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Tanulói példaválaszokkal bővített változat



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2014-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 2014 őszén lesz elérhető a  
www.oktatas.hu honlapon.

Feladattípusok

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

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

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

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

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

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

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

Ezután következik a kódleírás, amelyben megtalálhatók: 

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

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

Kódok

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

kódok a megoldottság fokai közötti rangsort is jelölik.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ebek öröme

Mi az Ebek Öröme?

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

      

Kérjük, hogy a füzetek kódjait hagyja szabadon! 

általános SZABÁLYOK

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

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

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

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

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

Lehetséges kódok

99  
XY041004

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

Mézesmadzag

OK02802
Miért nevezhető a méhtánc szimbolikusnak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK02804
Az alábbi lehetőségek közül a tánc melyik része ad információt a nektárlelőhely minősé-
géről? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK02805
Mit segít szabályozni a remegőtánc? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OK02807
Feladatuk alapján milyen méhekről olvashattál a szövegben? Sorolj fel legalább hármat!

1-es kód: A tanuló felsorol hármat a következők közül: felderítő, begyűjtő, feldolgozó/dolgozó, 
őr. Amennyiben ennél többet sorol fel, úgy válasza 0-s kódot ér.
Tanulói példaválaszok:
• Felderítő és begyűjtő, őr.
• Dolgozó, őr, begyűjtő.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Dolgozó, feldolgozó.
• Őr.
• Dolgozó, feldolgozó, őr.
• Dolgozó, begyűjtő.
• Felderítő, nektárminőség-figyelő, mézgyűjtő.
• Dolgozó, begyűjtő, mézelő méh. [A mézelő méh a fajtája, nem azon belül egy típusa 

a méheknek.]

Lásd még: X és 9-es kód.

4/35
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1. Virágporgyűjtő, feldolgozó, kaptárőr. 1

2. Felderítő, begyűjtő, kisérő. 0

3. Mézgyűjtő, felderítő, dolgozó. 1

4. Nektárminőség-figyelő, feldolgozó, őr. 0

5. Felderítő, gyűjtő, frissen kikelt dolgozó. 1

6.  Felderítő, gyűjtő, mézelő méh. 0

7. Felderítő, gyűjtögető, őr. 1
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OK02809
A szöveg ezzel a mondattal kezdődik: „A méh az egyik legfejlettebb társadalmi életet élő 
rovarfaj.” Keress a szövegből olyan információt, amely ezt a kijelentést alátámasztja!

1-es kód: A tanuló utal a következő információk közül legalább egyre: a méhek kommunikáció-
ja összetett/magas fokú/fejlett (itt elfogadható, ha arra utal, hogy jelbeszéddel, tánccal 
kommunikálnak) ÉS/VAGY jól szervezett közösség ÉS/VAGY munkamegosztás ÉS/
VAGY egységes viselkedés. Amennyiben a tanuló válaszában a kommunikációra utal, 
ez önmagában kevés, csak akkor fogadható el, ha azt is leírja a szövegre alapozva, hogy 
milyen módon kommunikálnak.
Tanulói példaválaszok:
• Mindenkinek pontosan megvan a dolga.
• Mindenki tudja, mit kell csinálni, és azt is csinálják.
• Minden kaptárnak vannak őrzői.
• A begyűjtő méhek segítenek a nektár feldolgozásában is.
• Közös célért dolgoznak.[Leírja, hogy a méhek társadalma annyira fejlett, hogy 

képesek maguk elé, mint közösség elé célokat kitűzni, és nem pusztán individuálisan 
cselekszenek.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Amennyiben a tanuló válaszában csak a kommunikáci-
óra utal, 0-s kódot kap. 
Tanulói példaválaszok:
• „A méh az egyik legfejlettebb társadalmi életet élő rovarfaj.” [A kérdés ismétlése.]
• A tánc szerepe a többiek viselkedésének módosítása. [Nem a kérdésre válaszol.]
• Nagyon jó a tapintásuk és a szaglásuk. [Nem a társadalmi életre vonatkozik.
• Kommunikálnak egymással. 

Lásd még: X és 9-es kód.

OK02810
Számozással állítsd sorrendbe, hogy mi történik a felderítő méhvel, amikor hazaér a kap-
tárba! Kezdd a legkorábbival!

Helyes válasz: 2, 4, 1, 3, 5

OK02812
Egy méh épp egy vadrózsáról gyűjtött virágport. Szerinted milyen virágra száll ezt köve-
tően? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

5/36
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1. A tánc nem genetikus, hanem tanult. 0

2. Tánccal, jelbeszéddel kommunikálnak. 1

3. Szervezettek, jól kommunikálnak. 1

4. „Beszélgetnek” egymással. 0

5. A méhek kommunikációjának legismertebb verziója a méhtánc. 1

6. Szaglás alapján ismerik fel egymást. 0

7. A közösség nagyon összertartó, nem odavalót be sem engednek. 0

8. Egy informásiót sokféleképpen tud közölni. 1

9. Különböző helyen élő méhek különböző méhtáncot járnak. 0

10. A rezgő táncot a méhek végignézik, aztán együtt táncolják. 1

11. A méhek segítik egymást. 1

12. A közösség nagyon összetartó, nem odavalót be sem engednek. 0
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OK02813
Bejuthat-e egy idegen méh a kaptárba? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló IGENnel vagy NEMmel válaszol a szöveg megfelelő részlete alapján. Ha a ta-
nuló válasza IGEN, akkor arra hivatkozik, hogy ha barátságos/ad mézet, beengedik. 
VAGY ha a válasza NEM, akkor arra hivatkozik, hogy az őrök elkergetik az idegen mé-
heket / minden kaptárnak egyedi illata van.
Tanulói példaválaszok:
• Csak akkor, ha barátságos, és van ajándékméze, különben megállítják az őrök.
• Csak mézet hozhat, az őrök egyébként elkergetik.
• Igen, aki odaadja a mézét, az jöhet.
• Nem, szag alapján felismerik az őrök az idegen méheket.
• Nem, mert ott vannak az őrök. [Minimálisan elfogadható válasz.]
• Nem, mert a szaglásuk alapján választják ki a rokonaikat. [A válasz tartalmazza, 

hogy az őrök szaglásuk segítségével engedik be a méheket a kaptárba.]
• Nem. Minden méhcsaládnak más illata van.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, bemehetnek. [Hiányzik az indoklás.]
• Igen, az őrök elkergetik. [Ellentmondás.]
• Nem, a mézet oda kell adnia. [Kevés.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK02814
Szerinted hasonlít a méhek kommunikációja az emberi kommunikációhoz? Válaszodat a 
szöveg alapján indokold!

