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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2017-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja a kezé ben. A Javító
kulcs a teszt kérdéseire adott tanulói válaszok egységes és objektív értékeléséhez nyújt segít séget. Kérjük, 
ol vassa 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 ré-
szük igényel javítást (kódolást), más részük azonban nem. A felmérésben négyféle feladatot használunk a ta-
nulók 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	ma

gya rázatot, esetleg egy gondolatmenet kifejtését.
A Javítókulcs ilyen kérdések értékeléséhez nyújt elsősorban segítséget azáltal, hogy definiálja azokat a kó do-
kat, 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 

kó dok 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 vá-
lasz 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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„A” füzet szövegértés 1. rész/ 
„B” füzet szövegértés 2. rész/

Stuart Little 

OR04701 
Miért ismerhette fel Barki Gergely olyan könnyen a képet a filmből? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR04704 
Milyenek a filmesek a szöveg alapján? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR04706 
Miért ezt a képet választotta Lisa a filmbe? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR04708 
Miért nem tudta Lisa azonnal megvenni a képet? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR04709 
Lisát a biztonságiak majdnem megbilincselték. Vajon miért? A szöveg alapján válaszolj! 
1-es kód: A tanuló az idevonatkozó szövegrész alapján következtet: azt gondolták, 

éppen el akar lopni egy festményt. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert azt hitték, hogy a hóna alatt tartott kép a múzeum tulajdona. 
 Mert tolvajnak hitték. 
 Mert azt hitték, hogy ellopta. 
 Azt hitték, hogy lopott a kép. 
 Tolvajnak nézték. 
 Azt hitték, hogy a festmény a múzeumé. 
 Azt hitték, be akart vinni egy hamisítványt. 
 Gyanúsnak találták hóna alatt a festménnyel. 

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

 Mert el akarta lopni a képet. 
 Mert a képpel a hóna alatt akart bemenni a múzeumba. 
 Mert nem találták meg egymást a Barkival. 
 Biztos nem volt jegye. 

általános SZABÁLYOK
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A döntések meghozatalakor általános elv, hogy a válaszok értékelésekor legyünk jóhiszeműek!
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1/28

2/29

3/30

4/31

5/32
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 Nem ismerték őt. 
 Mert ellopta a képet. 
 Már keresték az eltűnt képet, és azt hitték ő lopta el. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OR04710 
Barki Gergely, miután kézhez vette a képet, sietett ellenőrizni az eredetiségét. Mi utal erre a 
szövegben? 

1-es kód: A tanuló legalább EGYET megemlít az alábbiak közül: 
a) egy parkban nézte meg, 
b) egy hot dog árustól kért eszközt, 
c) egy csavarhúzóval szedte le a keretet.  
A vonatkozó idézetet elfogadjuk: „Miután végre kezébe került a kép, Barki 
egy washingtoni parkban, egy hot dog árustól kölcsönkért csavarhúzóval...” 
(az egész mondatot kiírhatja) 
Tanulói példaválaszok: 

 Egy hot dog árustól kért eszközt, hogy megnézze a kép hátulján lévő pecsétet. 
 A szöveg leírja, hogy a festmény átvétele után egy washingtoni parkban 

fejtette le a keretet e képről. 
 Barki nem tudott várni addig, amíg hazaért, ezért már egy parkban a hot 

dogosnál megnézte a képet. 
 Hot dog árustól kért csavarhúzóval fejtette le a keretet. 
 Egy hot dog árustól szerzett csavarhúzót, és a parkban ellenőrizte az 

eredetiséget. 
 Már a parkban megnézte a jelzést, és egy csavarhúzót használt, mert nem volt 

nála más. 
0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 

Tanulói példaválaszok: 

 Megkereste rajta a pecsétet. 
 Lefejtette a keretet, amely alatt a Munkácsy-céh 1928-as pecsétje volt látható. 
 Már a filmnézés óta tudni akarta, hogy igazi-e a kép. 
 Régóta kíváncsi volt a képre. 
 Azonnal leszedte róla a keretet. [Hiányos: nem utal az eszközre vagy a helyszínre.] 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OR04711 
Mi alapján azonosította végül Barki Gergely a képet? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR04713 
Mi a festményen látható hölgy foglalkozása? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

6/33

7/34

8/35
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OR04714 
Feltehetőleg mikor festette a képet Berény Róbert? 

