
Országos
kompetenciamérés

2017

Javítókulcs8.
év fo lyam s z ö v e g é r t é s

Tanulói példaválaszokkal bővített változat



 
2 Javítókulcs

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2017-es 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 2017 őszén lesz elérhető a  
www.oktatas.hu honlapon.

Feladattípusok

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

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

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

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

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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általános SZABÁLYOK

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

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

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

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

Az elvárttól eltérő formában megadott válasz 
Előfordulhat, hogy a tanuló nem a megfelelő helyre (a pontozott vonalra) írta vagy nem az elvárt formában 
adta meg a válaszát. Ebben az esetben a javítást végzőnek mérlegelnie kell, hogy a diák megértette-e a kérdés 
lényegét, és sikerült-e válaszolnia a feltett kérdésre, és a választ ennek megfelően kell kódolnia.
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Fura világversenyek 

ON01606 
Hány napig tart a mobiltelefonhajító-világbajnokság Finnországban? 

1-es kód: 
A tanuló következtet a (4) szövegrész idevonatkozó részlete alapján (augusztus 20-án 
tartják): egy napig tart. 
Tanulói példaválaszok: 

 1. 
 Egy nap. 
 Csak 1 napos. 
 Augusztus 20, azaz 1. 
 Csak augusztus 20-án. 
 Csak azon a napon. 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Augusztusban. 
 Augusztus 20. / Augusztus 20-án.  [A feladat információn alapuló következtetést vár 

el, így a dátum önmagában nem elfogadható.] 
 20-án. 
 2 napos. 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON01608 
Taisto Miettinen, a feleségcipelés eddigi ötszörös világbajnoka azt állítja, ha a felesége 
súlyával megegyező tömegű vörösáfonyát szedne a bogyószedőversenyen, akkor megdöntené 
annak világrekordját. Miért lehet igaza? Válaszodat a szöveg alapján indokold! 

2-es kód: 
A tanuló értelmezi a kérdést az idevonatkozó szövegrészek alapján, és válaszában utal 
arra, hogy a feleségcipelő-verseny feltétele, hogy a feleségnek legalább 49 kg-nak kell 
lennie, ÉS következtet arra, hogy ez több, mint az eddigi bogyó-/áfonyaszedés rekordja: 
27,98 kg. Mindkét adatra utalnia kell! 
Tanulói példaválaszok: 

 A bogyószedő verseny rekordja: 27, 98 kg, a feleség: 49 kg. [Minimálválasz.] 
 A feleségnek minimum 49 kg-nak kell lennie, az áfonyaszedés rekordja kb. 30 kg.  
 Egy átlagos felnőtt 27,98 kg-nál nehezebb. A feleségnek legalább 49 kg-ot kell 

nyomnia. 
 Mert ha 49 kg áfonyát szed, akkor megnyeri, mert az eddigi rekord 27,98 kg. 

„A” füzet szövegértés 1. rész/ 
„B” füzet szövegértés 2. rész/

általános SZABÁLYOK

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

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

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

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

Az elvárttól eltérő formában megadott válasz 
Előfordulhat, hogy a tanuló nem a megfelelő helyre (a pontozott vonalra) írta vagy nem az elvárt formában 
adta meg a válaszát. Ebben az esetben a javítást végzőnek mérlegelnie kell, hogy a diák megértette-e a kérdés 
lényegét, és sikerült-e válaszolnia a feltett kérdésre, és a választ ennek megfelően kell kódolnia.

1/29

2/30
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 Mert a feleségnek minimum 49 kg-nak kell lennie, az áfonyaszedő rekord pedig 
28 kg. [Elfogadható az adat kerekítése.] 

1-es kód: 
A tanuló értelmezi a kérdést, és válaszában csak az EGYIK válaszelemre (adatra) utal. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert a felesége több, mint 27,98 kg. 
 Mert 49 kilogrammal megdöntené az áfonyaszedés rekordját. 
 Mert több mint 49 kg áfonyával biztosan nyerne. 
 A feleségnek 49 kg-nak kell lennie. 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON01610 
Mi a szerző célja az 5. szövegrész utolsó mondatával? Satírozd be a helyes válasz betű jelét! 

Helyes válasz: C 

ON01611 
Melyik hónapban zárul a fura versenyek szezonja Finnországban? 

1-es kód: 
A tanuló visszakeresi a kért információt az (5) szövegrészből: szeptember 
elején/szeptemberben. 
Tanulói példaválaszok: 

 Szeptemberben. 
 Szeptember elején. 
 A bogyószedéssel szeptemberben. 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Augusztusban. 
 Ősszel. 
 Ősz elején. 
 Augusztusban vagy szeptemberben. 
 Szeptember végén. 
 Szeptember elsején. 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 
   

3/31

4/32
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Mi a szerző célja az 5. szövegrész utolsó mondatával? Satírozd be a helyes válasz betű jelét! 

Helyes válasz: C 

ON01611 
Melyik hónapban zárul a fura versenyek szezonja Finnországban? 
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ON01612 
Miért lett volna aranyérmes a 2011-es zuglói mobiltelefonhajító-verseny győztese a 10. 
mobiltelefonhajító-világbajnokságon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: D 

ON01613 
Miért csak az előző évi magyar bajnokot küldheti Magyarország a 2011-es 
mobiltelefonhajító-világbajnokságra? 

1-es kód: 
A tanuló a (6) szövegrész alapján következtet, és válaszában utal arra, hogy a magyar 
bajnokságra 2011-ben csak a világbajnokság után kerül sor, tehát a magyar bajnok nem 
tud jelen lenni a vb-n. Minimálválasz: a magyar bajnokságra később/októberben kerül 
sor, (mint a vb-re). 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert a magyar bajnokság később lesz, mint a vébé. 
 A vb után lesz a magyar bajnokság, így nem tudjuk meg addig, ki a legjobb, az előző 

évit küldhetjük csak. 
 Mert Magyarországon még nem rendezték meg, és csak a tavalyi győztes vehet részt 

rajta. 
 Mert nálunk később rendezik. [Minimálválasz.] 
 Mert csak a vb után kerül rá sor. [Implicit módon utal a magyar bajnokságra.] 
 Mert a magyar bajnokságra csak októberben kerül sor. 
 Mert idén még nem volt győztes, csak tavaly, így őt kell elküldeni. 
 Mert nálunk csak ősszel rendezik meg, ezért nem lehetne. 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert ha a tavalyit küldenénk, az biztosan ismét rekordot döntene, és megnyerné a 
vébét. 

 Mert az volt az utolsó bajnok Magyarországon. [Nem utal arra egyértelműen, hogy a 
vb után rendezik a magyar bajnokságot.] 