1-es kód: A válasz IGEN, és a tanuló válaszát a következő érvek valamelyikével indokolja: rend-
kívül összetett, szimbolikus, „tájszólások” vannak, redundáns, több modalitásban is 
történik. Szintén elfogadható, ha a TÁNCra hivatkozik, mint önkifejező eszközre az 
embereknél, VAGY a válasz NEM, és a tanuló válaszát a következő érvek valamelyikével 
indokolja: a méhek nyelve nem szabadon kombinálható/használható, nem bomlik sza-
vakra. Elfogadható továbbá, ha a TÁNCra hivatkozik, mint a méheknél elsődleges kom-
munikációs formára, vagy a SZAGLÁSra, amely jelentősebb kommunikációs szereppel 
bír a méhek esetében, mint az embernél. A tanuló válaszának ÖSSZE KELL VETNIE a 
méhek kommunikációját az emberével explicit vagy implicit módon.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, az emberi nyelv is képes elvont fogalmakat kifejezni.
• Igen, nálunk is fontos a hallott és látott információ is.
• Nem, a méhek csak néhány dologról tudnak beszélni, mi akármiről.
• Nem, a méhek nem azt mondják, hogy ott egy tölgyfa, attól balra, hanem hogy a 

naptól x szögben y távolságra.
• Mindkettő tanult forma.

8/39
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1. Nem, mert az őrök megszagolják, mert a kaptárnak egyedi illata van.  1

2. Társai elözönlik, és ellenőrzik a nektárt, amit hozott. 0

3. Mézhólyaggal jön. 0

4. Őrök nem ölik meg, ha jóindulatú, csak elveszik a mézét. 1

5. Nem, a virágmézet oda kell adnia. 0

6. Nem, mert minden kaptárban más illat van. És a méheknek is. 1

7. Nem, mert az őrök megszagolják. 1

8. Nem, csak a családtagot. 0

9. Nem, az ilyen méheket megölik. 0

10. Igen, bejuthat, ha az őrök szaglás, tapogatás után beengedik. 0



 
12 Javítókulcs

OK02813
Bejuthat-e egy idegen méh a kaptárba? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló IGENnel vagy NEMmel válaszol a szöveg megfelelő részlete alapján. Ha a ta-
nuló válasza IGEN, akkor arra hivatkozik, hogy ha barátságos/ad mézet, beengedik. 
VAGY ha a válasza NEM, akkor arra hivatkozik, hogy az őrök elkergetik az idegen mé-
heket / minden kaptárnak egyedi illata van.
Tanulói példaválaszok:
• Csak akkor, ha barátságos, és van ajándékméze, különben megállítják az őrök.
• Csak mézet hozhat, az őrök egyébként elkergetik.
• Igen, aki odaadja a mézét, az jöhet.
• Nem, szag alapján felismerik az őrök az idegen méheket.
• Nem, mert ott vannak az őrök. [Minimálisan elfogadható válasz.]
• Nem, mert a szaglásuk alapján választják ki a rokonaikat. [A válasz tartalmazza, 

hogy az őrök szaglásuk segítségével engedik be a méheket a kaptárba.]
• Nem. Minden méhcsaládnak más illata van.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, bemehetnek. [Hiányzik az indoklás.]
• Igen, az őrök elkergetik. [Ellentmondás.]
• Nem, a mézet oda kell adnia. [Kevés.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK02814
Szerinted hasonlít a méhek kommunikációja az emberi kommunikációhoz? Válaszodat a 
szöveg alapján indokold!

1-es kód: A válasz IGEN, és a tanuló válaszát a következő érvek valamelyikével indokolja: rend-
kívül összetett, szimbolikus, „tájszólások” vannak, redundáns, több modalitásban is 
történik. Szintén elfogadható, ha a TÁNCra hivatkozik, mint önkifejező eszközre az 
embereknél, VAGY a válasz NEM, és a tanuló válaszát a következő érvek valamelyikével 
indokolja: a méhek nyelve nem szabadon kombinálható/használható, nem bomlik sza-
vakra. Elfogadható továbbá, ha a TÁNCra hivatkozik, mint a méheknél elsődleges kom-
munikációs formára, vagy a SZAGLÁSra, amely jelentősebb kommunikációs szereppel 
bír a méhek esetében, mint az embernél. A tanuló válaszának ÖSSZE KELL VETNIE a 
méhek kommunikációját az emberével explicit vagy implicit módon.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, az emberi nyelv is képes elvont fogalmakat kifejezni.
• Igen, nálunk is fontos a hallott és látott információ is.
• Nem, a méhek csak néhány dologról tudnak beszélni, mi akármiről.
• Nem, a méhek nem azt mondják, hogy ott egy tölgyfa, attól balra, hanem hogy a 

naptól x szögben y távolságra.
• Mindkettő tanult forma.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló válasza nem a kommuni-
kációra vonatkozik, hanem csak általában veti össze a két fajt.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, a méhek zümmögnek, mi beszélünk, mindkettő hang. 
• Nem, mi tudunk beszélni.
• Nem, mert ez szimbolikus.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK02815
Szerinted miért jó, hogy a méhek ugyanazt az információt többféleképpen is tudják kom-
munikálni?

1-es kód: A tanuló a következők közül az egyikre hivatkozik: az információ átadása biztosabb, 
VAGY különböző helyzetekben különböző kommunikációs formák előnyösek (pl. sö-
tét ben a hangadás). 
Tanulói példaválaszok:
• Mert sötétben nem látnák a táncot, és ha az lenne csak, nem tudnának kommuni-

kálni.
• Mert így biztosabban adódik át az üzenet.
• Mert nagyon bonyolult dolgot magyaráznak el, és jobb, ha ezt több módon is lehet.
• Így minden helyzetben tudnak kommunikálni.
• Így biztosan megértik.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló arra hivatkozik, hogy 
azért jó a többféle információátadási mód, mert így az idegen méhek nem értik meg. 
Szintén nem fogadható el, ha arra hivatkozik, hogy azért szükséges többféle mód, hogy 
sérült méhekhez is eljusson az információ.
Tanulói példaválaszok:
• Mert nekik is sok érzékszervük van, miért ne használnák.
• Mert fejlett társas lények.
• Ezáltal színesebb lesz a méhek nyelve.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK02816
Kata öt részre osztotta a szöveget, és minden résznek címet adott. Számozással tedd helyes 
sorrendbe a lehetséges fejezetek címeit!