1-es kód: A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján, és leírja: 1928-ban. 
Elfogadható válaszok még: 1927. Az 1920-as években. Csak annyi bizonyos, 
hogy 1928 előtt (akkori a kiállítási pecsét). 1928 előtt. 
Ha a tanuló időtartományt ad meg, és a második évszám az 1928, akkor a 
válasz elfogadható. 
Tanulói példaválaszok: 

 1928-ban, mivel akkor került rá a pecsét. 
 1926-28 körül. [1928 van a pecséten, ebből következtetett, hogy kicsivel előtte 

lehetett.] 
 1928-ban festette. 
 1928 körül. 
 1928. november a pecsét dátuma. 
 1928-ban. 
 1928-ban szerepelt kiállításon, de az is lehet, hogy jóval korábban festette. 

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.  
Az 1920 és 1926 közötti konkrét évszámokat nem fogadjuk el. 
Tanulói példaválaszok: 

 1900-as évek körül, kb. 1910 után. 
 1828-ban. 
 1930-40-es években. 
 Míg felesége aludt. 
 A film előtt. 
 Az avangarde idején. 
 1920 körül. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OR04715 
Mi derül ki Berény Róbert festői munkásságáról a szövegben? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: A 

OR04717 
Állítsd időrendbe a képpel kapcsolatos eseményeket! Satírozd be az állítások utáni megfelelő 
számot! Kezdd a legkorábbival! 
Helyes válasz: 3, 4, 1, 2, 5 – ebben a sorrendben. 

OR04718 
Az alábbiak közül mi a szöveg elsődleges célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: D 

9/36

10/37

11/38

12/39
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A fagylalt története  

OR00201 
Mivel ízesítették a kínaiak a hideg édességet? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR00203 
Hol készítettek először Európában fagyit a szöveg szerint? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR00205 
Kinek köszönhető, hogy nyilvános lett a fagyi receptje? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR00207 
Mit jelenthet az erdélyi receptben a „süsd meg a jégbe” utasítás? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR00209 
Milyen ízű fagylaltokról tesznek először említést magyar nyelven? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt: eper és pisztácia. 
Idézet is elfogadható: „Epervíz vagy ama jeges lév forma”, „pisztártzi”. 
Ha a jó válasz mellett más ízre is utal, akkor nem elfogadható a válasz. 

 
Tanulói példaválaszok: 

 pisztácia, szamóca 
 „Epervíz vagy ama jegye lév forma”, pisztácia. 
 Epersörbet és pisztácia. 

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

 pisztácia, eper, alma [Nem említhet más ízt.] 
 pisztácia, epersörbet, vanília 
 Eper. [Hiányos válasz.] 
 Vanília. 

Lásd még: X és 9-es kód.  

13/40
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OR00210 
Miben különbözik a mai fagylalt és a jeges édesség a szöveg szerint? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OR00214 
Hol történt JELENTŐS változás a fagylalt történetében? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OR00211 
Mi jellemzi az olasz fagyit a szöveg szerint? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR00212 
Mit kezdtek el használni az 1980as években a hazai fagylaltárusításban? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OR00215 
Mitől lesz krémes a kézzel készített fagylalt a 8. szövegrész szerint? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

18/45
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Találkozás a gorillákkal 

OR00101 
Hová tart az expedíció? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR00102 
Hány gorillacsalád látogatható Ruandában? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi az információt: négy. Emellett felsorolhatja a négy 
gorillacsalád nevét is: Group 11, Group 13, Susa, Group 9. 
Önmagában a csoportok felsorolása nem elegendő. 
Tanulói példaválaszok: 

 A ruandai gorillacsaládok közül négy látogatható. 
 4 
 4 család. 

 

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

 Három. 
 1, a hegyi gorillák. 
 250-300. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OR00104 
Ki/mi lehet a „panga”? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR00108 
Mi volt a magyar csapat FŐ célja Afrikában a szöveg szerint? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OR00109 
Miért rökönyödtek meg a falu lakói azon, hogy a csapat bogarakat akart gyűjteni? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

23/50

24/51

25/52

26/53

27/54
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OR00110 
Melyik fajta gorillából él a legtöbb a 3. szövegrész szerint? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OR00112 
Ki vezethette a csapatot Ekom faluig az alábbi személyek közül? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: A 

OR00114 
Mi pontosan a PIROGA? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi az információt: 
a) (egyetlen) fatörzsből kivájt csónak ÉS/VAGY 
b) bödönhajó. 
(A bödönhajó egy darab törzsből kivájt csónakot jelent, ezért elfogadható, ha 
csak az egyiket nevezi meg a tanuló.) 
Tanulói példaválaszok: 

 Egyetlen fából kifaragott hajó. 
 Bödönhajó. 
 Egy fatörzsből kivájt bödönhajó.  
 Fatörzsből kivájt hajó. 