 Mert a magyar vb a finnországi után lesz. [Helytelen: nem vb.] 
 Mert a versenyre csak októberben kerül sor.  

Lásd még: 
X és 9-es kód. 
   

5/33
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ON01615 
Az alábbiak közül melyik NEM csapatsport? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: C 

ON01616 
Hol található Savonlinna? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: D 

ON01618 
Melyik állítás IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbiak közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld! 

Helyes válasz: H, I, H, H 

7/35

8/36

9/37
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ON01615 
Az alábbiak közül melyik NEM csapatsport? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: C 

ON01616 
Hol található Savonlinna? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: D 

ON01618 
Melyik állítás IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbiak közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld! 

Helyes válasz: H, I, H, H 

Gázszámla 

ON05202 
Milyen módokon lehet a mérőállást bejelenteni? 

2-es kód: 
A tanuló visszakeresi a kért információkat, és mindkét bejelentési módot megnevezi: 
a) SMS-t/üzenetet küld róla; 
ÉS 
b) vezetékes telefonon jelenti be. 
Tanulói példaválaszok: 

 Küld egy SMS-t a megadott számra: 06306669999; vagy felhívja telefonon a 
következő számot: 0680333222. 

 SMS-t küld a 06306669999-es számra, és felhívhatja a másik telefont is, amire 
bejelentheti. 

 Ha egy SMS-ben küldi el a mérőállást a cégnek, vagy vezetékes telefonhívásként is 
bemondhatja. 

 Sms vagy hívja őket. 
 Üzenet és telefon. [üzenet elfogadható az sms szinonimájaként] 

1-es kód: 
A tanuló csak az EGYIK módot írja le a fentiek közül. 
Tanulói példaválaszok: 

 Leolvassa az óra állását, és lediktálja telefonon keresztül a gázszolgáltatónál. 
 Sms-ben. 
 Vezetékes telefonról hívhatja az ügyfélszolgálatot. 
 Telefonon értesíteni. 
 Leolvassuk az óra állását, és lediktáljuk telefonon keresztül a gázszolgáltatónak. 

[Megnevezi a módot: telefonon keresztül.] 
 Felhívod az ügyfélszolgálatot.  

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 SMS-t küld a 0680333222-es számra, és felhívhatja a másik telefont is, amire 
bejelentheti. [Összekeverte a telefonszámokat.] 

 Le kell olvasni a számokat. [Hiányos: a bejelentési módokat nem nevezi meg.] 
 Interneten. 
 Elszámoló számla + telefon. [Az elszámoló számla miatt. 
 SMS-ben 

vezetékes telefonról 
elektronikus elérhetőség 

 Csoportos megbízás, bankkártyás fizetés, csekk, banki utalás. [Helytelen: a fizetési 
módokat sorolja fel.] 
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 SMS-ben 
vezetékes telefonról 
elektronikus elérhetőség 

 E-mail: ugyfelszolgalat@gaz.hu 
Telefon: 06 (40) 333-111 
sms: 06 (30) 666-9999 
vezetékes: 06 (80) 333 222 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON05204 
Ha ezt a számlamagyarázatot a szolgáltató honlapján keresnéd, melyik menüpontban 
találhatnád meg? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: C 

ON05207 
Összesen hány számlát küld a gázszolgáltató egy évben az ügyfeleinek? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 

Helyes válasz: C 

ON05208 
Robi nem kapta meg a júliusi gázszámláját, ezért a gázszolgáltató ügyfélszolgálatánál 
érdeklődik. Vajon milyen magyarázatot adnak? A szöveg alapján válaszolj! 

1-es kód: 
A tanuló az idevonatkozó szövegrész alapján következtet, és válaszában utal arra, hogy 
Robi esetében a július az a nyári hónap, amikor nem kerül sor számla kibocsátására. 

Elfogadható, ha idézi az idevonatkozó szövegrészt: "Egy nyári hónapban az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően nem kerül sor számla kibocsátására". (DE: nem fogadjuk el, 
ha az előtte vagy utána lévő mondatot IS idézi.) 
Tanulói példaválaszok: 

 Egy nyári hónapban az eddigi gyakorlatnak megfelelően nem kerül sor számla 
kibocsátására. [Idézi az idevonatkozó szövegrészt.] 

 Valószínű, ez az a hónap, amikor nem küldenek számlát, mert nyári hónapról van szó. 
 Kedves Róbert! Ne aggódjon, egy nyári hónapban nem szoktunk számlát küldeni, és 

az ön esetében a július az. 
 Valószínű, ez az a hónap, amikor nem küldenek számlát. 
 Ez a hónap a kiválasztott nyári egy hónap. 
 Egy nyári hónapban nem küldenek számlát. 
 Mert évente csak 11 db számlát küldenek, nem küldenek minden hónapban. [Implicit 

módon utal arra, hogy a júliusi lehet a 12. hónap.] 
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 SMS-ben 
vezetékes telefonról 
elektronikus elérhetőség 

 E-mail: ugyfelszolgalat@gaz.hu 
Telefon: 06 (40) 333-111 
sms: 06 (30) 666-9999 
vezetékes: 06 (80) 333 222 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON05204 
Ha ezt a számlamagyarázatot a szolgáltató honlapján keresnéd, melyik menüpontban 
találhatnád meg? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: C 

ON05207 
Összesen hány számlát küld a gázszolgáltató egy évben az ügyfeleinek? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 

Helyes válasz: C 

ON05208 
Robi nem kapta meg a júliusi gázszámláját, ezért a gázszolgáltató ügyfélszolgálatánál 
érdeklődik. Vajon milyen magyarázatot adnak? A szöveg alapján válaszolj! 

1-es kód: 
A tanuló az idevonatkozó szövegrész alapján következtet, és válaszában utal arra, hogy 
Robi esetében a július az a nyári hónap, amikor nem kerül sor számla kibocsátására. 

Elfogadható, ha idézi az idevonatkozó szövegrészt: "Egy nyári hónapban az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően nem kerül sor számla kibocsátására". (DE: nem fogadjuk el, 
ha az előtte vagy utána lévő mondatot IS idézi.) 
Tanulói példaválaszok: 

 Egy nyári hónapban az eddigi gyakorlatnak megfelelően nem kerül sor számla 
kibocsátására. [Idézi az idevonatkozó szövegrészt.] 

