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2 Javítókulcs

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2016-os 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 2016 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  
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„A” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 1. RÉSZ/ 
„B” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 2. RÉSZ/

Bicikliszerelés

OM03202
Miért kell a szerelőnél akár heteket is várni az időpontra? A szöveg alapján válaszolj!

1-es kód: A tanuló válaszában arra hivatkozik, hogy a biciklizők zöme egy időben/tavasz elején 
viszi a biciklijét szereltetni: sokan + ugyanakkor/egyidőben
Tanulói példaválaszok:
• Mert mindenki ugyanakkor viszi hozzá.
• Nagyon sok a szerelő munkája tavasz elején, megrohamozzák a biciklisek.
• Rengetegen viszik egyszerre.
• Üzembe helyezéskor sokan viszik a biciklijüket a szerelőhöz.
• Itt a bicikliszezon, sok a dolga. [Utal az időszakra, és arra, hogy sokan vannak.]
• Nagyon sok a szerelő munkája tavasz elején. [Utal az időszakra, és arra, hogy sokan 

vannak.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert a biciklin sok hibát talált.
• Nagyon sok a szerelő munkája.
• Sokan vannak előttem. [A kérdés megismétlése.]
• Nagy a várólista. [A kérdés megismétlése.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OM03204
Számozással állítsd időrendbe, mit tesz egy átlagbiciklista a kerékpárjával a tavasz kezde-
tén! Kezdd a legkorábbival!

Helyes válasz: 3, 4, 2, 1

OM03206
Mikor NEM KELL szakemberhez fordulni a fék hibájával? Satírozd be a helyes válasz 
betű jelét!

Helyes válasz: A

OM03211
Nagyjából mennyi időt vesz igénybe az olajozás? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

1/31
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általános SZABÁLYOK
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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 
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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
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OM03213
Balázs biciklije zörög. Miért ismeri fel nehezen ennek az okát? Válaszodat a szöveg alapján 
indokold!

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért infomációt, és válaszában utal a zörgős alkatrészek sokasá-
gára ÉS/VAGY arra, hogy sok oka lehet. 
Tanulói példaválaszok:
• Mert sok olyan dolog van rajta, ami zöröghet.
• „A bicikli az a szerkezet, amely csak zörgésre hajlamos alkatrészekből áll.”
• „A zajoknak ezer oka lehet.”
• Sok zörgős alkatrésze van.
• Annyi minden zöröghet rajta, időbe telik, mire rájön.
• Azért mert sok oka lehet.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Kicsit mindig zörög a bicikli.
• Csak a szerelő tudja megmondani.
• A bicikli általában zörög.
• Nem tudom, szerintem nincs olyan bicikli, ami nem ad ki semmilyen zörgő hangot.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM03214
Miért kell figyelni arra tekeréskor és guruláskor is, hogy hallunk-e rendellenes zörgést? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM03217
A „Menjünk szerelőhöz” szövegrészben melyik alkatrész kapcsán említik a legtöbb problémát? 

1-es kód: A tanuló összeveti a felsorolt hibákat, és a féket nevezi meg.
Tanulói példaválaszok:
• A fékkel van a legtöbb ilyen probléma.
• A fék különböző meghibásodásaival.
• A fékezéssel kapcsolatban.
• Nem fognak a fékek. [Többször említi a szöveg]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A váltót említik legtöbbször.
• A kerék kapcsán.
• A kerék hozzáér a fékpofához. [Csak egyszer említi a szövegrész, leszűkíti.]

Lásd még: X és 9-es kód.

5/35

6/36

7/37
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OM03218
Mitől szeretné megkímélni a kerékpár-tulajdonosokat a cikk? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: B

8/38
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Kemenes

OM02002
Milyen szójátékra utal a programajánló címe: „Törj ki a hétköznapokból”?

