogalmazza meg indo-
kát, és a külsőre utal. Nem kell egyértelmű alanyt megneveznie, ha ÁLTALÁNOS-
SÁGBAN foglalja össze a külső tul-at.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Ha a tanuló idézi a kérdésben hivatkozott mondatot a 9. 
szövegrészből, nem fogadható el: „Hiába is kérdezi tőlem apa, hogy milyen ember lesz 
így belőlem.... lehet, hogy még növök 5 centit.” Ezt kell értelmeznie. Nem fogadható 
el, ha a tanuló a fiú jövőbeli sikereire utal (ez is jellembeli változást jelent, nem külsőt), 
illetve a fiú szemszögéből is a jellemi változásra hivatkozik.
Tanulói példaválaszok:
• Ugyanarról beszélnek, hogy milyen lesz, ha megnő. [Helytelen válasz, pont nem 

ugyanarról beszélnek.]
• Izmos lesz és erős. [Külső tulajdonságra utal, de konkrét példáknál írja le, hogy ki 

gondolja ezt.]
• A fiú a jövőbeli sikerére és a külsejére utal. [Külső tulajdonság mellett a jövőbeli sike-

rekre utalás 0-áz, mivel ez nem külső tul.]

Lásd még: X vagy 9-es kód.

OL00816
A fiú a 10. szövegrészben leírja, milyennek képzeli a jövőjét. Az alábbi válaszlehetőségek 
közül melyik foglalja össze az elképzeléseit? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B
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OL00817
Ha a fiú jövője az elképzelései szerint fog alakulni, miért nem mondhatja többé az apja, 
hogy előre megmondta? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy
 a) az apa állításával ellentétes a fiú jövőképe, VAGY
 b) az apa büszke lesz a fiúra.
 A kérdésben az apa véleményének megváltozására kérdezünk rá!

Tanulói példaválaszok:
• Mert büszke lesz rá. [b) opció, minimál válasz.]
• Azért, mert akkor lesz belőle valaki, és az apjának nem lesz igaza. [a) opció, minimál 

válasz: pozitív jövőkép + ellentét.]
• Mert most nem büszke. [b) opció fordítottja, azért jó, mert arra utal, hogy később 

büszke lesz, és ezt csak a szöveg elolvasása után tudhatja.]
• Nem lesz igaza, a fiú sikeres lesz. [a) opció: az apa állításának ellentéte következik be 

a pozitív jövőkép miatt.]
• A fiú jó jövőt képzelt el, az apja meg nem jót. [a) opcióra utal: ellentétes véleményen 

vannak és megfogalmazza, hogy mi ez az ellentét.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. KEVÉS, HA CSAK AZ APA JELENLEGI VÉLEMÉ-
NYÉT JÁRJA KÖRÜL (nem tudja, milyen ember lesz belőle/ nem fogja sokra vinni 
stb.), ILLETVE KEVÉS, HA A SZIMPLÁN A FIÚ JÖVŐKÉPÉRE UTAL CSAK ÉS EZT 
NEM KÖTI ÖSSZE A VÁLTOZÁSSAL (pl. a fiú sikeres lesz).
Tanulói példaválaszok:
• Nem lesz igaza. [Hiányzik az indoklás: pozitív jövőkép miatt (pl. sikeres lesz).]
• Mert a gyerek nagyobb dolgokról álmodik. [Ez csak a fiú jövőképe, hiányzik az apa 

nézőpontjának változására utalás.]
• Mert akkor már a fiú is felnőtt lesz. [Semmitmondó válasz.]
• Mert mindig azt mondja, hogy nem tudja, milyen ember lesz belőle. [Csak az apa 

jelenkori véleménye, nincs benne változásra utalás.]
• Mert mindig azt érezteti vele, hogy szerinte nem fogja sokra vinni. [Csak az apa 

jelenkori véleménye, nincs benne változásra utalás.]

Lásd még: X vagy 9-es kód.
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„A” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 1. RÉSZ/ 
„B” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 2. RÉSZ/

Mars-barlangok

OK08901
Mi a célja az első, vastagon szedett bekezdésnek?

1-es kód: A tanuló értelmezi a szövegrészt, és válaszában utal arra, hogy a) röviden összefoglalja 
a szöveg tartalmát, ÉS/VAGY b) felkelti az érdeklődést.
Tanulói példaválaszok:
• Összefoglaló, és felkelti az érdeklődést elolvasni. [a) + b)]
• Röviden elmondja a legfontosabbakat. [a) típusú helyes válasz.]
• Ösztönöz az elolvasásra. [b) típusú helyes válasz.]
• Benne van a lényeg, és ráveszi az olvasót a cikk végigolvasására. [a) + b)]
• Bemutatja, hogy miről szól majd a cikk. [a) típusú helyes válasz.]
• Figyelemfelhívás.
• Felhívja a figyelmet a Marsra/robotra/barlangra.
• Reklámozza magát.
• Felhívja a figyelmet az ilyen dolgok létezésére.
• Ráhangolódás.
• Elmondja a fontos információkat.
• Megismerkedés a témával.
• A szöveg ismertetése.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Ezek közé tartoznak azok a válaszok IS, amelyek
 a) CSAK azt fogalmazzák meg, hogy az első bekezdés a bevezető;
 b) CSAK összefoglalja a bevezető tartalmát.