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

 Egy gorilla faj. 
 Étel. 
 Hajó. 
 Csónak. 
 Fa csónak. 
 Egy fából készült csónak. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OR00115 
Miért szeretné vízbe hajítani az elbeszélő a felszerelésüket? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR00116 
Mit jelent az, hogy „hullámos vidéken” járnak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

28/55

29/56

30/57

31/58

32/59
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OR00117 
Miből sejtik, hogy közel járnak a gorillacsaládhoz? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: A 

OR00118 
Mit jelent a gorilláknál a „mamao” kiáltás? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

33/60

34/61
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„A” füzet szövegértés 2. rész/ 
„B” füzet szövegértés 1. rész/

A világ legdrágább zsák lisztje 

OR05601 
Mi derül ki az 1. szövegrészből? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR05604 
Minek köszönhette Austin városa a gazdagságát? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és leírja: az ezüst-
bányáinak. 
Tanulói példaválaszok: 

 A bányászok ezüstön gazdagodtak meg. 
 Ezüst. 
 Az ezüstláz miatt gazdagodott meg. 
 Ezüstbányák miatt virágzó város. 
 Ezüstbányák. 

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Ha az ezüstbányák mellett megnevezi a lisztet vagy a vegyeskereskedést, 
nullázza a választ. 
Tanulói példaválaszok: 

 A rengeteg nemesfémbányának. 
 Az ezüst- és aranybányának. 
 Gridley ezüstbányáiból. 
 Gridleynek köszönheti a város. 
 A zsák lisztnek és az ezüstbányáknak. 
 Támogatók. 
 A liszt eladásából. 
 A vegyeskereskedésnek és az ezüstláznak. [A vegyeskereskedés nullázza a 

választ, hiszen az Gridley-re vonatkozik.] 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OR05608 
Mi Samuel Clemens foglalkozása? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 
  

35/1

36/2

37/3



 
14 Javítókulcs

OR05609 
Melyik párt jelöltje vezette Austin városát a nagy árverés idején? 

1-es kód: A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján, és leírja: a republiká-
nus/Herrick pártja.  
Tanulói példaválaszok: 

 Herrick pártja. 
 Republikánus. 
 Gridley demokrata volt, tehát a republikánus. 

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

 Yellow Jacket. 
 A nyertes párt. 
 A város polgármesterei. 
 Nemzeti, Lisztes Zsák 
 A demokrata. 
 Herrick. [Helytelen, nem értette meg a kérdést.] 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OR05611 
Mennyiért kelt el a zsák liszt AZ ELSŐ NAP VÉGÉN? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR05612 
Mire fordították az összegyűjtött pénzt? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben (3. szövegrész) a kért információt, és leírja: 
a bevételt egy, a polgárháborúban megsebesült katonák segítségét célzó 
alapnak ajánlották fel. 
Minimálválasz: sebesült/polgárháborúban harcolt katonák megsegítése. 
Tanulói példaválaszok: 

 Egy alapítványnak, amelyik a sebesült katonáknak adta. 
 A csatában megsérült katonáknak. 
 Háborús katonáknak. 
 Katonák gyógyítására. [Utal a sebesülésre.] 
 Polgárháborús katona megsegítésére. 

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

 Polgárháborúban megsebesült katonákra akarták, de végül egy 25 ezer km-es 
kampányra költötte. 

 Jótékonysági célra. 
 Katonai célokra. 

38/4

39/5

40/6
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 Elköltötték. 
 Alapítványnak adták. 
 A katonák megsegítésére. [Hiányos.] 
 Sebesültekre. [Hiányos.] 
 Elesett katonák megsegítésére. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OR05613 
Melyik városban tartottak kétszer árverést, és miért? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR05615 
Milyen nevet kapott a lisztes zsák a gyűjtés során? 