 Valószínű, ez az a hónap, amikor nem küldenek számlát, mert nyári hónapról van szó. 
 Kedves Róbert! Ne aggódjon, egy nyári hónapban nem szoktunk számlát küldeni, és 

az ön esetében a július az. 
 Valószínű, ez az a hónap, amikor nem küldenek számlát. 
 Ez a hónap a kiválasztott nyári egy hónap. 
 Egy nyári hónapban nem küldenek számlát. 
 Mert évente csak 11 db számlát küldenek, nem küldenek minden hónapban. [Implicit 

módon utal arra, hogy a júliusi lehet a 12. hónap.] 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 A számla elkeveredhetett a postán, és utánanéznek. 
 Kiküldik még egyszer, biztos, ami biztos. 
 A rezsicsökkentés miatt nem kell egy hónapot fizetnie, mert összegyűlt annyi 

megtakarítás. 
 Nyáron nem küldenek részszámlát. [Helytelen: de küldenek, csak júliusban nem.] 
 Majd kiküldjük az augusztusival. 
 Ebben a hónapban nem kap számlát. [Nem elég egyértelmű, hogy ebben, és csakis 

ebben a hónapban nem kap számlát, illetve, hogy ez az a hónap, amikor nem küldenek 
neki.] 

 A nyári gyakorlatnak megfelelően ekkor nem kerül sor számlázásra. 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON05209 
Melyik állítás teszi IGAZZÁ az alábbi mondatot? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
A részszámla befizetendő összege . . . . . . is tartalmazza. 

Helyes válasz: D 

ON05210 
Mikor állít ki a szolgáltató végszámlát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: D 

ON05211 
Az alábbi számlatípusok közül melyiket fogja postázni a gázszolgáltató, ha a fogyasztó több 
gázt használ éves szinten, mint amennyit a részszámlákban elszámoltak? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 

Helyes válasz: C 
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ON05212 
Juli és Tomi lakótársak, és az éves kiegyenlített részszámlázás szerint fizetnek gázdíjat. Juli 
felveti, hogy minden hónapban le kellene olvasniuk a gázmérő állását, hogy előre tudják, 
mennyit kell majd fizetniük érte. Tomi szerint ez teljesen felesleges. Mire alapozhatja Tomi 
a véleményét? 

1-es kód: 
A tanuló értelmezi az éves kiegyenlített részszámla fogalmát, és válaszában utal arra, 
hogy a részszámla (az elszámoló számlát kivéve) minden hónapban ugyanazt az előre 
megadott befizetendő összeget tartalmazza.  
Tanulói példaválaszok: 

 Mert a szöveg írja, hogy „azonos gázmennyiséget tartalmazó részszámla”, tehát 
mindig ugyanannyit fizetnek, ezért már előre tudják, nem kell leolvasni. 

 Mert ennek a számlázásnak az egyik előnye, hogy egyenletes fizetést tesz lehetővé, 
tehát nem kell leolvasni minden hónapban. 

 Hogy átalányt fizetnek, és ha többet, vagy kevesebbet fizetnek sem baj, mert eloszlik 
az összeg. 

 Minden hónapban ugyanannyit fizet, akkor minek bediktálni? 
 Az átalánydíjra. [Minimálválasz.] 
 Arra, hogy a szolgáltató 10 db azonos gázmennyiséget tartalmazó számlát küld ki. 

[A tanuló nem arra gondol, hogy azonos gázmennyiséget fogyasztott, hanem arra, 
ugyanaz az összeg.] 

 Egyenletesen kell fizetni, ha többet fogyaszt, év végén kell kifizetni. 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Hogy drágább, ha minden hónapban fizetni kell 
 Mert így is-úgy is kell fizetniük [Helytelen: nem derül ki, hogy UGYANANNYIT kell 

havi szinten fizetniük.] 
 Egységes elszámolás van, mindenki ugyanannyit fizet. [Helytelen: nem mindenki, csak 

Juli, meg Tomi.] 
 Arra, hogy épp ez az előnye az éves kiegyenlített részszámlázásnak, hogy nem kell 

leolvasni minden hónapban. [A válasz nem utal arra, hogy pontosan mi ez az előny: a 
fizetés mértékére.] 

 Teljesen egyértelmű. Miért olvasnák le, amikor van mérőleolvasás?! 
 Mert lényegtelen, hogy mennyi a részösszeg, így is – úgy is ugyanannyit kell fizetni év 

végén [Helytelen: Havi szinten fizet ugyanannyit, az év végén fizetendő 
összeg egyedi.] 

 Mert a részszámla befizetendő összegébe az alapdíj is beletartozik. [Összekeveri az 
alapdíjat az elszámoló számlával.] 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 
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ON05212 
Juli és Tomi lakótársak, és az éves kiegyenlített részszámlázás szerint fizetnek gázdíjat. Juli 
felveti, hogy minden hónapban le kellene olvasniuk a gázmérő állását, hogy előre tudják, 
mennyit kell majd fizetniük érte. Tomi szerint ez teljesen felesleges. Mire alapozhatja Tomi 
a véleményét? 

1-es kód: 
A tanuló értelmezi az éves kiegyenlített részszámla fogalmát, és válaszában utal arra, 
hogy a részszámla (az elszámoló számlát kivéve) minden hónapban ugyanazt az előre 
megadott befizetendő összeget tartalmazza.  
Tanulói példaválaszok: 

 Mert a szöveg írja, hogy „azonos gázmennyiséget tartalmazó részszámla”, tehát 
mindig ugyanannyit fizetnek, ezért már előre tudják, nem kell leolvasni. 

 Mert ennek a számlázásnak az egyik előnye, hogy egyenletes fizetést tesz lehetővé, 
tehát nem kell leolvasni minden hónapban. 

 Hogy átalányt fizetnek, és ha többet, vagy kevesebbet fizetnek sem baj, mert eloszlik 
az összeg. 

 Minden hónapban ugyanannyit fizet, akkor minek bediktálni? 
 Az átalánydíjra. [Minimálválasz.] 
 Arra, hogy a szolgáltató 10 db azonos gázmennyiséget tartalmazó számlát küld ki. 

[A tanuló nem arra gondol, hogy azonos gázmennyiséget fogyasztott, hanem arra, 
ugyanaz az összeg.] 

 Egyenletesen kell fizetni, ha többet fogyaszt, év végén kell kifizetni. 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Hogy drágább, ha minden hónapban fizetni kell 
 Mert így is-úgy is kell fizetniük [Helytelen: nem derül ki, hogy UGYANANNYIT kell 

havi szinten fizetniük.] 
 Egységes elszámolás van, mindenki ugyanannyit fizet. [Helytelen: nem mindenki, csak 

Juli, meg Tomi.] 
 Arra, hogy épp ez az előnye az éves kiegyenlített részszámlázásnak, hogy nem kell 

leolvasni minden hónapban. [A válasz nem utal arra, hogy pontosan mi ez az előny: a 
fizetés mértékére.] 