Tanulói példaválaszok:
• Mi is elkezdjünk Mars-kutatással foglalkozni.
• Leírja, mi történt legelőször.
• Mert ez vezeti be a szöveget. [Csak a bevezetésre utal.]
• A Marsot mutatja be. [Csak tartalmi összefoglalást ad.]
• Ismeretterjesztés.
• Érdekesség
• Tájékoztat a Marsról.
• Kiemelje a szövegrészt a többi közül. [Arra válaszol, hogy miért van félkövérrel szed

ve a bevezető.]
• A téma bevezetése. [Nem ad hozzá a bevezetéshez, ami önmagában nem jó.]
• Felhívás. [Önmagában nem fogadható el.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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OK08902
Dani szerint a Földön többféleképpen keletkezhetnek barlangok, mint a Marson. Mire 
alapozhatja a véleményét? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló a 2. szövegrészben található „A legtöbb idegen égitesten található barlangok 
nem a - például Magyarországon - megszokott módon jönnek létre, klasszikus karsz-
tosodásról ugyanis nem beszélhetünk. Sokkal jellemzőbbek a vulkáni működés követ-
keztében létrejött barlangok.” szövegrészlet alapján helyesen következtet, és válaszában 
utal arra, hogy a Földön karsztosodással is létrejöhetnek barlangok, nem csak vulkáni 
tevékenység nyomán, mint a Marson. A válasz akkor is helyes, ha a fenti szövegrészletet 
idézi.
Tanulói példaválaszok:
• A legtöbb idegen égitesten található barlangok nem a például Magyarországon meg-

szokott módon jönnek létre, klasszikus karsztosodásról ugyanis nem beszélhetünk. 
Sokkal jellemzőbbek a vulkáni működés következtében létrejött barlangok.

• A Marson inkább lávabarlangok vannak, de a Földön máshogyan is keletkezhetnek 
barlangok, pl. karsztosodással.

• Karsztosodással és vulkáni úton. A Marson csak vulkáni.
• Nálunk a karszt is eredményezhet barlangot. [Minimálválasz. Az is szócskából ki

derül, hogy a karsztosodás mellet más módon is képződnek barlangok.]
• Arra, hogy a Marson nem jellemző a karsztosodás. [Az, hogy a Marson nincsen 

karsztosodás, világosan utal arra, hogy mennyivel kevesebb módon kelethezhetnek 
barlangok.]

• „A legtöbb idegen égitesten található barlangok nem a – például Magyarországon – 
megszokott módon jönnek létre, klasszikus karsztosodásról ugyanis nem beszélhe-
tünk.”

• A földön a víz által is keletkezhetnek barlangok, a Marson csak vulkáni úton. [A víz 
által a karsztosodás szakszavak nélküli megfogalmazása.]

• A Földön vulkáni és karsztos úton keletkeznek barlangok.
• A Földön van karsztosodás, a Marson nincsen.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadhatók el azok a válaszok sem, amelyek a meg-
felelő szövegrészt csonkán vagy értelemzavaró kihagyásokkal idézik.
Tanulói példaválaszok:
• Karsztosodás. [Utal a karsztosodásra, de ebből a válaszból nem derül ki, hogy a 

karsztosodás mellet MÁS MÓDON IS képződnek barlangok.]
• A Földön csak lávabarlangok vannak, a Marson vannak másfajta barlangok is, pél-

dául karsztosodás.
• Lávabarlang.
• Például Magyarországon megszokott módon jönnek létre, klasszikus 

kartsztosodásról ugyanis nem beszélhetünk. [A megfelelő szövegrészt értelemzavaró 
kihagyásokkal idézi – a mondat így pont az ellenkezőjét jelenti.]

• „Sokkal jellemzőbbek a vulkáni működés következtében létrejött barlangok.”
• Karsztosodással és vulkáni úton.
• A Marson csak vulkáni működéssel jönnek létre barlangok. [Nem utal arra, hogy a 

Földön karsztosodással is.]
• Vulkáni és karsztos úton keletkeznek barlangok. [Nem utal arra, hogy hol.]
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• A Földön karsztosodással alakulnak ki barlangok, a Marson vulkáni úton. [A válasz 
azt mondja, hogy a Földön és a Marson is csak 11 módon alakul ki barlang.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08903
Számozással állítsd időrendbe a lávabarlangok kialakulásának szakaszait!