1-es kód: A tanuló a megfelelő szövegrészben felismeri a nevet, amely a jótékonysági 
árverés során a zsák lisztre ragadt: Nemzeti Lisztes Zsák. 
Tanulói példaválaszok: 

 Nemzeti lisztzsák. 
 Nemzeti Lisztes Zsák. 
 Nemzet Lisztes Zsákja. 
 Nemzeti liszteszsák, legendás lisztes zsák.  
 Nemzeti. 

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

 Yellow Jacket. 
 Legendás lisztes zsák. 
 A legdrágább lisztes zsák. 
 Jótékonysági lisztes zsák. 
 Lisztes zsák. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

41/7

42/8
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Palackorrú delfin 

OR03901 
Milyen jelzéseket ad egy delfin, ha halászhálóba gabalyodik? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: A 

OR03902 
Mekkora egy felnőtt palackorrú delfin maximális tömege? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt: 650 kg. 
Tanulói példaválaszok: 

 650 kg. 
 Elérheti akár a 650 kg-ot is. 
 Kb. 650 kg. 
 650 kg a maximális testtömeg. 
 Legfeljebb 650 kg. 
 Max. 650 kg. 

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

 650 g. 
 2-4 m. 
 65 kg. 
 150-650 kg. 
 650. [Nincs mértékegység.] 
 150 kg. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OR03907 
Egészítsd ki az alábbi mondatot!  
Minél kevesebb(et) … a delfinek, annál tovább bírják a víz alatt. 
1-es kód: A tanuló helyesen következtet, és kiegészíti a mondatot az alábbi kifejezések 

valamelyikével: 
kommunikálnak/beszélnek/társalognak/hangoskodnak/adnak ki 
hangot/fütyülnek/echolokálnak. 
Más, hasonló jelentéssel bíró kifejezéssel is kiegészítheti a választ. 
Tanulói példaválaszok: 

 kiáramoltatják a levegőt kommunikáció céljából 
 hallatnak hangot 
 képeznek hangot 
 fütyül 
 csettintenek, fütyülnek 
 adnak ki hangot 

43/9

44/10

45/11
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 minél kevesebbet kattognak a delfinek, annál tovább bírják a víz alatt 
 hangoskodnak 
 társalognak 
 beszélnek 

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

 hallgatnak 
 vannak csöndben 
 dolgoznak 
 Minél kevesebbet lélegzik a delfin, annál tovább bírják a víz alatt. 
 mozognak 
 lélegeznek 
 lélegeznek, kommunikálnak 
 Hang, hangot. 
 Jeleznek. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OR03909 
Az echolokáció során melyik szervével adja ki a delfin ténylegesen a hangot? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: A 

OR03910 
Mi történik a hanghullámmal, ha elér egy objektumot az echolokáció során? 

1-es kód: A tanuló helyesen utal arra, hogy a hanghullám visszaverődik (az 
objektumról). 
Tanulói példaválaszok: 

 A hangrezgés visszaverődik róla, így a delfin kitalálhatja az objektum helyét 
és méretét. 

 Visszapattan. 
 Visszacsapódik. 
 A jel egy része visszaverődik, és a delfin visszhangként érzékeli. 
 Visszhang képződik. 
 Visszhang. 
 Vízhang visszaverődik. 

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

 Nagyobb lesz a hang. 
 Megáll. 
 Visszaadja a másik állat a hangot. 
 Lepattan. 
 Vízhangzik. 
 Vízhangként érzékeli. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

46/12

47/13
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OR03911 
Mi az echolokáció szerepe a delfinek életében? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR03912 
A delfinhez hasonlóan a denevérek is használnak radarhangot. Egészítsd ki az alábbi 
mondatot a megfelelő befejezés betűjelének a besatírozásával! 
Azonos távolságra lévő akadály esetén a hanghullámok terjedési sebessége … 

Helyes válasz: B 

OR03914 
Milyen lényeges különbség van a delfinek és az emberek hallása között? 

1-es kód: A tanuló válaszában utal a következő szövegrészre: „a delfinek a 100 és 
150 KHz frekvencia közötti hangokat hallják, míg az embereknél a felső 
határ csak 18 kHz.” 
Tanulói példaválaszok: 

 Mi alacsonyabb frekvenciájú hangokat hallunk. 
 A delfinek magas frekvenciánál kommunikálnak, amit az emberek nem 

hallanak. 
 A delfinek 100–150 KHz között hallanak, az emberek maximum 18 kHz. 
 A delfinek nagyobb frekvenciát is hallanak. 
 Az emberek alacsonyabb frekvenciájú hangokat hallanak. 
 Emberek: 18KHz. 