Helyes válasz: 1, 4, 5, 2, 3

OK02817
Kik alkothatják a szöveg célközönségét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

9/40
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1. Igen, az embernek is vannak érzékszervei. 0

2. Az emberek nem szaglással állapítják meg, hogy a csapatban vagy-e. 1

3. Igen, mindkettő tanult kommunikációs forma. 1

4. Nem, mert az emberek nem tánccal beszélnek, hanem a szájukkal. 1

5. Nem, mert az ember többnyire beszélve kommunikál, ők meg mivel nem képesek beszédre,  
tánccal fejezi ki. 1

6. A méhek kommunikációja összetett és rendkívül magas fokú.  0

7. A méhek kommunikációja egyes emberi kommunikációkra hasonlítanak, mint pl. a tánc. 1

8. Meg tudják különböztetni az idegent a családtól. 0

9. Nem, ők szaglással, tapintással kommunikálnak. 1

10. Nem, az embereknek és minden állatnak más és más a kommunikációja. 0

11. Igen hasonlít, csak mi nem értjük, amit ők beszélnek, és ők se értik, amit mi. 0

12. Az emberek is kommunikálnak testbeszéddel. 1

13. Hasonlít, hiszen a közösség szervezésére használják, és mindkettő magasfokú. 1                              

14. Hasonlít, az emberek is sokféleképpen tudnak kommunikálni. 1

15. Nem, mert az emberek szinte csak beszéddel kommunikálnak. 1

16. Igen, mert ők is tapintással, szaglással komunikálnak. 0



 
14 Javítókulcs

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló válasza nem a kommuni-
kációra vonatkozik, hanem csak általában veti össze a két fajt.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, a méhek zümmögnek, mi beszélünk, mindkettő hang. 
• Nem, mi tudunk beszélni.
• Nem, mert ez szimbolikus.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK02815
Szerinted miért jó, hogy a méhek ugyanazt az információt többféleképpen is tudják kom-
munikálni?

1-es kód: A tanuló a következők közül az egyikre hivatkozik: az információ átadása biztosabb, 
VAGY különböző helyzetekben különböző kommunikációs formák előnyösek (pl. sö-
tét ben a hangadás). 
Tanulói példaválaszok:
• Mert sötétben nem látnák a táncot, és ha az lenne csak, nem tudnának kommuni-

kálni.
• Mert így biztosabban adódik át az üzenet.
• Mert nagyon bonyolult dolgot magyaráznak el, és jobb, ha ezt több módon is lehet.
• Így minden helyzetben tudnak kommunikálni.
• Így biztosan megértik.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló arra hivatkozik, hogy 
azért jó a többféle információátadási mód, mert így az idegen méhek nem értik meg. 
Szintén nem fogadható el, ha arra hivatkozik, hogy azért szükséges többféle mód, hogy 
sérült méhekhez is eljusson az információ.
Tanulói példaválaszok:
• Mert nekik is sok érzékszervük van, miért ne használnák.
• Mert fejlett társas lények.
• Ezáltal színesebb lesz a méhek nyelve.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK02816
Kata öt részre osztotta a szöveget, és minden résznek címet adott. Számozással tedd helyes 
sorrendbe a lehetséges fejezetek címeit!

Helyes válasz: 1, 4, 5, 2, 3

OK02817
Kik alkothatják a szöveg célközönségét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

10/41
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1. A tánc nem minden kasnál ugyanolyan. 0

2. Ha az egyiket elfelejti, van másik. 0

3. Így nem válik unalmassá. 0

4. Ha idegen méh van a közelben, úgy mutatja, hogy az a másik ne értse meg. 0

5. Mert ha valamelyik nem tudja járni a táncot, másképpen is megértik. 0

6. Mert társaik így jobban megértik, és idegen méh nem tudja leutánozni. 0

7. Mindenkihez eljut az információ. 1

8. Könnyebb és gyorsabb bizonyos helyzetekben az információ átadása. 1

9. Mert így többféleképpen is megértetik a másikkal, hogy mi a baj. 0

10. Könnyebben átadják az információt. 0

11. Mert így gyorsabban átadják az információt. 0

12. Mindig meg tudják érteni egymást. 0

13. Mert így biztosabb, hogy pontosan eljutnak a nektárig. 1

14. Mert így jobban ki tudják fejezni a gondolataikat. 0

15. Ha valamelyik kommunikációs formát akadályozza valami, akkor tudják használni a   
másikat is. 1

16. Mert az összes társuk meg tudja érteni. 0

17. Mert így mindenképpen megértik egymást. 1
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Hajózási ajánlat

OK01901
Mi a neve annak a cégnek, amelynek a hajózási ajánlatát megismerhetjük?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megnevezi a Balatoni Hajózás Zrt.-t. Elfo-
gadható még, ha Balatoni Hajózási Zrt-t, Balaton Hajózás Zrt-t vagy Balaton Hajózási 
Zrt-t ír. Minden más esetben 0-s kódot kell adni.
Tanulói példaválasz:
• Balatoni Hajózás Zrt.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Hajózás Zrt.
• Balatoni hajózás.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01902
Melyik az a KÉT feltétel, amely mindegyik ajánlat igénybevételéhez szükséges?

1-es kód: A tanuló visszakeresi és leír két feltételt: az ajánlatok 1. diákcsoportok számára (4–18 
év) vagy csak 4-18 év (minimál), 2. előzetes időpont-egyeztetéssel érvényesek, 3. mini-
mum létszám.
Tanulói példaválasz:
• 1. feltétel: Diákcsoport jelentkezzen. 2. feltétel: Előzetes időpont-egyeztetés kell.
• 1. feltétel: 4-18 év. 2. feltétel: minimum létszám van mindenhol.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• 1. feltétel: Diákcsoportoknak szól. 2. feltétel: Különhajóval.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01903
A szöveg szerint merre tudja folytatni a kirándulást Peti osztálya Fonyódról? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK01904
Mi a közös a 3.  és a 4.  szövegrész tartalmában? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

13/44
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1. Balatoni Hajózás 0

2. Balaton Hajózás Zrt. 1

3. Révfülöp 0
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Hajózási ajánlat

OK01901
Mi a neve annak a cégnek, amelynek a hajózási ajánlatát megismerhetjük?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megnevezi a Balatoni Hajózás Zrt.-t. Elfo-
gadható még, ha Balatoni Hajózási Zrt-t, Balaton Hajózás Zrt-t vagy Balaton Hajózási 
Zrt-t ír. Minden más esetben 0-s kódot kell adni.
Tanulói példaválasz:
• Balatoni Hajózás Zrt.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Hajózás Zrt.
• Balatoni hajózás.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01902
Melyik az a KÉT feltétel, amely mindegyik ajánlat igénybevételéhez szükséges?