Helyes válasz: 3, 2, 4, 1

OK08904
Honnan tudjuk, hogy a Marson is találhatók lávacsőbarlangok? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: D

OK08908
Milyen hőmérsékleteken kezdenek megfagyni a sós oldatok? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: D

OK08909
Mi jellemző a barlanglakó fajokra? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK08910
Sorolj fel KÉT nehézséget, amellyel egy barlangászrobot szembesülne a Marson, amikor 
bemegy egy barlangba!

1-es kód: A tanuló a 4. szövegrészben visszakeresi a kért információkat , és válaszában megnevez 
legalább KETTŐT a következő tényezők közül:

 a) napelemeket nem használhatna / NINCS napelem használat
 b) nem tudna közvetlen rádiókapcsolatot tartani a Földdel / NINCS rádiójel
 c) kiszámíthatatlan/törmelékes/omladékos/veszélyes a terep/barlang, meredek a fal.

Tanulói példaválaszok:
• Napelemeket nem használhatna, és nem tudna közvetlen rádiókapcsolatot tartani a 

Földdel. [a) + b)]
• Nem működhet napelemmel, és az omladékos terepen nehéz lehet a közlekedés. [a) + b)]
• Kiszámíthatatlan a terep, nincs Nap. [c+ a (implicit módon utal az a) opcióra.)]
• Törmelékes a terep, a napelemek nem működnek. [c) + a)]
• Nem működne a napelem, és veszélyes lenne a terep. [a) + c)]
• Nem tud kommunikálni, veszélyes lenne terep. [b) + c)]
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A nincs napelem/nincs rádió NEM ELFOGADHATÓ, 
de nem 0-áz.
Tanulói példaválaszok:
• Még sosem jártak robotok a Mars barlangjaiban. [Lényegtelen a kérdés szempontjá

ból.]
• Napelemeket nem használhatna. [Csak egy helyes válasz, de kettő kellene.]
• Nem tudna közvetlen rádiókapcsolatot tartani a Földdel. [Csak egy helyes válasz, de 

kettő kellene.]
• Rádiókapcsolat tartása a Földdel, veszélyes terep. [Az első nehézség így félreérthető, 

elvárjuk, hogy megfogalmazza, hogy NEM tudna rádiókapcsolatot tartani a Földdel.]
• Ismeretlen terep, napelemeket nem használhatna. [Az ismeretlen terep túl általános 

megfogalmazás.]
• Veszélyes terep, sötét van. [A sötét van csak állapotleírás, nem elfogadható.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08911
Miért lehetnének képesek a gömbroverek leugrani a marsi barlangokba? Válaszodat a szö-
veg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában utal a következő szöveg-
elemek közül LEGALÁBB (!) EGYre (lehet több, kevesebb nem :) :

 a) alacsonyabb a gravitáció;
 b) a roverek strapabíróak;
 c) a roverek felszíne rugalmas;
 d) a rover/szonda gázzal van töltve.

Tanulói példaválaszok:
• Rugalmas felszínű, gázzal töltött szonda. [c) + d)]
• Mert a gömbrover nagyon strapabíró, és kisebb a gravitáció is. [c) + a)]
• Mert olyan anyagból készülnek, ami jól bírja az ütközést, és ott amúgy is gyengébb 

a gravitáció. [a) + c)]
• A marsi gravitáció csupán harmad akkora, mint a Földön. [a)]
• Jóval kisebb a gravitáció. [a)]
• Rendkívül ellenálló. [b)]
• Nagyon strapabíró. [b)]

0-ás kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Azok a válaszok, amelyek arra utalnak, hogy a 
gömbrovernek karjai vagy lábai vannak helytelenek, azaz nullásnak.
Tanulói példaválaszok:
• Mert katonai célokra kísérletezték ki. [Lényegtelen információ.]
• Mert hasonlít egy focilabdához. [Lényegtelen információ.]
• A marsi gravitáció csupán a kétharmada a földinek. [Nem fogadható el: a szövegben 

explicite le van írva, hogy az egyharmada.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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OK08913
Mi lehet az oka, hogy legkorábban csak 2016-ban indulhat barlangkutató robot a Marsra? 
Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és utal a következők közül EGYre:
 a) egy ilyen kutatási projekt nagyon sok előkészülettel jár;
 b) a projekt még csak kísérleti fázisban van.

Tanulói példaválaszok:
• Mert alaposan elő kell készíteni egy ilyen expedíciót. [Ez a) típusú helyes válasz.]
• Jól meg kell szervezni az utat, és eltervezni a kutatást. [Ez a) típusú helyes válasz.]
• Még csak kísérlezteznek vele. [Ez b) típusú helyes válasz.]
• A robot még csak prototípus. [Ez b) típusú helyes válasz.]
• Addigra lenne kész a robot fejlesztése. [Utal a robot technikai tökéletesítésére.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Azok a válaszok is ide tartoznak:
 – amelyek CSAK arra utalnak, hogy a robot használata kockázatos, költséges vagy nem 

éri meg a befektetést;
 – amelyek CSAK arra utalnak, hogy a robot még nem készült el.