Delfinek: 100-150KHz. 
 Az emberek csak az alacsonyabb frekvenciájú hangokat hallják./ 

A delfinek nagyobb frekvenciát is hallanak. [Minimálválasz.] 
 A delfinek magas frekvenciájú hangokat is hallanak. 
 Az ember csak 18 KHz frekvenciájú hangot hall. 
  A delfinek az ultrahangot is hallják. 
 Az ember 18 KHz frekvenciájú hangot hall, a delfin pedig 150-et is. 

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

 Sokkal magasabb frekvenciát tudnak érzékelni. 
 Messzebbre hall a delfin, mint az ember, és a delfin visszhangot hall. 
 A delfinek a 100-150 Hz közötti frekvenciájú hangokat hallják. [Hiányik az 

összehasonlítás.] 
 Az ember nagy frekvenciájú hangokat hall, míg a delfinek kicsit.  
 A delfinek jobban hallanak a víz alatt, mert a víz gyorsabban viszi a hangot. 
 Nekik nincs fülük, hanem az álkapcsuknál hallanak. 
 A delfinek jobban hallanak. 
 Az emberek 18 kHz frekvenciájú hangokat hallanak. [Hiányzik az 

összehasonlítás.] 
 A delfinek magas frekvenciájú hangokat hallanak. 
 Az ember 18 KHz frekvenciájú hangot hall. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

49/15

50/16

48/14
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51/17

52/18

OR03916 
Mi az infografikák célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR03917 
Miről tudunk meg többet a delfinekkel kapcsolatban az infografikák alapján? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 
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Nyár a szigeten 

OR00802 
A 2. szövegrészben ez olvasható: „Ezen kicsit felháborodott.” Min háborodott fel 
Cseppcsányi? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR00804 
Mit evett először a sündisznó? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt: szappant. 
Tanulói példaválaszok: 

 szappandarabot 
 „Az utolsó falat Palánk Géza Caola szappanjának földi maradványa.” [Idézet.] 
 Palánk Géza szappanját. 
 A Caola szappant. 

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

 mogyorót 
 Caolát. 
 Szappant és mogyorót. [Nem említhet mást a szappan mellett.] 

Lásd még: X és 9-es kód.  

OR00805 
Miért suttogott Cseppcsányi, amikor a sündisznóhoz beszélt? 

1-es kód: A tanuló helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy nem akarja 
felébreszteni alvó társait, ÉS/VAGY nem akarta elijeszteni a sündisznót. 
Elfogadjuk azokat a válaszokat, amelyek arra utalnak, hogy Cseppcsányi 
nem akarta, hogy észrevegyék, amint Bádogos táskájából vesz ki ennivalót. 
Tanulói példaválaszok: 

 A többiek fel ne keljenek.  
 Nem akarta Bádogost / Palánk Gézát felébreszteni. 
 Nem akarta a sünit megijeszteni. 
 Még a végén felébrednek a többiek, és a süni elfutna. 
 Mert Bádogos aludt, és nem akarta, hogy észrevegye, hogy a hátizsákjában 

turkál. 
 Mert a társai még aludtak. 

  

53/19

54/20

55/21
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert félt tőle. 
 Azt írja, hogy hangtalanul nevette el magát, szóval lehet, hogy beteg volt. 
 Nehogy meghallják. [Nem utal a szövegre.] 
 Hogy ne ijessze meg. És mert éjjel volt. [A 2. mondat helytelen 

következtetés.] 

Lásd még: X és 9-es kód.  

OR00806 
Melyik jelző illik Bádogosra? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR00807 
Mire vonatkozik az alábbi mondat a 6. szövegrészben: „A természet bölcs ajándéka ez a korán 
kelőnek”? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR00808 
Miért remeg a süni orra a történetben (6. szövegrész)? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR00811 
Mivel idomította Cseppcsányi a sündisznót? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR00810 
Melyik állítás IGAZ az idomítással kapcsolatban az alábbiak közül? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR00818 
Egészítsd ki a mondatot a szöveg információi alapján, és satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Cseppcsányi …, amikor először meglátta a sündisznót. 
Helyes válasz: C 

56/22
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