1-es kód: A tanuló visszakeresi és leír két feltételt: az ajánlatok 1. diákcsoportok számára (4–18 
év) vagy csak 4-18 év (minimál), 2. előzetes időpont-egyeztetéssel érvényesek, 3. mini-
mum létszám.
Tanulói példaválasz:
• 1. feltétel: Diákcsoport jelentkezzen. 2. feltétel: Előzetes időpont-egyeztetés kell.
• 1. feltétel: 4-18 év. 2. feltétel: minimum létszám van mindenhol.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• 1. feltétel: Diákcsoportoknak szól. 2. feltétel: Különhajóval.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01903
A szöveg szerint merre tudja folytatni a kirándulást Peti osztálya Fonyódról? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK01904
Mi a közös a 3.  és a 4.  szövegrész tartalmában? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

14/45
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1. Minimumlétszám, ár. 0

2. Hajózás. Fizetni kell érte. 0

3. Előre kell időpontot egyeztetni, a résztvevők, a kisérők kivételével 4-18 évesek legyenek. 1

4. 4-18. Előzetes időpontegyeztetés. 0

5. 40 fő, előzetes időpontegyeztetés. 0

6. Előzetes megrendelés. Minimum létszám. 1

7. Előzetes megrendelés. Időpont egyeztetés. 0

8. Létszám. Előzetes megrendelés. 0

9. Egyeztetés, minimumlétszám. 0

10. Előzetes egyeztetés, minimumlétszám. 1

11. Gyermekcsoportoknak szól, előzetesen egyeztetni kell. 1
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OK01908
Milyen HÁROM azonosságot fedezel fel a szigligeti és a keszthelyi kirándulások között?

1-es kód: A tanuló összehasonlítja a két bekezdést, és válaszában HÁROM azonosságot jelöl meg 
a következők közül: a) azonos időszakban/május 2-től szeptember 9-ig vehetők igénybe, 
b) minimumlétszám: 40 fő, c) utazás különhajóval, d) ugyanonnan indulnak (Fonyód-
ról).
Tanulói példaválasz:
• Azonos az időpont, a létszám, és különhajóval vehető igénybe mindkettő.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem számít helyesnek, ha a tanuló a gyalogos túrát és a 
sétát veszi azonosságnak. Nem fogadható el, ha a tanuló háromnál kevesebb azonossá-
got jelöl meg.
Tanulói példaválaszok:
• Hajókirándulások.
• Május 2. – szeptember 9. között érvényes az ajánlat.
• Minimum 40 fő mehet, és különhajóval.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01911
Jelöld be a térképen nyíllal, hogy a menetrend H12-es járata honnan hová tart! 

1-es kód: A tanuló a menetrend alapján helyesen Tihanyból Siófok irányába mutató nyilat raj-
zol. Helyesnek fogadható el, ha a nyíl kitér Balatonfüred felé is, amennyiben az irányt 
helyesen jelöli a tanuló. Szintén helyes válasz, ha a nyíl nem egyenesen halad, hanem a 
Balatonban kacskaringózik.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló a menetrend lentről felfelé olvasandó jelzését figyel-
men kívül hagyja, és Siófoktól Tihany felé mutató nyilat rajzol a térképre.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01912
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: H, H, I

OK01915
Az alábbi újságok közül melyikben jelenhetne meg ez a szöveg? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: D

17/48
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1. Az időpontok. Minimum 40 fő. Különhajóval lehet csak menni. 1

2. Fonyódról indul. Május 2-szept. 9. között. Séta van bennük. 0

3. Ugyanakkor indulnak, Fonyódról. Minimumlétszám. 1

4. Indulás. Hossz. Fők száma. 0

5. Mindkettő május 2-től van. Különhajó. Minimumlétszám. 1

6. 40 fő. Ugyanolyan hosszúak. Mindkettőben sétálnak. 0

7. 2 óráig tart az út. Mindkettő pénzbe kerül. Vannak programjavaslatok. 0

8. Ugyanannyi létszám. Ugyanonnan indulnak. Az időpont is ugyanaz. 1

9. Fonyódról, május 2-től, különhajóval. 1

10. Ugyanazon a napon van. Minimumlétszám. Különhajó. 0

11. Minimum 40 fővel különhajón utaznak Fonyódról. 1

12. 40 fő utazhat. Május 2 - szept. 9. között. Különhajó. 0
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OK01908
Milyen HÁROM azonosságot fedezel fel a szigligeti és a keszthelyi kirándulások között?

1-es kód: A tanuló összehasonlítja a két bekezdést, és válaszában HÁROM azonosságot jelöl meg 
a következők közül: a) azonos időszakban/május 2-től szeptember 9-ig vehetők igénybe, 
b) minimumlétszám: 40 fő, c) utazás különhajóval, d) ugyanonnan indulnak (Fonyód-
ról).
Tanulói példaválasz:
• Azonos az időpont, a létszám, és különhajóval vehető igénybe mindkettő.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem számít helyesnek, ha a tanuló a gyalogos túrát és a 
sétát veszi azonosságnak. Nem fogadható el, ha a tanuló háromnál kevesebb azonossá-
got jelöl meg.
Tanulói példaválaszok:
• Hajókirándulások.
• Május 2. – szeptember 9. között érvényes az ajánlat.
• Minimum 40 fő mehet, és különhajóval.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01911
Jelöld be a térképen nyíllal, hogy a menetrend H12-es járata honnan hová tart! 

1-es kód: A tanuló a menetrend alapján helyesen Tihanyból Siófok irányába mutató nyilat raj-
zol. Helyesnek fogadható el, ha a nyíl kitér Balatonfüred felé is, amennyiben az irányt 
helyesen jelöli a tanuló. Szintén helyes válasz, ha a nyíl nem egyenesen halad, hanem a 
Balatonban kacskaringózik.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló a menetrend lentről felfelé olvasandó jelzését figyel-
men kívül hagyja, és Siófoktól Tihany felé mutató nyilat rajzol a térképre.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01912
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: H, H, I

OK01915
Az alábbi újságok közül melyikben jelenhetne meg ez a szöveg? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: D
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OK01917
Petiék találtak egy ajánlatot, amelyet iskolájuk április 9-i közös kirándulásán szívesen 
igénybe vennének. Melyik ajánlat lehet ez? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK01918
Az osztály úgy döntött, hogy Siófokra mennek kirándulni, és ott vesznek részt egy hajó-
kiránduláson. Kata az egyórás sétahajózás mellett érvel, Judit a tihanyi kirándulást támo-
gatja. Állj ki valamelyikük véleménye mellett, és döntésedet támaszd alá a szöveg alapján!