1-es kód: A tanuló értelmezi a címet, és válaszában rámutat a „kitörés” ige címben fellelhető je-
lentése mellett a témához kapcsolódó jelentésére: vulkánkitörés.
Tanulói példaválaszok:
• Törj ki a hétköznapokból úgy, mint egy vulkán.
• Mint egy vulkánkitörés.
• A vulkán általában nem szokott kitörni, de amikor igen, akkor nagyon látványos.
• Kitör a vulkán és kirándulj!
• A vulkánokra utal. [Minimál válasz.]
• Vulkánkitörés. [Minimál válasz.]
• Ez egy vulkánmúzeum.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Kitörés.
• Kapcsolódj ki!
• Tűzhányóterem.
• Törj ki a hétköznapokból!
• Átvitt és konkrét jelentés.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM02006
Ervin osztálya novemberre tervez egy kirándulást. El tudnak-e menni a Kemenes Vulkán-
parkba? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló az idevonatkozó szövegrész alapján következtet, NEM-mel válaszol, és indok-
lásában utal arra, hogy a Vulkánpark áprilistól októberig van nyitva / novemberben 
nincs nyitva.
Tanulói példaválaszok:
• Nem, mert csak októberig van nyitva.
• Nem, mert akkor már nincs nyitva.
• Csak áprilistől októberig van nyitva a Vulkánpark.
• Nincs nyitva akkor.
• Egy hónappal kicsúsznak.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Nem. [Hiányzik az indoklás.]
• Nem, mert októberben tudna menni. [Olyan, mintha csak ebben a hónapban lenne 

nyitva.]
• Igen, mert 2013. április 22-én nyitva van már. [Ellentmondás.]
• Igen, mert októbertől áprilisig van nyitva. [Ellentmondás.]

9/39

10/40
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• Nem tudnak elmenni, mert áprilisban van.
• Nem, mert csak nyáron van nyitva.      
• Nem, mert még nem nyitották meg.
• Nem, mert már nem lesz időpont.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM02007
Mikor nyílt meg a Kemenes Vulkánpark? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OM02008
Julit Európa aktív vulkánjai érdeklik. Ajánlanád neki ezt a kiállítást? Válaszodat a szöveg 
alapján indokold is!

1-es kód: A tanuló IGEN-nel válaszol, és indoklásában arra hivatkozik, hogy a kiállítás átfogó 
képet nyújt általában a vulkánokról, VAGY a kiállítás a világ minden tájáról hoz pél-
dát a vulkánokra. Ez utóbbi esetében szó szerint idézheti a vonatkozó szövegrészeket: 
„Földünk legjelentősebb vulkánjainak példáján keresztül”/„Európa még működő leg-
nagyobb vulkánja, az Etna”.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, mert itt sok mindent megtudhat általában a vulkánokról.
• Igen, mert a világ összes vulkánja ugyanúgy működik.
• Igen, mert minden vulkánról szó van.
• Igen, mert a Tűzhányóterem kiállítása az Etna köré épül.
• Igen, mert például az Etnáról is szó lesz.
• Amit itt bemutatnak, az minden vulkánra igaz. [Ugyan hiányzik az állásfoglalás, de 

jó a magyarázat.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, mert a vulkánokról szól. [Túl általános.]
• Igen, mert vulkanológusruhát is felpróbálhat. [Nem a kérdéshez kapcsolódik.]
• Nem, mert ez magyar.
• Nem, mert már nem működik.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM02009
Hol próbálhatjuk fel a vulkanológusruhát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

11/41

12/42

13/43
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OM02010
Az alábbi állítások közül melyik IGAZ a Tűzhányóteremre? Satírozd be a helyes válasz 
betű jelét!

Helyes válasz: C

OM02011
Anna szerint a Ság-hegyről valószínűleg a Szimulációs teremben esik szó. Mivel indokol-
hatja Anna az állítását?

1-es kód: A tanuló válaszában összekapcsolja a következő információkat: a Szimulációs teremben 
a vulkánok lepusztulását mutatják be, erre példa lehet a Ság-hegy (mivel nem működő/
inaktív vulkán).  VAGY: a tanuló utalhat arra, a Szimulációs teremben számítógépes 
animációk segítségével mutatják be a kitöréseket. 
Tanulói példaválasz:
• Talán éppen a Ság-hegy példáján keresztül mutatják be a vulkán halálát.
• Bemutatják, hogyan lesz egy vulkán inaktív, mint pl. a Ság-hegy.
• Mivel nem működik a vulkán, ezért a működését csak szimuláció segítségével is-

merhetjük meg.
• Azzal, hogy nem működik a vulkán, így a Szimulációs teremre gondol.
• Azzal, hogy valószínűleg csak a számítógépes animáció segítségével láthatja a ki törést.
• Ott szimulálják a kitörést.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• A Ság hegy lávája.
• Azzal, hogy lávafelszínekkel ismerkedhetnek meg.
• Ott szimulálják a hegyet és a felépítését.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM02012
Az alábbiak közül melyik eszközzel találkozunk biztosan a Szimulációs teremben? Satí-
rozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OM02015
Tamás osztálya háromnapos tavaszi kirándulást szervez. Mikor tudják megnézni a 
vulkán parkot? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