Tanulói példaválaszok:
• Mert nem éri meg felküldeni. [Félreértés.]
• Nem tudják, milyen robotot küldjenek.
• Szökőév, és szerencsét fog hozni.
• Még nem építették meg. [Ez nem igaz, megépítették: „A Sugárhajtás laboratórium

ban kikísérletezett sziklamászó robot...”]
• Mert 2016-ra tudnák elkészíteni a robotot. [Ez nem igaz, elkészült: „A Sugárhajtás 

laboratóriumban kikísérletezett sziklamászó robot...” Ez a válasz nem utal a technikai 
tökéletesítés igényére.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08914
Egyetértesz-e azokkal a szakemberekkel, akik szerint nem éri meg kockáztatni a várható 
eredményekért a Marsra küldött barlangkutató robotok esetében? Válaszodat a szöveg 
alapján indokold!

1-es kód: A tanuló
 1. VAGY EGYETÉRT a szakemberekkel, és válaszát a következő érvek egyikével tá-

masztja alá:
 a) a felszínen is lehetséges a marsi élet nyomait kutatni (nem szükséges említeni,. hogy 

ez olcsóbb és könnyebb, de ha említi, nem baj)
 b) a barlangokban való kutatás sokkal kockázatosabb,
 2. VAGY NEM ÉRT EGYET a szakemberekkel, és válaszában utal arra, hogy:
 c) egy ilyen kutatás előkészítheti emberek küldését is a Marsra;
 d) a barlangokba küldött robotok sokkal alaposabban feltérképezhetik a felszín alatti 

környezetet;
 e) kiemel egy olyan konkrétumot, amelyet a barlangokban lehet felfedezni szöveg alap-

ján: vízjég/tavak/kis ökoszisztéma/troglobiont vagy extremofil fajok
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Tanulói példaválaszok:
• Igen, mert a felszínen is lehetséges a marsi élet nyomaira bukkanni, ráadásul sokkal 

egyszerűbb is így a kutatás.
• Egyetértek, biztos olcsóbb a marsi törmeléket kutatni, és megmondani, volt-e a 

Marson élet, mint speciális rovereket beküldeni a barlangba.
• Nem értek egyet, mert így sokkal többet megtudunk a Marsról, és lehet, hogy életet 

is találunk egy másik bolygón.
• Nem, mert ezek a kutatások hozzájárulnak az emberek Marsra küldéséhez is.
• Sokkal alaposabb képet kapunk a barlangokról, ha bemegy oda egy robot.
•  Nem értek egyet, mert lehet, hogy sokkal nagyobb fölfedeznivalót is találhatnának 

a barlangokban, mint a felszíni törmelékben.
• Igen, mert a felszínen is lehetséges a marsi élet nyomaira bukkanni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Egyetértek velük.
• Nem, mert lehet, hogy tévednek, és mégis jó ötlet ez. [Semmitmondó válasz.]
• Egyetértek, a robotok sokkal jobb munkát végeznek, mint az emberek.
• Nem értek egyet, mert ha neki se látnak, semmit sem tudnak meg a Marsról. 

[Semmit mondó válasz.]
• Egyetértek a kutatókkal, mert lehet, hogy a barlangban találnak tavat. [Ellent

mondá sos válasz, mert a kutatók NEM értenek egyet azzal, hogy lemenjenek a bar
langba.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08915
A 6. szövegrész szerint az Antarktiszon a marsi barlangokéhoz hasonló hőmérsékletű kör-
nyezetben működnek állandó kutatóbázisok. Mire utal ez? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08916
Miért éppen a Mars barlangjaiban érdemes először bázist kialakítani? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK08918
Mi lehet a cikk szerzőjének fő célja a marsi barlangok bemutatásával? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: B
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Hortobágyi Vadaspark

OK02202
Mit gondolsz, miért emeli ki a szöveg, hogy pelikán is található a Hortobágyi Vadas
parkban?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet, és válasza megfelel a következő megfogalmazások közül 
EGY-nek,

 a) valaha élt pelikán a vadaspark jelenlegi területén;
 b) a pelikán eltűnt a vadaspark területéről;
 c) őshonos állat volt;
 d) az egykori madárfaunához tartozik/tartozott.
 A tanulókkal szemben nem elvárás a szakkifejezések használata a válaszban, és a helyes 

választ nem érvényteleníti, ha a tanuló megfogalmazza, hogy most van pelikán a park-
ban.
Tanulói példaválaszok:
• Mert régen őshonos volt, de amúgy arrafelé már kihalt, csak a vadasparkban van. 