1-es kód: A tanuló KATA vagy JUDIT ötletét választja, és az 1. VAGY 5. ajánlat releváns tartalmi 
elemeire hivatkozva indokol. Hivatkozhat az árra ÉS/VAGY a konkrét látnivalókra ÉS/
VAGY a menetrendre. 
Tanulói példaválaszok:
• Kata ötlete jobb, mert a sétahajózás olcsóbb.
• A tihanyi túra jó ötlet, mert Tihanyban rengeteg látnivaló van, pl. az Echo-domb 

szerintem sokkal érdekesebb, hajózni meg így is fogunk.
• A sétahajó jó ötlet, ritkán tudunk hajózni, így szebb a kirándulás, mint áthajózni és 

múzeumból múzeumba menni.
• A sétahajózást, mert az nem menetrend szerinti.
• Judité, mert ott van Apátság.
• Judité, mert sokkal több fakultatív program van. [A szövegben szerepel a fakultatív 

programokra való utalás.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló arra utal, hogy a sétaha-
józás hosszú/hosszabb, mivel a tihanyi hajóút másfél óra hosszú.
Tanulói példaválaszok:
• Higgyétek el, a sétahajózás szuper program! Én is voltam már! [Túl általános.]
• Érdekes lehet Tihany, menjünk oda! [Túl általános.]
• Judit ötlete jobb, mert több a látnivaló. [Túl kevés.]
• Kata sétahajózása érdekesebb, mert nemcsak sétából áll, hanem hajózni is lehet.
• Juditnak, mert az olcsóbb. [Téves.]
• Többen mehetnek. [Nem derül ki a szövegből.]
• Judité jobb, mert ott több a program. [Ez még kevés utalás a szövegre.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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1. Tihany, mert ott több a program. 0

2. Hajókirándulás, mert oda többen mehetnek. 0

3. Tihany, mert kevesebb személy kell. 1

4. Judit mellett állok, mert Tihanyban sokféle érdekességet láthatunk. 0

5. Egyórás hajózás, mert így sok mindent láthatsz, és még élvezetes is. 0

6. Judit. Tihany szép és érdekes város, sok látnivalóval és ott a Balaton is. Ott is lehet  
sétahajózni. Sokkal több így a program. 0

7. Én személy szerint a tihanyi kirándulást választanám, sok egzotikus hely megtalálható,  
mint pl. a panoptikum, az apátság és a Marcipán Múzeum. 1

8. A tihanyi, mert apátság séta és panoptikum. 1

9. Az egy órás sétahajózás csak 600 forint/fő, egy óra, és a két kisérő díjmentes. 1

10. A hajózás, mert olcsóbb, és még többen is mehetnek. 1

11. Kata, mert legalább sokat látunk a Balatonból. 0

12. Én Judit mellett állnék ki. Az 1 órás sétahajózás szerintem túl hosszú, és nagyon meleg  
lenne a hajón. A tihanyi kiránduláson friss levegőn lehetnénk. 0

13. A tihanyi kirándulás azért jó, mert olcsó, nem kell hozzá annyi ember, és sok a program. 1

14. Judit mellé állok, mert sokkal több nevezetességet nézhetnénk meg, mint a sétahajózáson. 0

15. Judittal értek egyet, mert ha Tihanyba megyünk, felszállhatunk a H3-as vagy a H4-es  
hajóra. 1

16. A tihanyi kirándulás sokkal jobb, és több élményt nyújt. Több érdekes helyszínt,  
múzeumot meg tudnak nézni. 1

17. Tihanyban több fakultatív program van. 1

18. Kata, mert Tihanyban megnézhetjük a Panoptikumot. 0

19. Én Tihanyra szavazok, a visszhang nagyon érdekes jelenség. 0

20. Tihany, mert ott programok is vannak, igaz, hogy többe kerül, de jobban megéri. 1

21. Tihanyba mennék, mert ott 8 program közül választhatunk. 1
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Öreg pap

OK07001
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: H, I, I, H, H

OK07002
Miért gondolja úgy az elbeszélő, hogy nem is olyan nagy szégyen az angolokhoz tartozni? 
Nevezz meg KÉT indokot! 

1-es kód: A tanuló a következő információk közül legalább kettőre hivatkozik: az angolok terem-
tették meg a) a szabadelvűséget, b)a világkereskedelmet, és c) híres tudósokat és művé-
szeket adtak a világnak. 
Tanulói példaválaszok: 
• Mert megteremtették a szabadelvűséget és a világkereskedelmet.
• A szabadelvűség és a világkereskedelem is tőlük származik.
• Ők adták a világnak a szabadelvűséget és a világkereskedelmet, és olyan híres embe-

reket, mint pl. Hume vagy Newton.
• Feltalálókat adtak a világnak, szabadelvűség.
• A szabadelvűség és a világkereskedelem miatt. 

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok: 
• Mert rájött, hogy nem is olyan rosszak.
• Mert ők adták a világnak Newtont, Hume-ot és Shakespeare-t.
• Nem szégyen angolnak lenni.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK07003
Mi a különbség a valódi és az osztálytermi búr nép között? 

1-es kód: A tanuló válaszában arra utal, hogy a búr a valóságban „maroknyi, szabadságszerető” 
nép volt, VAGY arra, hogy a játék folyamán az erősebb többség bújt ebbe a szerepbe. 
Tanulói példaválaszok: 
• Hát az, hogy a búrok maroknyi szabadságszerető nép igazából, de az iskolában min-

denki búr akart lenni, és csak néhányan a gyengébbek közül lettek angolok.
• Igazából a búrok voltak kevesebben, és ők harcoltak a szabadságukért. Az osztály-

ban viszont a búrok voltak többen, és könnyen elbántak a gyengébbekkel.
• A búrok a valóságban kevesen voltak, míg a suliban ők voltak többen.
• Igazából a búrok voltak kevesebben, az angolok többen.
• Valójában az angolok nyomták el a búrokat, nem pedig fordítva.
• Az osztályban a búr volt a basáskodó.

Öreg pap

OK07001
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: H, I, I, H, H

OK07002
Miért gondolja úgy az elbeszélő, hogy nem is olyan nagy szégyen az angolokhoz tartozni? 
Nevezz meg KÉT indokot! 

1-es kód: A tanuló a következő információk közül legalább kettőre hivatkozik: az angolok terem-
tették meg a) a szabadelvűséget, b)a világkereskedelmet, és c) híres tudósokat és művé-
szeket adtak a világnak. 
Tanulói példaválaszok: 
• Mert megteremtették a szabadelvűséget és a világkereskedelmet.
• A szabadelvűség és a világkereskedelem is tőlük származik.
• Ők adták a világnak a szabadelvűséget és a világkereskedelmet, és olyan híres embe-

reket, mint pl. Hume vagy Newton.
• Feltalálókat adtak a világnak, szabadelvűség.
• A szabadelvűség és a világkereskedelem miatt. 

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok: 
• Mert rájött, hogy nem is olyan rosszak.
• Mert ők adták a világnak Newtont, Hume-ot és Shakespeare-t.
• Nem szégyen angolnak lenni.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK07003
Mi a különbség a valódi és az osztálytermi búr nép között? 