 Teljesen egyértelmű. Miért olvasnák le, amikor van mérőleolvasás?! 
 Mert lényegtelen, hogy mennyi a részösszeg, így is – úgy is ugyanannyit kell fizetni év 

végén [Helytelen: Havi szinten fizet ugyanannyit, az év végén fizetendő 
összeg egyedi.] 

 Mert a részszámla befizetendő összegébe az alapdíj is beletartozik. [Összekeveri az 
alapdíjat az elszámoló számlával.] 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON05213 
Az éves kiegyenlített részszámlázásnál miért előnyös az, hogy a téli időszak számláinak egy 
részét a nyári időszakra halasztva lehet fizetni? 

1-es kód: 
A tanuló a szöveg alapján következtet arra, hogy télen több gázt fogyasztunk a hideg 
miatt.  
Válaszát kiegészítheti azzal a következtetéssel, hogy ezzel a számlázási móddal minden 
hónapban ugyanannyit fizetünk/egyenletesen oszlanak el a költségek a hideg és a meleg 
hónapok között, de önmagában nem elfogadható.  
Elfogadható, ha a tanuló a nyárra utal: nyáron kevesebb gázt fogyasztunk. 
Nem elvárás, hogy a tanuló feltételes módban fogalmazza meg a válaszát! 
A tanuló két szemszögből közelítheti meg a problémát 
1. abból indul ki, hogy van kiegyenlített részszámlázás (pl.: így nem kell olyan sokat 
fizetni télen) 
2. abból indul, hogy mi van akkor, ha nincs kiegyenlített részszámlázás (pl.: mert 
nyáron nem kell sokat fizetni) 
Tanulói példaválaszok: 

 Azért mert a téli időszakban a fűtés miatt nagyobb a gázfogyasztás, nyáron kevesebb, 
viszont ha halasztva fizetünk, kb. ugyanannyi minden hónapban. / Mert télen több a 
gázfogyasztás a fűtés miatt, míg nyáron minimális, így kiegyenlítődik az ár. 

 Mert télen több gáz fogy (fűtés miatt) ezért sokkal drágább lenne a számla, mintha 
nem vinnék át nyárra. 

 Mert nyáron nem fűtünk, ezért kevesebbet kellene fizetni, jobb így. [A nyári kevesebb 
fogyasztásra hivatkozás is elfogadható, mert a tanuló azonosította az összefüggést a 
fogyasztás és az évszakok között.]  

 Mert nyáron nem fűtünk / nem használunk gázt, ezért kevesebbet kellene fizetni, de 
inkább áttoljuk nyárra a téli költségeket. / Mert nyáron nem kell gázt fizetni. 

 Azért, mert télen rengeteget kellene fizetni a gázt, nyáron meg gázt használni 
felesleges arra, hogy befűtsünk  

 Azért, mert a téli időszakban a fűtés miatt nagyobb a gázfogyasztás, nyáron kevesebb, 
viszont, ha halasztva fizetünk, kb. egyenlő összeg jön ki minden hónapra. 

 A téli időszak magas összegű számláinak egy részét a nyári hónapokban halasztva 
fizetik. [Idézet a szövegből, ami csak azért fogadható el, mert szerepel benne a 
lényeges információ: magas összegű. Enélkül csak a kérdés megismétlése.] 

 Nyáron kevesebb a gázszámla. / Mert télen magas a gázszámla ára a fűtés miatt. 
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0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Jobb lenne inkább télen kifizetni, mert ha nyárra toljuk, akkor már adósságot 
csináltunk magunknak. 

 Mert télen drágább az élet. / Télen magasabb a kiadás. [A kiadás nem azonos a 
számlával] 

 Mert télen magasabb a gáz ára. / Magasabb az ár. [Nem magasabb a gáz ára télen.] 
 Mert télen és nyáron ugyanannyit kell fizetnünk ugyanabból a fizetésből. / Sokkal jobb 

minden hónapban ugyanannyit fizetni. [= részszámlás fizetés - csak a kérdést ismétli.] 
/Egyenletes fizetést tesz lehetővé. 

 Mert akkor télen nem kell annyit fizetni érte. [Még nem utal eléggé arra, hogy a téli 
számlák magasak.] /Mert akkor télen kevesebbet kell fizetni. [nem implikálja, hogy a 
téli számla magas, akkor is kevesebbet kellene fizetni télen, ha az a számla alacsony 
lenne] 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON05214 
Mit tartalmaz a részszámla? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: B 

ON05215 
A gázszámla átutalással történő kiegyenlítése esetén mely adatokat kell megadni a közlemény 
rovatban? 

1-es kód: 
A tanuló visszakeresi a kért információkat, és megnevez az alábbiak közül legalább 
EGY-et: 
a) a vevő azonosító száma/vevőazonosító 
ÉS/VAGY 
b) a számla sorszáma. 
 A helyes információ mellett szereplő helytelen adat a választ 0-ázza. 
Tanulói példaválaszok: 

 Számlaszám, a vevő azonosító száma. [A számlaszám / a számla száma önmagában 
nem fogadható el, mert nem egyértelmű, hogy a sorszámra vagy a bankszámlaszámra 
vonatkozik, de a 2. információ helyes.] 

 A vevőazonosítót. 
 A számla sorszáma, vevőazonosító. 
 A vevő azonosítói és/vagy számla sorszáma. 
 Felhasználói azonosító szám [Elfogadható a vevőazonosító szinonimájaként, mert a 

számlán is ez szerepel] 
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0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Jobb lenne inkább télen kifizetni, mert ha nyárra toljuk, akkor már adósságot 
csináltunk magunknak. 

 Mert télen drágább az élet. / Télen magasabb a kiadás. [A kiadás nem azonos a 
számlával] 

 Mert télen magasabb a gáz ára. / Magasabb az ár. [Nem magasabb a gáz ára télen.] 
 Mert télen és nyáron ugyanannyit kell fizetnünk ugyanabból a fizetésből. / Sokkal jobb 

minden hónapban ugyanannyit fizetni. [= részszámlás fizetés - csak a kérdést ismétli.] 
/Egyenletes fizetést tesz lehetővé. 

 Mert akkor télen nem kell annyit fizetni érte. [Még nem utal eléggé arra, hogy a téli 
számlák magasak.] /Mert akkor télen kevesebbet kell fizetni. [nem implikálja, hogy a 
téli számla magas, akkor is kevesebbet kellene fizetni télen, ha az a számla alacsony 
lenne] 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON05214 
Mit tartalmaz a részszámla? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: B 

ON05215 
A gázszámla átutalással történő kiegyenlítése esetén mely adatokat kell megadni a közlemény 
rovatban? 