14/44

15/45

16/46

17/47
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OM02016
Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: D

OM02017
Balázsnak még nincs terve október 4-ére, de úgy gondolja, ha éppen arra jár, csatlakozik 
a kerékpártúrához. Megteheti? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján, NEM-mel válaszol, és indoklásában leír-
ja, hogy a programban való részvételhez előzetes bejelentkezés / regisztráció szükséges.
Tanulói példaválaszok:
• Előzetes bejelentkezés szükséges. [Az indoklás önmagában is elfogadható.]
• Ha jelentkezett október 1-jéig, akkor igen.
• Regisztráció szükséges.
• Nem, mert előre kell jelezni, hogy mész-e.
• Nem, mert ha nem jelentkeztek elegen, nem tartják meg. [Továbbgondolja.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Nem. [Hiányzik az indoklás.]
• Igen, mert pont akkor van.
• Nem, mert október 1-ig lehet. [Hiányos.]
• Igen, mert akkor van a bicilitúra.
• Nem, mert már elkezdődött és csak úgy becsatlakozni nem lehet. [Hiányzik az indoklás.]
• Nem, mert ha csak arra jár, nem csatlakozhat. [Hiányzik az indoklás.]
• Nem, mert helyjegyet kell vásárolni. [Pontatlan.]
• Nem, mert az egy kicsit váratlan. [Pontatlan indoklás.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OM02018
Anna szeretne elmenni a kerékpártúrára, de egy fontos információt hiányol a felhívásból. 
Mi lehet az? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OM02019
Milyen kapcsolat van a bevezetőben feltett kérdések és a szöveg között? Satírozd be a he-
lyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

18/48

19/49

20/50

21/51
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OM02020
Az 1. képen a látogatóközpontot láthatod. Vajon miért ezt a képet választották a szöveg 
illusztrálására? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

22/52
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Csutak a mikrofon előtt

OM06003
Miért dobta a vállára az úszónadrágját Csutak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OM06005
Milyennek látta magát Csutak a tükörben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OM06006
Hol zajlott Csutak és Almási beszélgetése? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM06008
„Mert azt hittem, hogy mindennap találkoztunk a téren meg az utcán, csak éppen én nem 
tudok róla” – közölte Almási Csutakkal. Miért mondta ezt? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: D

OM06009
Miért ejtette el Almási a kavicsot? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OM06011
Mi az, amiben Csutak és Almási egyetértettek? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OM06012
Hogyan helyezkedett el egymáshoz képest Csutak és Almási a beszélgetésük alatt? Satí-
rozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

23/53

24/54

25/55

26/56

27/57

28/58

29/59
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OM06013
Akkoriban, amikor a regény játszódik, fecskének hívták az úszónadrágot. Másold ki a 
szövegből azt a szót, amelyik egy vicces szójáték formájában a szó első jelentésére utal!

1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészeket, és válaszában megnevezi az „elre-
pült” kifejezést ÉS/VAGY egyértelműen utal Almási felkiáltására.
Tanulói példaválaszok:
• Elrepült!
• – Elrepült! – nevetett Almási egy hirdetőoszlop mellől.
• Elrepült a fecske!

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A fecském!
• Csutak belekapott a levegőbe.
• Fecskével a vállán.
• Fecskenadrág.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM06016
Mi lehetne a regényrészlet címe? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM06017
Hogyan meséli el az elbeszélő a történetet? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

30/60

31/61

32/62
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OM06018
Betti szerint Csutak hiú volt, de ezt szégyellte. Írj le egy olyan jelenetet a szövegből, amely 
alátámasztja Betti véleményét!