[A helyes választ nem érvényteleníti, ha utal a kihalásra is.]
• Mert a madárfaunához tartozott régen.
• Mert régen eltűnt már erről a területről, de itt mégis lehet látni. [A válasz csak lát-

szólag ellentmondásos: valóban eltűnt a területről, és a vadaskertben jelenleg tényleg 
megtekinthető.]

• Mert egykor őshonos állat volt, már nem lehet vele találkozni csak itt. [Az „itt” a 
Hortobágyra utal.]

• A civilizáció térhódítása miatt a területről ki lett szorítva, de a parkban mégis van 
pelikán, mert ez az ilyen helyek feladata, bemutatni az ottani állatokat. [A válasz 
első fele helyesen utal arra, hogy a pelikán őshonos volt a Hortobágyon.]

• Azért, mert régen ott volt a lakhelye. [Az „ott” a Hortobágyra utal.]
• Mert ez a területről már rég eltűnt. [Az „a terület” a Hortobágyra utal.]
• Azért, mert régen ez is itt élt. [Az „itt” a Hortobágyra utal.]
• Mert a pelikán már nem él a Hortobágyon, a vadonban. [Implicit módon utal arra, 

hogy szabadon nem él.]
• Ritka, és kihalt erről a területről.

6-os kód: A 6-OS KÓDOT ENNÉL A FELADATNÁL NEM HASZNÁLJUK.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Azok a válaszok is ide tartoznak,
 a) amelyek CSAK arra utalnak, hogy a pelikán ritka állat,
 b) amelyek arra utalnak, hogy jelenleg nincsen a park területén pelikán,
 c) amleyek értelmezés nélkül, csonkán idézik a pelikánról szóló mondatot.

Tanulói példaválaszok:
• Mert az is van a parkban.
• Mert kihalt. [Pontatlan.]
• Mert nem is ősi magyar madárfaj.
• Mert ritka madárfaj. [Csak a pelikán ritkaságára utal.]
• Mert csak nagyon kevés helyen van pelikán. [Csak a pelikán ritkaságára utal.]
• Mert egyre kevesebb van belőle. [Csak a pelikán ritkaságára utal.]
• Mert már rég eltúnt. [Nem utal a helyszínre, a Hortobágyra.]
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• Mert a területen már nem található. [Ez azért nem felel meg, mert ellentmond 
a szöveg nek: van pelikán a parkban.]

• Mert régen eltűnt, de ebben a vadasparkban mégis van. [Nem utal a helyszínre, 
a Hortobágyra, mint egykori élőhelyre.]

• Mert az egykori madárfaunát a területről rég eltűnt pelikán. [Csonkán, feldolgozás 
nélkül idézi a pelikánról szóló mondatot.]

• Rég eltűnt, és újra van. [Nem utal a területre.]
• Mert a pelikán már nem él a Hortobágyon.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK02203
Mely állatokat láthatjuk a látványetetés során? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK02204
Mit gondolsz, miért a kilátóteraszról tekinthető meg a látványetetés?

1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és válaszában utal arra, hogy a) veszé-
lyes lenne az emberek számára (az etetést közelről/közelebbről nézni) ÉS/VAGY b) utal 
a balesetveszélyre/az emberi balesetek elkerülésére c) ÉS/VAGY biztonságos.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert a farkasok veszélyes állatok, és lehet, hogy bárkinek baja esne, ha közel

ről nézné. [Az a) és b) pontra is hivatkozik.]
• Hogy senkinek se essen bántódása, mert veszélyes állatokat etetnek ilyenkor, jobb az 

ilyet messziről nézni. [Az b) és a) pontra is hivatkozik.]
• Nehogy megtámadják az embereket ezek ragadozók. [Az a) pontra hivatkozik.]
• Mert ezek az állatok veszélyesek lehetnek. [Minimál válasz. Az a) pontra hivatkozik.]
• Azért, hogy ne sebesüljünk meg. [A sebesülés magában hordozza az a) és b) pontot is.]
• Mert oda farkas nem ugrik fel, a sakál se. [Implicit a felugrással a veszélyre utal már.]
• Nehogy valami bajunk legyen. [Az emberi balesetek elkerülésére utal.]
• Ott biztonságos. [A c) pontra hivatkozik.]
• Úgy nem esik semmi bajunk. [Utal arra, hogy az embereknek veszélyes lehet.]
• Balesetek elkerülése végett.
• Veszélyes ragadozók.
• Ne legyenek veszélyesek sem az emberek, sem az állatok.
• Vadak az állatok.
• Kockázatos
• Hogy ne legyen senkinek baja.
• Mert megvadulhatnak az állatok.
• Hogy nehogy megegyenek minket.
• Kiszámíthatatlanok.
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert ezek ragadozó állatok. [Attól, hogy egy állat ragadozó, még nem jelenti, hogy 

veszélyes pl. katicabogár :).]
• Mert farkasok és ragadozó madarak vannak ott. [Kevés, a farkas ugyan utal a ve-

szélyességre, de ennél konkrétabb veszélyességi elemet várunk.pl felugrik/ odakaphat/ 
megharaphat.]