1-es kód: 
A tanuló visszakeresi a kért információkat, és megnevez az alábbiak közül legalább 
EGY-et: 
a) a vevő azonosító száma/vevőazonosító 
ÉS/VAGY 
b) a számla sorszáma. 
 A helyes információ mellett szereplő helytelen adat a választ 0-ázza. 
Tanulói példaválaszok: 

 Számlaszám, a vevő azonosító száma. [A számlaszám / a számla száma önmagában 
nem fogadható el, mert nem egyértelmű, hogy a sorszámra vagy a bankszámlaszámra 
vonatkozik, de a 2. információ helyes.] 

 A vevőazonosítót. 
 A számla sorszáma, vevőazonosító. 
 A vevő azonosítói és/vagy számla sorszáma. 
 Felhasználói azonosító szám [Elfogadható a vevőazonosító szinonimájaként, mert a 

számlán is ez szerepel] 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Azonosító, bankszámlaszám. [Az azonosító kevés: nem egyértelmű, hogy a vevő vagy 
a számla azonosítója.] 

 Bankszámla, a vevő azonosítója.  
 Bankszámlaszám, a bankszámla sorszáma. 
 Vevő. 
 Számla. 
 Vevő azonosító, levelezési cím  
 Vevő azonosítója, számla sorszáma, TIGÁZ bankszámlája. / A TIGÁZ Zrt. 

bankszámlájára, a számla sorszámát és a vevőazonosítót.  
 A gázszámla utalásának az összegét, vevő azonosítót/számla sorszámát. [Az összeget 

nem a közlemény rovatban kell feltüntetni.] 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 



 
16 Javítókulcs

A számítógép 

ON00604 
Miért rezzen össze a Mikulás? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: D 

ON00605 
Miért szomorú a számítógép a 4. szövegrészben? 

1-es kód: 
A tanuló a szöveg értelmezése alapján helyesen következtet arra, hogy a 
számítógép egyedül érezte magát/dolgoznia kellett. 
Válaszában a szövegben szereplő konkrétumok valamelyikére IS utalhat: a) nem hívták 
el a karácsonyi partiba; b) nem kapott lufit; c) nem kapott puszit. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert nem kapott puszit semelyik embertől, pedig vágyott rá. 
 Mert soha nem kap semmit. [Minimálválasz.] 
 Mert egyedül hagyták karácsonykor.  
 Úgy érezte, nem törődnek vele.  
 Egész nap csak dolgozik, és senki se hálálja meg.  
 Mert nem foglalkozott senki vele. 
 Mert karácsonykor is dolgoznia kellett.  

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert rájön, hogy ő csak egy számítógép. 
 Mert nem tudja, hogy létezik Mikulás, pedig eljön hozzá. 
 Mert nem vitték haza.  
 Unalmas neki a munka. 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON00607 
A számítógép a következő kérdést teszi fel a Mikulásnak: „És az, hogy egy kövér fickó több 
millió kéményen mászik le egy éjszaka alatt?’’. Mi a célja ezzel? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 

Helyes válasz: B 
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A számítógép 

ON00604 
Miért rezzen össze a Mikulás? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: D 

ON00605 
Miért szomorú a számítógép a 4. szövegrészben? 

1-es kód: 
A tanuló a szöveg értelmezése alapján helyesen következtet arra, hogy a 
számítógép egyedül érezte magát/dolgoznia kellett. 
Válaszában a szövegben szereplő konkrétumok valamelyikére IS utalhat: a) nem hívták 
el a karácsonyi partiba; b) nem kapott lufit; c) nem kapott puszit. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert nem kapott puszit semelyik embertől, pedig vágyott rá. 
 Mert soha nem kap semmit. [Minimálválasz.] 
 Mert egyedül hagyták karácsonykor.  
 Úgy érezte, nem törődnek vele.  
 Egész nap csak dolgozik, és senki se hálálja meg.  
 Mert nem foglalkozott senki vele. 
 Mert karácsonykor is dolgoznia kellett.  

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert rájön, hogy ő csak egy számítógép. 
 Mert nem tudja, hogy létezik Mikulás, pedig eljön hozzá. 
 Mert nem vitték haza.  
 Unalmas neki a munka. 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON00607 
A számítógép a következő kérdést teszi fel a Mikulásnak: „És az, hogy egy kövér fickó több 
millió kéményen mászik le egy éjszaka alatt?’’. Mi a célja ezzel? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 

Helyes válasz: B 
  

ON00608 
Milyen dolgokat szoktak kérni az emberek a Mikulástól a szöveg szerint? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 

Helyes válasz: D 

ON00609 
Mennyi idő telik el a 3. és a 6. szövegrész között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: A 

ON00610 
Mit épít a Mikulás a számítógépnek? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: A 

ON00616 
Milyen ajándékot kapott a számítógép a Mikulástól? 

1-es kód: 
A tanuló visszakeresi az információt a (8) szövegrészből, és válaszában megnevezi a 
következők valamelyikét: 
a) bolyhos játék, 
VAGY 
b) maci. 
Tanulói példaválaszok: 

 Bolyhos macit. 
 Játékmaci. 
 Játékot. [Minimálválasz.] 
 Plüssjátékot. 
 Macit. 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Villanyvasutat. 
 Játékokat.  

Lásd még: 
X és 9-es kód. 
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ON00617 
Miért sípol a történet végén a számítógép? 

1-es kód: 
A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és válaszában utal arra, hogy a 
számítógép azért sípol, mert nem akarja, hogy elvegyék tőle az ajándékot VAGY  arra, 
hogy az az ő macija. 
Elfogadjuk még azokat a válaszokat is, amelyek - átugorva a fenti elemet - arra utalnak, 
hogy a számítógépnek fontos volt a maci/ragaszkodott a macihoz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert nem akarja, hogy a mérnök elvegye a tetejéről az ajándékot.  
 Nem szabad elvenni a macit onnan, mert azt ő kapta a Mikulástól. 
 Végre egyszer kapott valamit, és nem szeretné, ha az emberek elvennék tőle. 

A számítógépnek is vannak érzései. 
 Az érzései miatt. Ez olyan, mintha sírnánk, ha tőlünk elvennének valami fontosat.   
 Mert elvették a maciját. 
 Mert levették a Mikulástól kapott macit. 
 Hogy visszakapja a macit.  