1-es kód: A tanuló válaszában arra utal, hogy a búr a valóságban „maroknyi, szabadságszerető” 
nép volt, VAGY arra, hogy a játék folyamán az erősebb többség bújt ebbe a szerepbe. 
Tanulói példaválaszok: 
• Hát az, hogy a búrok maroknyi szabadságszerető nép igazából, de az iskolában min-

denki búr akart lenni, és csak néhányan a gyengébbek közül lettek angolok.
• Igazából a búrok voltak kevesebben, és ők harcoltak a szabadságukért. Az osztály-

ban viszont a búrok voltak többen, és könnyen elbántak a gyengébbekkel.
• A búrok a valóságban kevesen voltak, míg a suliban ők voltak többen.
• Igazából a búrok voltak kevesebben, az angolok többen.
• Valójában az angolok nyomták el a búrokat, nem pedig fordítva.
• Az osztályban a búr volt a basáskodó.
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1. Mert nem rossz természetűek. 0

2. Megteremtették a szabadkereskedelmet, Newton, Hume angol volt. 1

3. Világkereskedelem, Hume, Newton. 0

4. Több hősiség kellett angolnak lenni. 0

5. Mert büszkék voltak Newtonra, és szerettek búr háborút játszani. 0

6. Szabadelvűség, világkereskedelem. 0

7. Mert megteremtették a világkereskedelmet, hatalmas elméket adtak a világnak. 1

8. Mert megteremtették a világkereskedelmet, híres embereket adtak a világnak. 0
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Öreg pap

OK07001
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: H, I, I, H, H

OK07002
Miért gondolja úgy az elbeszélő, hogy nem is olyan nagy szégyen az angolokhoz tartozni? 
Nevezz meg KÉT indokot! 

1-es kód: A tanuló a következő információk közül legalább kettőre hivatkozik: az angolok terem-
tették meg a) a szabadelvűséget, b)a világkereskedelmet, és c) híres tudósokat és művé-
szeket adtak a világnak. 
Tanulói példaválaszok: 
• Mert megteremtették a szabadelvűséget és a világkereskedelmet.
• A szabadelvűség és a világkereskedelem is tőlük származik.
• Ők adták a világnak a szabadelvűséget és a világkereskedelmet, és olyan híres embe-

reket, mint pl. Hume vagy Newton.
• Feltalálókat adtak a világnak, szabadelvűség.
• A szabadelvűség és a világkereskedelem miatt. 

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok: 
• Mert rájött, hogy nem is olyan rosszak.
• Mert ők adták a világnak Newtont, Hume-ot és Shakespeare-t.
• Nem szégyen angolnak lenni.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK07003
Mi a különbség a valódi és az osztálytermi búr nép között? 

1-es kód: A tanuló válaszában arra utal, hogy a búr a valóságban „maroknyi, szabadságszerető” 
nép volt, VAGY arra, hogy a játék folyamán az erősebb többség bújt ebbe a szerepbe. 
Tanulói példaválaszok: 
• Hát az, hogy a búrok maroknyi szabadságszerető nép igazából, de az iskolában min-

denki búr akart lenni, és csak néhányan a gyengébbek közül lettek angolok.
• Igazából a búrok voltak kevesebben, és ők harcoltak a szabadságukért. Az osztály-

ban viszont a búrok voltak többen, és könnyen elbántak a gyengébbekkel.
• A búrok a valóságban kevesen voltak, míg a suliban ők voltak többen.
• Igazából a búrok voltak kevesebben, az angolok többen.
• Valójában az angolok nyomták el a búrokat, nem pedig fordítva.
• Az osztályban a búr volt a basáskodó.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok: 
• Az osztályban nem voltak igaziak a búrok.
• Valóságban a búrok nem harcoltak, csak az angolok.
• A valós búrok nem fölkelők voltak.
• A valódi búr nép lábbal tiporja a hősöket, az osztálytermi püfölte, pofozta az ellenséget.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK07004
Milyen esemény vetett véget az osztálytermi háborúnak!

1-es kód: A tanuló válaszában a szöveg következő tartalmi elemére hivatkozva válaszol: „Latinta-
nárunk nyitott be, az osztályfőnökünk.”
Tanulói példaválaszok: 
• Bejött az osztályfőnökük. 
• Bejött a latintanáruk, aki az ofő is egyben. 
• Belépett a tanár.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok: 
• Megegyeztek. 
• Kibékültek. 
• Békét kötöttek. 
• Becsengettek.
• A latintanár.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK07008
Mit jelent a következő szövegrészlet: „A seb gyógyíthatatlannak mutatkozott.” Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: D

OK07010
A büntetés mely lehetséges formáit említi meg az elbeszélő? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: D

OK07013
Melyik tulajdonság illik leginkább a papra az olvasottak alapján? Satírozd be a helyes vá-
lasz betűjelét! 

Helyes válasz: D 
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1. A szabadságszerető búrok az osztályban zsarnokok voltak, de a valóságban nem így volt. 1

2. Az osztálytermiek erősek, markosak voltak. 1

3. A valódi tényleg harcol, az osztálytermi csak játszik. 0

4. A valódi búrok voltak az elnyomottak. 1

5. Az osztálytermiek nem öltek angolokat. 0

6. Az osztály nagy része búr volt, és az angolok kevesebben voltak. 1

7. Az osztályteremben ők nyertek, a valóságban az angolok. 1

8. Agresszívabbak, erőszakosabbak voltak. 0

9. Az arányok fordítottak voltak. 1

10. Az osztálytermiek erőszakosak, az igaziak szabadságszeretők voltak. 0
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok: 
• Az osztályban nem voltak igaziak a búrok.
• Valóságban a búrok nem harcoltak, csak az angolok.
• A valós búrok nem fölkelők voltak.
• A valódi búr nép lábbal tiporja a hősöket, az osztálytermi püfölte, pofozta az ellenséget.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK07004
Milyen esemény vetett véget az osztálytermi háborúnak!

1-es kód: A tanuló válaszában a szöveg következő tartalmi elemére hivatkozva válaszol: „Latinta-
nárunk nyitott be, az osztályfőnökünk.”
Tanulói példaválaszok: 
• Bejött az osztályfőnökük. 
• Bejött a latintanáruk, aki az ofő is egyben. 
• Belépett a tanár.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok: 
• Megegyeztek. 
• Kibékültek. 
• Békét kötöttek. 
• Becsengettek.
• A latintanár.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK07008
Mit jelent a következő szövegrészlet: „A seb gyógyíthatatlannak mutatkozott.” Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: D

OK07010
A büntetés mely lehetséges formáit említi meg az elbeszélő? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: D

OK07013
Melyik tulajdonság illik leginkább a papra az olvasottak alapján? Satírozd be a helyes vá-
lasz betűjelét! 

Helyes válasz: D 
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1. A pap. 0

2. A mise. 0

3. A pap óbégatása. 0

4. Belépett a tanító öreg pap. 1

5. Bejött a pap. 1

6. Az elbeszélő ruhája elszakadt. 0

7. Egy sérülés. 0

8. A latintanár belépett, és békét kötöttek. 1

9. Az öreg pap jelenléte. 0

10. Az öreg pap meglátása. 1
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OK07014
Számozással jelöld, milyen sorrendben jelennek meg a felsorolt helyszínek! 