• Mert ott mindenkinek jól lehet látni.
• Nehogy valami baj legyen. [Túl tág a „baj” fogalma így, nevezze meg, hogy kinek esik 

baja. HA állatnak: 0. HA embernek: 1-es]
• Ne hergeljék fel az állatokat. [Az állatok védelme/ állatok biztonsága nem fogadható 

el.]
• Ne féljenek az emberek. [A félelem nem egyenlő a veszéllyel, a biztonság ellenére is 

félhet valaki, főleg egy gyerek.]
• Mert így távol vannak az emberek. [Ez még kevés, nem utal arra, hogy miért jó, ha 

távol vannak az emberek.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK02205
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi, extra szafarira vonatkozó alábbi állítások 
közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: I, I, H, H, I

OK02207
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: H, I, H, I

OK02208
Az alábbi időpontok közül mikor milyen hosszú ideig van nyitva a Vadaspark? Számozás
sal állítsd sorrendbe, a legrövidebbtől a leghosszabb felé haladj!

Helyes sorrend: 3, 2, 4, 1
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OK02210
Szilvi és Zita novemberben szeretné megnézni a Vadasparkot. Szilvi szerint ezzel várniuk 
kell tavaszig, Zita szerint nem feltétlenül. Mire gondolhatott Zita? Válaszodat a szöveg 
alapján indokold!

2-es kód: A tanuló helyesen következtet a 4. szövegrész alapján, és válaszában utal arra, hogy 
novemberben a) a park egyénileg nem, CSAK CSOPORTOSAN látogatható, ÉS b) ELŐ-
ZETES BEJELENTKEZÉS szükséges hozzá.
Tanulói példaválaszok:
• Arra gondolhatott, hogy ha az egész osztállyal mennek, és előre bejelentkeznek, 

akkor simán elmehetnek novemberben is. [Utal a csoportra, és a bejelentkezésre is.]
• Október 14. és április 14. között csoportok még látogathatják előzetes bejelentkezés 

után. [MÉG elfogadható, ha a dátumban a NAPOT elírja a tanuló. (A HÓNAP elírá-
sa már lerontja a helyes választ.)]

• Csoportok látogathatják, előzetes bejelentkezéssel. [Utal a csoportra, és az egyeztetés 
az előzetes bejelentkezést jelenti.]

• Ha összeszednek egy csoportot, és egyeztetnek a parkkal, akkor meg lehet oldani a 
látogatást.

1-es kód: A tanuló válaszában CSAK a csoportos látogatásra utal.
Tanulói példaválaszok:
• Egyedül nem lehet, de csoportosan mehetnek.
• Nem mehetnek, csak ha szerveznek maguk mellé még embereket, mert ilyenkor 

csak csoportosan látogatható a park.
• Ha összeszednek egy csoportot, akkor mehetnek.
• Ha már ketten csoportnak számítanak, akkor mehetnek. [A TANULÓNAK NEM 

KELL ISMERNIE A CSOPORT FOGALMÁT! arra kell rájönnie, hogy csoporttal 
mehetnek. A csoportra való utalás miatt elfogadható ez a válasz.]

• Nem mehetnek, csak ha szerveznek maguk mellé embereket. [Utal a csoportos láto-
gatásra.]

• Előfizetéses bejelentkezés. Csoportosan látogatható. [Előfizetéses bejelentkezés: pon-
tatlan, nem elfogadható, de nem 0-áz.]

• Ők nem egy csoport.
• Előzetes befizetés. Csoportosan látoghatható. [Előzetes befizetés: pontatlan, nem 

elfogadható, de nem 0-áz.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Helytelen vagy hiányos válasz. A b) pont: az előzetes be-
jelentkezés önmagában 0-ás kódot ér, mivel a 3. És a 4. Szövegrészben is van erre hivat-
kozás, így, ha a tanuló csak ennyit ír, nem lehet beazonosítani, hogy a helyes szövegrészt 
értelmezte-e. Ez csak a csoportos résszel lesz egyértelmű. 
Tanulói példaválasz.
• Nem tudom, mire gondolhatott, hiszen zárva lesz.
• Arra, hogy ha előre bejelentkeznek, akkor mehetnek. [Hiányos, nem említi a csopor-

tos látogatást.]
• Zita előre be akar jelentkezni.
• November 16. és április 14. között csoportok még látogathatják előzetes bejelentke

zés után. [Az őszi hónap elírása érvénytelenít a a helyes választ, mert befolyásolja az 
információ használhatóságát.]

Lásd még: X és 9-es kód.