1-es kód: A tanuló értelmezi a szöveg egészét, és válaszában megnevez egy szövegrészletet az aláb-
biak közül: a) amikor Csutak az illatszerbolt tükre előtt úgy tett, mintha a kirakatban 
lévő árucikkek érdekelnék, ÉS/VAGY b) amikor egy asszony megjelenésekor úgy tett, 
mintha a szemébe ment volna valami, ÉS/VAGY c) amikor letagadta Almási előtt, hogy 
magát bámulta/azt mondta Almásinak, hogy a pattanást nézi a homlokán. A válaszból 
egyértelműen ki kell derülnie, hogy Csutak magát nézegette, de ezt leplezte/tagadta.
Tanulói példaválaszok:
• Úgy tett, mintha a kirakat érdekelné, de titokban magát nézegette. Aztán amikor 

jött egy asszony, gyorsan úgy csinált, mintha belement volna valami a szemébe.
• Csutak magát nézegette a tükörben, de amikor arra jött egy nő, úgy csinált, mintha 

a szemébe ment volna valami. Almásinak meg azt mondta, csak egy pattanást néz a 
homlokán.

• A kirakatban nézegette magát, de úgy csinált, mintha a szemébe ment volna valami.
• Azt hitte, úgy néz ki, mint egy igazi filmszínész, azért nem tette el a gatyáját sem. 

De amikor Almási megkérdezte, hogy miért bámulja magát a kirakatban, az egészet 
letagadta.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Azt nézegette, mennyire lebarnult, még akkor is, amikor jött az Almási.
• Felvágott a gatyájával, nem tette bele a nejlonzacskóba, hiába mondta neki az anyu-

kája, hogy tegye el.
• Vagánynak képzelte magát.
• Az asszony eltűnt, és Csutak megint azt nézte, mennyire lebarnult. [Csak a hiúságra 

utal.]

Lásd még: X és 9-es kód.

33/63
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„A” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 2. RÉSZ/ 
„B” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 1. RÉSZ/

Iskolakezdés

OM01101
Hány órakor kezdődnének a felső tagozatosok órái legkorábban, ha a döntéshozók figye-
lembe vennék a tudomány eredményeit? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM01102
Mi a különbség az óvodások és a felső tagozatos diákok alvási szokásai között?

1-es kód: A tanuló összehasonlítja a két korosztály alvási mintázatát, és válaszában utal arra, 
hogy az óvodások korábban mennek aludni/korábban tudnak felkelni is, VAGY a felső 
tagozatos diákok csak későn álmosodnak el/később tudnak felkelni. A tanuló válaszá-
nak ÖSSZEHASONLÍTÁST kell tartalmaznia. A válaszban VAGY az elalvásra VAGY a 
felkelésre kell utalni.
Tanulói példaválaszok:
• Az ovisok korábban mennek aludni és kelnek fel, a felsősök később.
• A felső tagozatos diákok csak később álmosak, mint az óvodások, és később tudnak 

felkelni is.
• Az ovisok korán mennek aludni, a felsősök később.
• Az ovisok 8-9-kor álmosak, a felsősök később.
• A felsősök később alszanak el.
• Az óvodások melatoninja előbb termelődik, mint a felsősöké.
• Az óvodások 8-9 körül alszanak el, az iskolások 10-11-kor.
• Az ovisoknak nem nehéz korán kelni, a felsősöknek igen.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Az óvodások már reggel 7 órakor fel tudnak kelni.
• A felső tagozatosok 10-11 órakor lesznek álmosak.
• Az ovisok korán fekszenek és kelnek.

Lásd még: X és 9-es kód.

34/1

35/2
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OM01104
A cikk felolvasása után az osztályban vita kerekedett dr. Szakács Zoltán főorvos véle-
ményéről. Bence szerint a főorvos tagadja a melatonin hormon jelentőségét a kamaszok 
alvásá ban. Egyetértesz Bencével? Satírozd be a válaszodnak megfelelő betűjelet! Válaszo-
dat a szöveg alapján indokold is!

1-es kód: A tanuló értelmezi a főorvos véleményét, a NEM-met választja, és indoklásában utal 
arra, hogy az orvos más szempontból közelíti meg / a technikai eszközök jelentőségét 
hangsúlyozza az alvás kitolódásának esetében (de ettől nem tagadja a melatonin hor-
mon befolyását).
Tanulói példaválaszok:
• A főorvos a technikai eszközök szerepét emeli ki, és nem tér ki a hormonokra.
• Szakács Zoltán más okokra világít rá.
• Szakács Zoltán a társadalmi és viselkedésbeli változást tartja a legfontosabbnak a 

kamaszok elalvásában, és nem a melatonin hormon szerepét.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, szerintem Bencének igaza van.
• Nem, mert a melatonin összefügg az alvással.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM01106
Amerikai és nyugat-európai felmérések szerint a kamaszok mekkora hányada nem alszik 
eleget? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OM01107
A szöveg több olyan jelenséget is említ, amelyek a kialvatlan diákokra jellemzők az iskolá-
ban. Sorolj fel közülük HÁRMAT!