Helyes válasz: 4, 2, 3, 1

OK07015
Peti öt fejezetre osztotta a szöveget, majd minden fejezetnek címet adott. Számozással 
tedd helyes sorrendbe a lehetséges fejezetek címeit! 

Helyes válasz: 1, 5, 4, 3, 2

OK07016
Értelmezd a szöveg utolsó mondatát az olvasottak alapján!

2-es kód: A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy a pap cse-
lekedete szentekhez illő jó tett volt. 
Tanulói példaválaszok: 
• Az angyalok csak jót tesznek, mivel a fiúval ez a pap tett jót, számára ő az angyal, 

szinte már egy szent.
• Lehet, hogy nem tartott be egy szabályt, viszont segített a fiúnak, és ez sokkal töb-

bet ér.
• Mélyen megérintette az, hogy a pap mellé állt.

1-es kód: A tanuló párhuzamot von a szentek és a pap között, de válaszát nem indokolja (nem utal 
a pap cselekedetére, vagyis arra, hogy a pap jót tett vele).
Tanulói példaválaszok:
• Ez azt jelenti, hogy az ő szemében a pap is egy szent.
• Az öreg pap egy földre szállt angyal volt, ezt akarja mondani.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 0-s kódot ér a válasz, ha a tanuló a pap helyett vagy an-
nak jelzőjeként használja a szent kifejezést.
Tanulói példaválaszok:
• A szentek és az angyalok sok jó tettet visznek véghez.
• Vasárnap varrni nem bűn.
• A kisfiúban mélyen megragadt a kép, ahogy a pap varrja a nadrágját.
• A szent pap megvarrta a kabátját.

Lásd még: X és 9-es kód.
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1. Tudta az elbeszélő, hogy a pap valójában jó ember, csak meg kell ismerni. Rajta is segített, 
ezért őt angyalnak képzelte el. 2

2. Benne maradt az emlék, amikor egy szent pap megvarrta a ruháját. 0

3. A pap megmentette a gyereket a büntetéstől, azért lehet őt angyalnak nevezni. 2

4. Hát ha ilyenről hall, mindig arra fog gondolni, aki jót tett vele. 2

5. Mert nincsenek a földön angyalok, és mindenkinek van hibája. 0

6. Azért, mert a pap megvarrta a kabátját. 0

7. Nagy hatással volt rá a szent segítsége. 0

8. Az öreg úr olyat látott a papban, amit csodálatra méltónak tartott minden szent szemszögé- 
ből. 0

9. Eddig nem hitte, hogy léteznek, de most már tudja, hogy vannak. 0

10. Az öreg papot szentnek nyilvánítja. 1

11. A papot úgy tekinti, mint angyalt, aki segít neki. 2

12. A történtek miatt angyalnak tartja. 1

13. Az angyalokat úgy képzeli el, mint a papot. 1

14. Nagyon hálás volt a papnak, aki megvarrta a kabátját. 2

15. Az öreg pap jóságát az angyalokéhoz hasonlítja. 2
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„A” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 2. RÉSZ/ 
„B” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 1. RÉSZ/

Farmer

OK03503
A szöveg alapján foglald össze, hogy mit tudunk a festmények alkotójáról! 

2-es kód: A tanuló válasza minimum HÁROM információt tartalmaz az alábbiak közül:  
a) 17. századi;  
b) olasz/Észak-Olaszországban tevékenykedett;  
c) ismeretlen; 
d) részletesen festett, / szegényeket festett, / hétköznapi jeleneteket festett, / valameny-
nyi képén szerepel a farmermotívum/az indigókék szín, / 10 kép köthető hozzá;  
e) a „kék farmer mestere”; 
f) a nápolyi iskolához tartozó.
Tanulói példaválaszok: 
• Észak-Olaszországban tevékenykedett a 17. században, olasz származású volt, far-

mereket festett. 
• 17. századi olasz festő, Velence környékén alkotott, a képein a vezérmotívum a kék farmer.

1-es kód: A tanuló válasza csak KÉT információt tartalmaz a felsoroltak közül. 
Tanulói példaválaszok: 
• Nem tudjuk a nevét, szóval ismeretlen, olasz. 
• Nagyon részletesen festette meg a képein a kék farmert a 17. században.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Olasz festő volt, egészen pontosan észak-olaszországi.
• Farmereket festett.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03505
Sári szerint a denim és a jeans szavak tulajdonképpen ugyanazt jelentik. Marci szerint 
nem. Melyikükkel értesz egyet? Válaszodat a szöveg alapján indokold! 

1-es kód: A tanuló Sárival vagy Marcival ért egyet, és válaszában utal arra, hogy mindkét elneve-
zés a farmeranyagra vonatkozik, de más-más származási helyre utalnak. Szintén elfo-
gadható, ha a tanuló (Marcival egyetértve) csak a szavak származására VAGY (Sárival 
egyetértve) csak a jelentésükre utal. Amennyiben a válaszból az derül ki, hogy a tanuló 
szerint a két kifejezés két különböző anyagot jelöl, a válasz 0-s kódot ér.
Tanulói példaválaszok:
• Sárival persze, mert azt írja a szöveg, hogy két lehetséges származási hely szerint denim 

vagy jeans, de mindkettő a farmerhez kapcsolódik, pamutszövetet vagy farmert jelent. 
• Marcinak van igaza, mert mindkettő farmer, de az egyik azt jelenti igazából, hogy 

Nimes-ből, a másik meg azt, hogy Genova.
• Sárival, mert mindkettő azt jelenti, hogy farmer. 
• Marcinak van igaza, mert más-más városok nevét rejtik ezek a szavak.
• Sárival, mert mind a két szó mögött a farmer áll.
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1. Olasz mester a 17. századból, hétköznapi jeleneteket festett, részletesen dolgozott. 2

2. Festményein a szereplők farmert viselnek, a festő ismeretlen, eddig 10 képét azonosították. 1

3. Az alkotó olasz, festményein a régi szegénységben élő emberek viseletét festi meg részle-  
tesen. 1

4. Festményeiben részletesen festi meg a ruhákat, szinte minden képen szerepel a farmer. 0

5. Nimes városában él, a festményeken nagyon részletesen festette meg a ruhákat. 0

6. Ismeretlen volt, mindegyik festményén vezérmotívumként jelenik meg az indigókék szín. 1

7. Egy 17. századi olasz művész festményei jelenthetik a kulcsot a több száz éves farmer-  
rejtélyhez, ugyanis az elmúlt években felfedezett alkotások szinte mindegyikén a már jól   
ismert indigókék ruhaanyagba öltöztette szereplőit az ismeretlen festő. 1
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Farmer

OK03503
A szöveg alapján foglald össze, hogy mit tudunk a festmények alkotójáról! 