52/20



 
34 Javítókulcs

OK02211
Hány órakor indul az utolsó jármű a Vadasparkba szeptemberben?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet a 4. szövegrész alapján, és válaszában leírja: 16.00-kor.
Tanulói példaválaszok:
• 16.00kor.
• Délután négykor.
• Négykor.
• Hétköznap: 16.00. Hétvégén: 16.00. [Ha külön bontja, akkor mindkettőre utalnia kell.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
• Zárás előtt 1 órával. [Hiányos válasz: minden hónapban ekkor indul az utolsó járat.]
• Hétköznap: 16.00. Hétvégén: 17.00. [Téves.]
• 16.30.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK02215
Milyen a szöveg stílusa? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK02216
András öt fejezetre osztotta a szöveget, majd minden fejezetnek címet adott. Számozással 
állítsd helyes sorrendbe a fejezetcímeket!

Helyes válasz: 5, 3, 2, 4, 1
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Vásár

OK04502
Hányan dolgoztak az édesapával? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK04503
Mikor vitte ki az édesapa az árut a vásárba? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK04506
„A pajtásaim is mind itt hizlalták a szemüket” – olvashatjuk a (3) szövegrészben. Magya-
rázd meg, mire utal ezzel a kifejezéssel az elbeszélő!

1-es kód: A tanuló értelmezi a kifejezést, és válaszában utal arra, hogy az elbeszélő barátai is ki-
látogattak a vásárba nézelődni. 
Tanulói példaválaszok:
• A barátok is ott voltak nézelődni.
• A pajtásai is körülnéztek a sok áru között.
• Nézték a sok finom kaját. [Elfogadható, ha konkrét példát ír, az étel is jó példa.]
• Nézték a mézeskalácsot. [Elfogadható, ha konkrét példát ír.]
• Nézelődtek. [Minimál válasz.]
• Bámulták a sok szép árut. [Nézelődés szinonimája.]
• Tetszett nekik a szép látvány. [Látvány miatt jó.]
• Csodálják a portékákat. [Csodálják miatt jó, a nézés szinonimája itt.]
• Ott nézték. [Minimál válasz, nem kell példát írnia.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Csodálkoztak. [Nem fogadható el, olyan, mintha meglepődtek volna, példával sem 

jó.]
• Dörzsölték a szemüket, fáradtak voltak.
• Ők nem kaptak krajcárt a juhásztól.
• Sokat ettek.
• Jöttek ők is furcsa lovon lovagolni.
• Meglepődtek. [Nem fogadható el, ez nem a nézés kategóriája, példával sem jó. Azon 

is meg lehet lepődni, hogy milyen sokan vannak, ettől még nem nézelődik.]
• Éhesek voltak, nézték az ételt. [Nem fogadható el, ha a tanuló a hizlalás szót az éh-

séggel köti össze.]
• Bámulták a sok embert. [Nem fogadható el, ha a tanuló tárgyak nézése helyett embe-

reket ír.]
• Mindenkinek megtetsztett valami. [Ez a nézelődés oka, nem a hizlalás szót magya-

rázza meg.]
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• Egy-egy dologra vágytak. [Ez a nézelődés oka, nem a hizlalás szót magyarázza meg.]
• Sok lehetőség volt a vásárlásra. [Ez a nézelődés oka, nem a hizlalás szót magyarázza 

meg.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK04510
Géza szerint a takácsok valószínűleg üzleti kapcsolatban álltak a szabókkal. Mire alapoz-
hatja a véleményét?

1-es kód: A tanuló azonosítja az összefüggést a két mesterség között, és válaszában utal az anyag/
vászon eladására/felhasználására (varrás) az ide vonatkozó szövegrész alapján.
Tanulói példaválaszok: 
• A takácsok adták el a vásznat a ruhakészítéshez.
• A szabók vásznat vettek, abból lettek a ruhák. [Elég, ha csak az egyik félre utal, de 

nevezze meg akapcsolatot és a vásznat.]
• Az egyik varrt, a másik pedig adta az alapanyagot.
• A vászon miatt. [Minimálválasz.]
• A takácsok áruját használták fel a szabók árukészítésre. [Az áru utal az anyagra, és 

leírja a kapcsolatot is: használták fel árukészítésre.]
• A ruhaanyag miatt.
• Amit a takács csinál, az kell a szabónak. [A csinál szóval utal a vászonra, és a kap-

csolatra is utal.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok: 
• Valamit valamiért. Birkát adtak a subáért.
• A takácsok vették meg a sok szép ruhát.
• Mert a takács is valamilyen ruhaneműt és a szabók is valamilyen ruhát készítenek.
• „A takácsok a hófehér vásznat, a szabók a sok szép ruhát.” [Nem nevezi meg a kap-

csolatot, értelmezés nélkül idéz a szövegből.]
• A takácsok és a szabók is ruhákat varrtak. [Téves: a takácsok a vásznat adták, ami-