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információkat, és az alábbiak közül felsorol legalább HÁR-
MAT: a) nem teljesít a képességeinek megfelelően; b) koncentrációs nehézségekkel 
küzd; c) hangulata ingadozó; d) nagyobb eséllyel alakul ki nála depresszió/szorongás; e) 
sokszor ingerült/impulzív/ingerlékeny; f) gyengébb az önkontrollja.
Tanulói példaválaszok:
• Nem teljesít a képességeinek megfelelően; koncentrációs nehézségekkel küzd; han-

gulata ingadozó.
• Impulzív, ingerlékeny és az önkontrollja is gyengébb, ráadásul nem úgy teljesít, 

ahogy a képessége szerint kellene.
• Nem tudnak teljes elméjükkel figyelni, stresszesek, hangulatuk ingadozik. [b)+e)+c)]

36/3

37/4

38/5
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• „Menő” dolog.
• Impulzív, ingerlékeny és az önkontrollja is gyengébb. [e)+f)]
• Sokat ásítanak, zombiként mennek iskolába, depisen mennek suliba. [Az első kettő a 

kialvatlanság szinonímája+d).]
• Inkább számítógépeznének.
• Impulzív, ingerült.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM01110
Miért javultak az iskolai eredmények Minnesotában, miután 8.40-re tették a tanítás kez-
detét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OM01112
Serdülők esetében milyen kapcsolat figyelhető meg a délutáni és az éjszakai alvás között? 

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy akik nem tudják kialudni magukat éjszaka, azok-
nak szükségük lehet a délutáni alvásra. Azok a helyes válaszok, amelyekben a tanuló a 
késői, esti nem alvásból következtetnek a másnap délutáni alvásigényre/fáradtságra. ÉS 
NEM FORDÍTVA!
Tanulói példaválaszok:
• Aki este nem alszik eleget, az délután is fog aludni.
• Aki sokáig fennmarad éjszaka, korán kel, az délután muszáj lesz, hogy aludjon, 

mert fáradt.
• A délutáni alvás annak kell, aki éjszaka nem tudja kialudni magát.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló tapasztalata alapján a két napszakot megcserél-
ve indokol: a délutáni alvás miatt nehezebben alszunk el éjszaka.
Tanulói példaválaszok:
• A serdülőknek szükségük van délutáni alvásra.
• A délutáni alvás miatt nehezebb éjszaka elaludni. [Megfordítja.]
• Ha délután álmosak, este nem alszanak. [Megfordítja.]
• A serdülők éjszaka nem tudják kialudni magukat.

Lásd még: X és 9-es kód.

39/6

40/7
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OM01113
Hogyan éli meg az alvást a kamaszok többsége a szöveg szerint?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és leírja: elvesztegetett időként tekintenek rá 
ÉS/VAGY elrabolja az időt.
Tanulói példaválaszok:
• A legtöbb kamasz elvesztegetett időként tekint az alvásra, amely elrabolja az időt az 

izgalmasabb programoktól. [Szó szerint idézi a szöveg idevonatkozó információját.]
• Elvesztegetett időként.
• Felesleges időtöltés.
• Időpazarlás.
• Unalmas dolog. [Mivel az idevonatkozó szövegrész szerint az alvás elrabolja az időt 

az izgalmasabb programoktól, ezért elfogadható.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• „Menő” dolog.
• Kialvatlanul.
• Nem menő.
• Inkább számítógépeznének.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM01114
Juli a szöveg alapján cikket ír az iskolai újságba, és szeretné követni az eredeti szöveg fel-
építését. Számozással állítsd sorrendbe a Juli által írt bekezdések címeit!

Helyes válasz: 1, 4, 2, 3

OM01117
Miért adott a szerző az egyes szövegrészeknek is címet? Satírozd be a helyes válasz betű-
jelét!

Helyes válasz: A

41/8

42/9

43/10
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Halfogyasztás

OM04104
Melyik csoportba tartoznak a legtöbben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OM04106
Milyen gyakran kellene halat ennünk az egészségügyi ajánlások szerint? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM04108
Milyen halfogyasztási szokásra utal a fenyőfa ábrázolása a kördiagram mellett?