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert beragadt a billentyű, amin rajta volt az ajándék. 
 Mert nem akarta, hogy megtudják, hogy neki érzelmei vannak. 
 Mert kikapcsol.  
 Mert boldog.  
 Mert szomorú. [Kevés: épp az okot nem írja le.] 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 
  

28/56
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ON00617 
Miért sípol a történet végén a számítógép? 

1-es kód: 
A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és válaszában utal arra, hogy a 
számítógép azért sípol, mert nem akarja, hogy elvegyék tőle az ajándékot VAGY  arra, 
hogy az az ő macija. 
Elfogadjuk még azokat a válaszokat is, amelyek - átugorva a fenti elemet - arra utalnak, 
hogy a számítógépnek fontos volt a maci/ragaszkodott a macihoz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert nem akarja, hogy a mérnök elvegye a tetejéről az ajándékot.  
 Nem szabad elvenni a macit onnan, mert azt ő kapta a Mikulástól. 
 Végre egyszer kapott valamit, és nem szeretné, ha az emberek elvennék tőle. 

A számítógépnek is vannak érzései. 
 Az érzései miatt. Ez olyan, mintha sírnánk, ha tőlünk elvennének valami fontosat.   
 Mert elvették a maciját. 
 Mert levették a Mikulástól kapott macit. 
 Hogy visszakapja a macit.  

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert beragadt a billentyű, amin rajta volt az ajándék. 
 Mert nem akarta, hogy megtudják, hogy neki érzelmei vannak. 
 Mert kikapcsol.  
 Mert boldog.  
 Mert szomorú. [Kevés: épp az okot nem írja le.] 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 
  

ON00620 
Miért vannak dőlt betűvel szedve a számítógép által közölt szövegrészek? 

1-es kód: 
A tanuló értelmezi az írásmódot, és válaszában utal arra, hogy a számítógép monitorán 
megjelenő üzeneteket jelöli.  
Tanulói példaválaszok: 

 Mert az írást a monitoron láthatjuk. 
 Mert a Mikulás ezt olvassa a gép monitorán. 
 Mert írásban kommunikál a számítógép. 
 Mert a számítógép dőlt betűvel ír. 
 Mert a számítógép írja. [Minimálválasz.] 
 Mert így ír a számítógép. 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert így tudjuk, hogy mikor beszél a mikulás és mikor a gép. 
 Mert kiemelt részek a szövegből. 
 Mert mindegyik lényegtelenebb részt tartalmaz. 
 Mert a számítógép nem tud beszélni. 
 Olyan betűtípust használ. [Nem köti a számítógéphez.] 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON00621 
Milyennek ábrázolja a szerző az embereket ebben a történetben? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 

Helyes válasz: A 
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„A” füzet szövegértés 2. rész/ 
„B” füzet szövegértés 1. rész/

A sün 

ON00501 
Hol indul felfedezőútra a kutatócsoport? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: D 

ON00503 
Melyik napszakban indulnak a felfedezőútra? 

1-es kód:  
A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és leírja: este, sötétedéskor. 
A szövegben a „későre jár” / „sötétedik” szerepel: ekkor indulnak felfedezőútra.  
Tanulói példaválaszok: 

 Amikor már sötét van. 
 Későre jár. 
 Este. 
 Későn, amikor már a vadaspark bezár [A „későn” miatt elfogadható.] 
 Későn. 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Amikor a vadaspark már bezárt. [Nem utal a napszakra.] 
 Reggel. 
 Nappal. 
 Később. 
 Éjjel. 
 Nem derül ki pontosan. 
 Még jár a villamos. 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 
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A sün 

ON00501 
Hol indul felfedezőútra a kutatócsoport? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: D 

ON00503 
Melyik napszakban indulnak a felfedezőútra? 

1-es kód:  
A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és leírja: este, sötétedéskor. 
A szövegben a „későre jár” / „sötétedik” szerepel: ekkor indulnak felfedezőútra.  
Tanulói példaválaszok: 

 Amikor már sötét van. 
 Későre jár. 
 Este. 
 Későn, amikor már a vadaspark bezár [A „későn” miatt elfogadható.] 
 Későn. 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Amikor a vadaspark már bezárt. [Nem utal a napszakra.] 
 Reggel. 
 Nappal. 
 Később. 
 Éjjel. 
 Nem derül ki pontosan. 
 Még jár a villamos. 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 
  

ON00504 
Hányféle sün él Magyarországon?  

1-es kód: 
A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és leírja: 1 / egy. (Nem szükséges 
leírnia, hogy melyik ez a faj, de ha megnevezi, akkor helyes legyen: keleti sün.) 
Tanulói példaválaszok: 

 Egyetlen. 
 Húsznál is több faj van, de csak egy. 
 Egy, a keleti sün. 
 Csak a keleti sün. 
 Keleti sün. 
 Európa, Ázsia és Afrika hatalmas területein húsznál több fajuk osztozik, de 

Magyarországon csak a keleti sünnel találkozhatunk. 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Keleti sün stb. 
 Ázsiai, afrikai, európai. 
 Húsznál is több. 
 Egyféle, a déli sün. 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON00505 
Az alábbi állatok közül melyikhez hasonlíthattak a masztodonok? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 

Helyes válasz: B 

ON00508 
Mi jellemzi a sünök hátán és oldalán található tüskéket? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: C 

ON00511 
A sünöknek melyik testrészét jelölik meg? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: B 
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ON00516 
Veszélyt jelenthetnek-e a sünök az emberre? Válaszodat a szöveg alapján indokold! 

1-es kód: 
A tanuló az idevonatkozó szövegrész (3) alapján következtet: IGEN-nel válaszol explicit 
vagy implicit módon, és indoklásában utal arra, hogy a sün tüskéi között megbúvó 
élősködők emberre veszélyes kórokozókat is hordozhatnak/továbbadhatnak / betegséget 
terjeszthetnek. Az élősködőkre utalhat általánosan vagy konkrétan is megnevezheti 
őket: bolha/kullancs/tetvek/atkák. 
Tanulói példaválaszok: 

 Igen, az emberre is veszélyes betegségeket is továbbadhatnak. 
 Igen, mert az élősködőktől megbetegedhetünk, ha fogdossuk a sünit. 
 Nem, a sün magában nem jelent veszélyt, csak az élősködői. [Helyesen azonosítja a 

veszélyforrást.] 
 Igen, paraziták. 
 Igen, mert a bennük megbújó kullancsok, bolhák az emberbe is be tudnak 

menni. [Elfogadható, ha konkrétan leírja, kullancs, vagy bolha a veszély forrása.] 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Nem, mert szerethető tüskegömb. 
 Nem, mert nem mi vagyunk a célpontjai. 
 Igen, mert megszúr. 
 Igen, ha egy több ezer sünnel teli verembe esünk. 
 Nem, csak ha hozzá nyúlunk. [Hiányos.] 
 Nem, azért mert ők nem bántanak minket. [Téves következtetés.] 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON00519 
Miről szól az utolsó bekezdés? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: B 

ON00521 
Hogyan mutatja be a sünöket a cikk? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: B 

ON00522 
Mely bekezdésekben esik szó a kutatásról? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: C 
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ON00516 
Veszélyt jelenthetnek-e a sünök az emberre? Válaszodat a szöveg alapján indokold! 