ből a szabók ruhát varrtak.]
• Mert a takács bőrrel, a szabó pedig anyaggal dolgozott. [Téves: a szűcs dolgozik a 

bőrrel.]
• Mindketten anyaggal dolgoznak. [Hiányos: nem utal a kapcsolatra a takács és a 

szabó között.]
• A takácsok adták el a vásznat. [Még kevés, nem utal a kapcsolatra.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK04512
Mi utal arra a szövegben, hogy a krajcár kevesebbet ér, mint a pengő? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: A
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OK04513
Számozással állítsd időrendbe, hogy kiknél fordult meg a penészes krajcár a vásárban! 
Kezdd a legkorábbival!

Helyes válasz: 3, 2, 6, 1, 5, 4.

OK04515
Mit vett az édesapa a vásárban? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK04517
Hogyan változtak az elbeszélő érzései a vásárral kapcsolatban a történet folyamán? Mi 
lehet ennek az oka?

2-es kód: A KETTES KÓDOT NEM HASZNÁLJUK. 

1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt és a következő elemek közül helyesen 
megnevez KETTŐT:

 A FIÚ ÉRZÉSEI AZ ELEJÉN: a válasz a „kicsit megcsalatkoztam a vásárban” szöveg-
részre utal akár a csalódottság explicit megnevezésével, akár körülírással.

 A FIÚ ÉRZÉSEI KÉSŐBB: örül/boldog/vidám/izgatott/megkedvelte a vásárt/élvezte a 
vásárt/megszerette a vásárt/elégedett/jól érzi magát/jobban érzi magát

 A VÁLTOZÁS OKA: a válasz utal arra az epizódra, hogy a kisfiú a juhásztól kap egy 
krajcárt/vehet magának valamit/vesz cukrot/vesz fütyülőt/kap valamit

 Ha a válasz nem a megfelelő helyre van írva, de egyértelműen kiderül, hogy helyes, ak-
kor el kell fogadni.
Tanulói példaválaszok:
• A fiú érzései az elején: 

A fiú érzései később: Először csalódott volt, aztán örült, mert kapott egy krajcárt. 
A változás oka: 
[Minden kérdésre helyesen válaszolt, csak nem a megfelelő helyen. Az ilyen válaszo-
kat ugyanúgy kell értékelni, mintha a válaszok a megfelelő helyen lennének.]

• A fiú érzései az elején: Csalódott volt. 
A fiú érzései később: – . 
A változás oka: a végén ő is kap pénzt, hogy vegyen valamit. [Két helyes válasz.]

• A fiú érzései az elején: Kíváncsi. 
A fiú érzései később: Boldog. 
A változás oka: A végén vehetett cukorsípot. 
[A fiú érzései az elején: helytelen, a másik kettő helyes.]

• A fiú érzései az elején: –. 
A fiú érzései később: – . 
A változás oka: Örült, hogy vehetett magának vásárfiát. 
[A későbbi érzést nem a megfelelő helyre írta, de ettől még elfogadható a válasz.]

• A fiú érzései az elején: csalódott. 
A fiú érzései később: boldog. 
A változás oka: kapott egy krajcárt a juhásztól [Mindhárom válasz helyes.]
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0-s kód: A tanuló csak egyet nevez meg helyesen az elvárt válaszelemek közül, vagy egyet sem.
 A FIÚ ÉRZÉSEI AZ ELEJÉN: nem utal csalódottságra; a „rossz” nem fogadható el ön-

magában. A „szomorú” nem fogadható el.
 A FIÚ ÉRZÉSEI KÉSŐBB: nem fogadható el a „tetszett neki”, „megtetszett neki” a vá-

sár, mert az nem érzelem.
 A VÁLTOZÁS OKA: a válasz nem utal arra az epizódra, hogy a ksfiú a juhásztól kap egy 

krajcárt.
 Azok a válaszok sem fogadhatók el, amelyek nem a tanuló érzelmeinek, hanem a gon-

dolatainak a változásait foglalják össze.
Tanulói példaválasz:
• A fiú érzései az elején: csalódott. A fiú érzései később: – . A változás oka: –.
• A fiú érzései az elején: szomorú. A fiú érzései később: – . A változás oka: vehetett 

magának vásárfiát.
• A fiú érzései az elején: 

A fiú érzései később: örült 
A változás oka: megjutalmazta az apja, mert sokat segített 
[Az örömre való utalás helyes, az indoklás azonban helytelen: nem segített az apjá-
nak, sé nem is tőle kapta a krajcárt.]

• A fiú érzései az elején: Olyan, mint a piac. 
A fiú érzései később: Érdekes, változatos, sokszínű. 
A változás oka: Egyre több mindent látott belőle, egyre több mindennel találkozott.

Lásd még: X és 9-es kód.