1-es kód: A tanuló összekapcsolja a fenyőfa rajzát a karácsonyi halfogyasztásra vonatkozó in-
formációval, és helyesen következtet: a válaszadók (11,1%-a) évente egyszer, főleg kará-
csonykor esznek halat.
Tanulói példaválaszok:
• Csak karácsonykor eszik halat.
• Csak karácsonykor.
• Főleg karácsonykor/legtöbben karácsonykor esznek halat.
• Évente egyszer karácsonykor.
• 11,1% csak a szentestei halászlét eszi.
• Legtöbben csak karácsonykor esznek. [Implicit módon utal a halfogyasztásra.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Karácsony. [Hiányos.]
• Karácsonyi halászlé.
• Mi is eszünk halat.
• Karácsonykor is eszünk halat.
• Felénk gyufatésztával eszik a halászlét karácsonykor. 
• 11,1 % évente egyszer [Hiányzik a karácsonyra való utalás.]
• Karácsonykor gyakoribb a halfogyasztás.
• Karácsonykor esznek halat.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM04109
A halfogyasztásra vonatkozó szokások közül melyikre találunk információt az ábrán és a 
szövegben egyaránt? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

44/11

45/12

46/13

47/14
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OM04110
A 2.  szövegrészben több halfajtát is felsorolnak. Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az 
alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: I, H, I, H

OM04114
Kik fogyasztanak több halat az átlagosnál a felsoroltak közül? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: B

OM04119
Csaba szerint a halfogyasztási szokásokat bemutató ábra különösen figyelemfelkeltő és a 
tartalomhoz illő. Milyen grafikai megoldások bizonyítják ezt?

1-es kód: A tanuló értelmezi a szöveg és az infografika kapcsolatát, és megnevez egy – a szöveg 
tartalmát hangsúlyozó – grafikai megoldást: sokszor szerepel a hal rajza/a kördiagram 
ÉS/VAGY az oszlopdiagram is halat ábrázol/a felsorolásban is halak szerepelnek.
Tanulói példaválaszok:
• Halteríték és halszálka.
• Halszálkadiagram.
• Mert olyan, mintha meg lenne terítve a kördiagramhoz.
• Pontok helyett halak egymás alatt. [A felsorolásra utal.]
• Telepakolták halrajzzal.
• Az évi elfogyasztott halmennyiséghez jól passzol a lerágott halcsont.
• A szívről nemcsak a kedvenc halételek, de az egészség is egyből eszünkbe jut róla.
• Hal alakja van.
• Mindenhol halas alakok vannak.
• Mindenhol halak vannak.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló egy kevésbé jellemző grafikai elemet emel ki.
Az infografika tartalmi elemeire való utalás nem fogadható el.
Tanulói példaválaszok:
• A karácsonyfa nagyon aranyos.
• Szívecske.
• Ajánlott min. hetente kétszer – jó nagy betűkkel írták a lényeget, hogy mindenki 

lássa. [Nem grafikai elem.]
• A halak. [Kevés.]
• A zászlókat is megismerjük. 
• A karácsonyfa és a hal.
• Milyen gyakran és mennyi halat eszünk.

Lásd még: X és 9-es kód.
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Az amerikai fiatalember

OM03103
Kitől kapott levelet a történet elején az elbeszélő? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OM03104
Milyen kapcsolat van a két amerikai között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OM03105
Miért mondja le az első találkozót az elbeszélő? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM03106
Miért lett volna kínos bevallani a második találkozó lemondásakor, hogy beteg a család?

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy az előzőekben már egyszer hivatkozott a család 
megbetegedésére.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert ezt az indokot már egyszer használta.
• Azért, mert az első levélre is azt válaszolta, hogy betegek.
• Azért, mert nem hivatkozhat kétszer ugyanarra az indokra.
• Mert nem lehet egymás után kétszer betegnek lenni.
• Mert már egyszer lemondta emiatt/ezért.
• Mert nem hitték volna, hogy egymás után kétszer is lebetegedett a család.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert hazudott.
• Azért, mert most tényleg betegek.
• Mert már egyszer lemondta.
• Azért, mert megsértődnének az amerikaiak.