1-es kód: 
A tanuló az idevonatkozó szövegrész (3) alapján következtet: IGEN-nel válaszol explicit 
vagy implicit módon, és indoklásában utal arra, hogy a sün tüskéi között megbúvó 
élősködők emberre veszélyes kórokozókat is hordozhatnak/továbbadhatnak / betegséget 
terjeszthetnek. Az élősködőkre utalhat általánosan vagy konkrétan is megnevezheti 
őket: bolha/kullancs/tetvek/atkák. 
Tanulói példaválaszok: 

 Igen, az emberre is veszélyes betegségeket is továbbadhatnak. 
 Igen, mert az élősködőktől megbetegedhetünk, ha fogdossuk a sünit. 
 Nem, a sün magában nem jelent veszélyt, csak az élősködői. [Helyesen azonosítja a 

veszélyforrást.] 
 Igen, paraziták. 
 Igen, mert a bennük megbújó kullancsok, bolhák az emberbe is be tudnak 

menni. [Elfogadható, ha konkrétan leírja, kullancs, vagy bolha a veszély forrása.] 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Nem, mert szerethető tüskegömb. 
 Nem, mert nem mi vagyunk a célpontjai. 
 Igen, mert megszúr. 
 Igen, ha egy több ezer sünnel teli verembe esünk. 
 Nem, csak ha hozzá nyúlunk. [Hiányos.] 
 Nem, azért mert ők nem bántanak minket. [Téves következtetés.] 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON00519 
Miről szól az utolsó bekezdés? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: B 

ON00521 
Hogyan mutatja be a sünöket a cikk? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: B 

ON00522 
Mely bekezdésekben esik szó a kutatásról? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: C 

Fabergé-tojások 

ON01502 
Hány darab Fabergé-tojás található Svájcban? 

1-es kód: 
A tanuló visszakeresi a kért információt a (2) szövegrészben, a térképen, és leírja a 
számot: 3 / három. 
Tanulói példaválaszok:  

 Három. 
 Svájc (3) 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Egy. 
 Sok. 
 Néhány. 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON01504 
Hogyan hívta fel magára Fabergé az uralkodó, III. Sándor figyelmét? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 

Helyes válasz: D 

ON01506 
Miért tojás alakúak az ékszerek?  

1-es kód: 
A tanuló következtet az idevonatkozó szövegrész (1) alapján: mert az első 
megrendelés/tojás húsvéti ajándékként készült. 
Tanulói példaválaszok: 

 Húsvétra készült. 
 Húsvét idején történt a megrendelés. 
 Húsvétra készültek. [Valószínűleg nem mindegyik tojás készült húsvétra, de az 

összefüggést helyesen azonosította a tanuló.] 
 Mert III. Sándor húsvéti tojást kért. [Nem derül ki egyértelműen a szövegből, hogy 

kinek az ötlete volt a tojás, ezért elfogadható ez a válasz: utal a húsvétra.] 
 A feleségének készült Húsvétra. / A feleségének készíttette Húsvétra.  
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0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Ez a legszebb forma. 
 Mert az első tojásban egy tyúk is volt. 
 Mert a legelsőt tyúktojásról mintázta. [Ez igaz, de nem utal a húsvétra.] 
 Mert akkor az volt a divat. 
 Könnyebb a kivitelezése, mint egy kinyitható kockának. 
 III. András feleségének akart adni húsvétra ajándékot, így az tojás alakú 

lett. [Helytelen információt tartalmaz: Nem III. András, hanem III. Sándor.] 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON01519 
Milyen díjat kapott Fabergé munkájának elismeréseképpen? 

1-es kód: 
A tanuló visszakeresi a kért információt, és leírja: 
Az 1900-as párizsi világkiállításon ékszerészi munkájának elismeréseképpen aranyérmet 
nyert. 
Minimálválasz: aranyérmet/arany medált/első díjat (kapott/nyert.) 
Tanulói példaválaszok: 

 Aranyérmet kapott. 
 Ékszerészi aranyérem. 
 Párizsban nyert aranyérmet. 
 Világkiállítás, aranyérem. 
 Aranyérmet kapott. 
 Arany díjat. [Minimálválasz.] 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok. 

 Nemzetközi díjak. 
 Drágák a tojások. 
 Egy érmet. [Pontatlan.] 
 Párizsi világkiállításon. [Hiányos, a kérdés alapvetően nem a helyszínre kérdez rá, 

hanem a díjra.] 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 
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0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Ez a legszebb forma. 
 Mert az első tojásban egy tyúk is volt. 
 Mert a legelsőt tyúktojásról mintázta. [Ez igaz, de nem utal a húsvétra.] 
 Mert akkor az volt a divat. 
 Könnyebb a kivitelezése, mint egy kinyitható kockának. 
 III. András feleségének akart adni húsvétra ajándékot, így az tojás alakú 

lett. [Helytelen információt tartalmaz: Nem III. András, hanem III. Sándor.] 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON01519 
Milyen díjat kapott Fabergé munkájának elismeréseképpen? 

1-es kód: 
A tanuló visszakeresi a kért információt, és leírja: 
Az 1900-as párizsi világkiállításon ékszerészi munkájának elismeréseképpen aranyérmet 
nyert. 
Minimálválasz: aranyérmet/arany medált/első díjat (kapott/nyert.) 
Tanulói példaválaszok: 

 Aranyérmet kapott. 
 Ékszerészi aranyérem. 
 Párizsban nyert aranyérmet. 
 Világkiállítás, aranyérem. 
 Aranyérmet kapott. 
 Arany díjat. [Minimálválasz.] 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok. 

 Nemzetközi díjak. 
 Drágák a tojások. 
 Egy érmet. [Pontatlan.] 
 Párizsi világkiállításon. [Hiányos, a kérdés alapvetően nem a helyszínre kérdez rá, 

hanem a díjra.] 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 
	  

ON01508 
Miért éppen egy virágkosár került a Téli tojás belsejébe? 

1-es kód:  
A tanuló értelmezi az összefüggést a kemény tél 
ÉS 
a virágkosár mint a remény/tavasz szimbóluma között. A válaszban mindkettőre utalnia 
kell. 
Tanulói példaválaszok: 

 Hideg tél → tavasz = virágok = remény. 
 Az 1912-es kemény tél után végre eljött a reményt adó tavasz. 
 Hogy emlékeztesse őket, a tél nem örök, mindig tavasz követi. [A tavasszal implicit 

módon utal a reményre.] 
 Mert a reményt szimbolizálja, ami 1912-ben is életben tartotta azokat a szerencsétlen 

embereket, akik fogvacogva bújtak meleg takaróik alá, miközben betemette házaikat a 
hó. 

 A virágkosár a reményt szimbolizálja, hogy a tél véget ér. 
 1912-ben is remélték, hogy véget ér a tél. 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok. 

 Mert a különösen hideg 1912-es tél emlékére készült. [Csak a télre utal.] 
 Mert a virágkosár a reményt szimbolizálja. [Csak a reményre utal, nem utal arra, hogy 

ez az időjárással van összefüggésben.] 
 Remény. 
 A tél miatt. 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 

ON01509 
Melyik tojás készült több mint egy évig a 4. szövegrész alapján? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 

Helyes válasz: C 

ON01510 
Kiről kapta a Rothschild-tojás a nevét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: B 
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ON01512 
Az infografika melyik része csoportosítja a tojásokat? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: C 

ON01516 
Az alábbi információk közül melyik az, amelyiket minden tojással kapcsolatban közöl a 
szerző? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!	
Helyes válasz: A 
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ON01512 
Az infografika melyik része csoportosítja a tojásokat? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: C 

ON01516 
Az alábbi információk közül melyik az, amelyiket minden tojással kapcsolatban közöl a 
szerző? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!	
Helyes válasz: A 

Az igazi Moby Dick 

ON05315 
Az alábbi helyek közül hol szállt partra az Essex legénysége? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 

Helyes válasz: A 

ON05305 
Miért nem tudta elkerülni a hajó a cettel való ütközést? A szöveg alapján indokolj! 

1-es kód: 
A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt (5), és utal arra, hogy azért volt 
elkerülhetetlen az ütközés, mert az ámbráscet nagyon gyors volt/hatalmas sebességgel 
támadott. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert nagyon gyors volt a cet. [Minimálválasz.] 
 Mert a cet nagyon gyors volt, mire észrevették, már késő volt. 
 Mind a két „hajótámadás” során nagyon gyors volt a cet. 
 Hatalmas sebességgel ment neki a hajónak. 
 Nagyon gyorsan úszott a hajó felé. 
 Azért, mert „hatalmas sebességgel térdre kényszerítette a legénységet”. [Azonosította 

a kérdésre vonatkozó, lényeges elemet.] 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert nem lehetett kikerülni. 
 Elkerülhetetlen volt a katasztrófa. 
 Túl nagy volt a cet. 

Lásd még: 
X és 9-es kód. 
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ON05306 
A cet második támadása után mit pakolt a csónakokba a legénység? Sorolj fel legalább 
HÁROM dolgot! 

1-es kód: 
A tanuló visszakeresi a kért információkat, és felsorolja az alábbiakat: 
vizet 
kenyeret/élelmiszereket 
navigációs eszközöket. 
Tanulói példaválaszok: 

 A megmaradt vizet, kenyeret és más élelmiszereket, navigációs eszközöket pakolták a 
csónakokba. 

 Vizet, élelmiszereket, navigációs eszközöket. 
 Vizet, élelmiszereket, tájékozódási műszereket. 
 Kenyeret, vizet, térképet. [A térkép mint navigációs eszköz elfogadható.] 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválasz: 

 Vizet, kenyeret, felszerelést. [A felszerelés túl általános.] 
 Kenyeret, élelmiszert, vizet. [Hiányos] 

Lásd még: 
X és 9-es kód 

ON05307 
A szöveg alapján állítsd időrendbe az alábbi eseményeket! Kezdd a legkorábbival! Mindegyik 
után satírozd be a megfelelő számot! 

Helyes sorrend: 3, 2, 1, 4 

ON05309 
A szöveg két könyvet is említ, amelyek az Essex bálnavadászhajó katasztrófáját dolgozzák 
fel. Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS a Moby Dick és A tenger szívében című könyvre 
vonatkozó alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld! 

Helyes válasz: H, I, I 

ON05311 
Mit jelent a „csont és bőr” kifejezés? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: D 
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ON05306 
A cet második támadása után mit pakolt a csónakokba a legénység? Sorolj fel legalább 
HÁROM dolgot! 

1-es kód: 
A tanuló visszakeresi a kért információkat, és felsorolja az alábbiakat: 
vizet 
kenyeret/élelmiszereket 
navigációs eszközöket. 
Tanulói példaválaszok: 

 A megmaradt vizet, kenyeret és más élelmiszereket, navigációs eszközöket pakolták a 
csónakokba. 

 Vizet, élelmiszereket, navigációs eszközöket. 
 Vizet, élelmiszereket, tájékozódási műszereket. 
 Kenyeret, vizet, térképet. [A térkép mint navigációs eszköz elfogadható.] 

0-s kód: 
Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválasz: 

 Vizet, kenyeret, felszerelést. [A felszerelés túl általános.] 
 Kenyeret, élelmiszert, vizet. [Hiányos] 

Lásd még: 
X és 9-es kód 

ON05307 
A szöveg alapján állítsd időrendbe az alábbi eseményeket! Kezdd a legkorábbival! Mindegyik 
után satírozd be a megfelelő számot! 

Helyes sorrend: 3, 2, 1, 4 

ON05309 
A szöveg két könyvet is említ, amelyek az Essex bálnavadászhajó katasztrófáját dolgozzák 
fel. Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS a Moby Dick és A tenger szívében című könyvre 
vonatkozó alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld! 

Helyes válasz: H, I, I 

ON05311 
Mit jelent a „csont és bőr” kifejezés? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: D 

ON05312 
Anna a számozott szövegrészeket külön címekkel látta el. Hányadik szövegrésznek adhatta  
a „Menekülés a süllyedő hajóról” címet? Válaszodat a megfelelő betű besatírozásával jelöld! 

Helyes válasz: C 

ON05313 
Hány napig hánykolódott a legénység az óceánon a hajótörést követően? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 

Helyes válasz: C 

ON05314 
Melyik bekezdésben olvashatod a legtöbb információt a cet támadásáról? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 

Helyes válasz: C 
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