Lásd még: X és 9-es kód.
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OM03108
Írj két olyan kifejezést az 5.  és a 6.  szövegrészből, amelyek arra utalnak, hogy az el
beszélő lelkiismeretfurdalást érez!

1-es kód: A tanuló felfedezi a lelkiismeret–furdalásra vonatkozó kifejezéseket, és az alábbiak kö-
zül felsorol legalább kettőt: a) szégyenkeztem, b) bűnbánóan, c) vezekelve, d) bocsánat-
kérő. 
Tanulói példaválaszok: 
• Szégyenkeztem, bűnbánóan vezekelve.
• Bűnbánóan vezekelve vártam vendégeimet.
• Szégyenkezik, vezekel, ezt írja.
• A bocsánatkérő vagy a bűnbánóan, vagy amikor azt mondja, hogy „vezekelve” várja 

a vendégeit.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Udvarias, szégyenkezik.
• Azt írja: szánom, szégyenkezem. [A „szánom” kifejezés nem a lekiismeret-furdalásra 

vonatkozik.]
• Szégyenkeztem.
• Kétségbeesetten tekintettem a rohanó mutatókra. Bűnbánóan vártam vendégeimet.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM03111
Miért sikerült megtéveszteni a külföldieket a látogatás alkalmával?

1-es kód: A tanuló válaszában arra utal, hogy a) nem tudták az amerikaiak, hogy néz ki a ven-
déglátójuk/személyesen sosem találkozott az elbeszélő a látogatókkal, ÉS/VAGY b) a 
szerepjátszás hitelességével is érvel.
Tanulói példaválaszok:
• Egyrészt, mert olyan jól játszottak, másrészt sosem találkoztak.
• Nem tudták, hogyan néz ki a házigazda, és a szerepet is úgy játszották, hogy min

denki elhitte, ők azok.
• Azért, mert sosem látták még egymást, és így más is felveheti a szerepet.
• Azért sikerül, mert ismeretlenek egymás előtt, így bárkiről elhihetik, hogy ő az.
• Mert a vendégek nem tudják, hogy néznek ki Kosztolányiék.
• Azért, mert a két ember jól játssza a szerepét.
• Olyan jól játszanak, hogy elhiszik az amerikaiak, ők azok.
• Mert nem hitték, hogy ennyire jó család, a feleség házias és vendégszerető, ő pedig 

szellemes és közvetlen. [Jól játszották a szerepüket.]
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert az angoltanárnő jól beszél angolul.
• Dupla órabért kaptak. [Nem ezért sikerült jól a megtévesztés.]
• Azért, mert az amerikaiak hiszékenyek.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM03112
Miért nevezi a mérnök az elbeszélő munkásságát „jelentéktelen semmiségnek”? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OM03113
Mivel árulta el majdnem a mérnök, hogy nem azonos azzal a személlyel, akinek kiadja 
magát az amerikaiak előtt?

1-es kód: A tanuló válaszában utal a ház helyiségeinek eltévesztésére (ebédlőbe/konyha történő 
benyitás a dolgozószoba helyett)/a helyismeret hiányára.
Tanulói példaválaszok:
• A dolgozószoba helyett az ebédlőbe nyit be.
• Az, hogy nem tudja, melyik a dolgozószoba.
• Az, hogy az ebédlőbe nyit be a dolgozószoba helyett.
• Amikor meg akarja mutatni a dolgozószobát, akkor az ebédlőbe nyit be, mert nem 

ismeri eléggé a lakást.
• Nem tudta, hogy melyik szoba hol van.
• Véletlenül az ebédlőbe nyitott be.
• Az ebédlőbe nyit be. [Minimálválasz.]
• A nappali helyett a konyhába nyitott be.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A beszédével, kiejtésével.
• Az elbeszélő munkásságát jelentéktelen semmiségnek nevezi.

Lásd még: X és 9-es kód.

OM03114
Melyik szereplőt tartották az amerikaiak humorosnak és közvetlennek? Satírozd be a he
lyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D
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OM03115
Milyen gesztussal fejezték ki az amerikaiak, hogy jól érezték magukat a találkozón? Satí
rozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OM03117
Összesen hány amerikaival találkozott az elbeszélő? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OM03119
Hogyan viszonyul a főszereplő a saját hazugságához az utolsó bekezdésben? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OM03120
Számozással állítsd időrendbe a történet eseményeit, kezdd a legkorábbival!

Helyes válaszok: 2, 3, 1, 4
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