2-es kód: A tanuló válasza minimum HÁROM információt tartalmaz az alábbiak közül:  
a) 17. századi;  
b) olasz/Észak-Olaszországban tevékenykedett;  
c) ismeretlen; 
d) részletesen festett, / szegényeket festett, / hétköznapi jeleneteket festett, / valameny-
nyi képén szerepel a farmermotívum/az indigókék szín, / 10 kép köthető hozzá;  
e) a „kék farmer mestere”; 
f) a nápolyi iskolához tartozó.
Tanulói példaválaszok: 
• Észak-Olaszországban tevékenykedett a 17. században, olasz származású volt, far-

mereket festett. 
• 17. századi olasz festő, Velence környékén alkotott, a képein a vezérmotívum a kék farmer.

1-es kód: A tanuló válasza csak KÉT információt tartalmaz a felsoroltak közül. 
Tanulói példaválaszok: 
• Nem tudjuk a nevét, szóval ismeretlen, olasz. 
• Nagyon részletesen festette meg a képein a kék farmert a 17. században.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Olasz festő volt, egészen pontosan észak-olaszországi.
• Farmereket festett.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03505
Sári szerint a denim és a jeans szavak tulajdonképpen ugyanazt jelentik. Marci szerint 
nem. Melyikükkel értesz egyet? Válaszodat a szöveg alapján indokold! 

1-es kód: A tanuló Sárival vagy Marcival ért egyet, és válaszában utal arra, hogy mindkét elneve-
zés a farmeranyagra vonatkozik, de más-más származási helyre utalnak. Szintén elfo-
gadható, ha a tanuló (Marcival egyetértve) csak a szavak származására VAGY (Sárival 
egyetértve) csak a jelentésükre utal. Amennyiben a válaszból az derül ki, hogy a tanuló 
szerint a két kifejezés két különböző anyagot jelöl, a válasz 0-s kódot ér.
Tanulói példaválaszok:
• Sárival persze, mert azt írja a szöveg, hogy két lehetséges származási hely szerint denim 

vagy jeans, de mindkettő a farmerhez kapcsolódik, pamutszövetet vagy farmert jelent. 
• Marcinak van igaza, mert mindkettő farmer, de az egyik azt jelenti igazából, hogy 

Nimes-ből, a másik meg azt, hogy Genova.
• Sárival, mert mindkettő azt jelenti, hogy farmer. 
• Marcinak van igaza, mert más-más városok nevét rejtik ezek a szavak.
• Sárival, mert mind a két szó mögött a farmer áll.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Amennyiben a válaszból az derül ki, hogy a tanuló sze-
rint a két kifejezés két különböző anyagot jelöl, a válasz 0-s kódot ér.

Tanulói példaválaszok:
• Marcival értek egyet, mert nem ugyanaz a kettő. 
• Az attól függ, honnan nézzük.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03508
Foglald össze a szöveg alapján, hogy miért titokzatos a farmer története! 

1-es kód: A tanuló válaszában a szöveg következő tartalmi elemei közül az egyikre utal: a) csak 
festmények bizonyítják, hogy 1655-ben is hordhatták/csak töredékes feljegyzések utalnak 
arra, hogy Genovából szállítottak Nagy-Britanniába farmeranyagot a 17. században, ÉS/
VAGY b) nem egyértelmű, hogy mi a pontos származási helye (Genova vagy Nimes). 0-s 
kódot ér a tanuló válasza, ha csak a festményeket övező rejtélyre utal.
Tanulói példaválaszok: 
• Mert kézzel fogható bizonyíték nincs rá, csak a festmények, és még az sem egyértel-

mű, hogy Olaszországból vagy Franciaországból származik az anyag.
• Nincsenek pontos adatok a korai történetéről. Annyit tudunk csak biztosan, hogy 

Genovából szállítottak Nagy-Britanniába ilyen anyagot a 17. század közepén. De 
még az is lehet, hogy Nimes-ből származik az anyag igazából.

• Azért, mert még azt sem tudjuk, hogy Nimes-ből vagy Genovából származik.
• Mert csak néhány festmény tanúskodik a korai történetéről.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 0-s kódot ér a tanuló válasza, ha csak a festményeket öve-
ző rejtélyre utal.
Tanulói példaválaszok:
• Mert nagyon keveset tudunk róla.
• Mert sokan azt hiszik, hogy Amerikából származik, pedig nem.
• A farmer mostani felfedezése megkérdőjelezi a korábbiakat.
• Azért, mert nem tudjuk, hogy ki festette a képeket.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03509
Kicsoda Francois és Marithe Girbaud? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: A
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1. Sárival értek egyet, mert a két szó ugyanazt jelenti, csak két külön városból származik az  
elnevezés. 1

2. Sárival, mert ugyanaz az anyag, csak az egyik francia, a másik angol szövet. 1

3. Sárival, mert mindkettő farmert jelent, csak más nyelven. 1

4. Marcival értek egyet, mert a pamut melegebb, puhább, tapinthatóbb, mint a farmerruha. 0

5. Sárival, mert az ugyanaz, a farmer az farmer. 1

6. Az egyik a Franciaország déli részén fekvő Nimes városában készült strapabíró anyag.  
A másik olaszországi Genovából érkező pamutkülönlegesség volt. 0

7. Marcival értek egyet, a denim és a jeans nem ugyanazt jelenti. 0

8. Szerintem is szinte ugyanazt jelentik, annyi a különbség, hogy más anyagokból készültek,  
de tulajdonképpen ugyanazt jelentik, hogy farmer. 0

9. Szerintem ugyanazt jelentik, a jeans az angol, a denim francia. 0

10. Sárával értek egyet, mert Angliában jeans, Franciaországban denim a farmer. 1

11. Marcival értek egyet, mert a denim vászont jelent, a jeans pedig farmert, és teljesen más az  
anyaga. 0

12. Mindkét anyagból farmer készül. 0

13. Sárival, mert mindkettő egyfajta strapabíró anyag. 0

14. Sárival, mert ugyanaz az anyag mindkettő. 1
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Amennyiben a válaszból az derül ki, hogy a tanuló sze-
rint a két kifejezés két különböző anyagot jelöl, a válasz 0-s kódot ér.

Tanulói példaválaszok:
• Marcival értek egyet, mert nem ugyanaz a kettő. 
• Az attól függ, honnan nézzük.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03508
Foglald össze a szöveg alapján, hogy miért titokzatos a farmer története! 

1-es kód: A tanuló válaszában a szöveg következő tartalmi elemei közül az egyikre utal: a) csak 
festmények bizonyítják, hogy 1655-ben is hordhatták/csak töredékes feljegyzések utalnak 
arra, hogy Genovából szállítottak Nagy-Britanniába farmeranyagot a 17. században, ÉS/
VAGY b) nem egyértelmű, hogy mi a pontos származási helye (Genova vagy Nimes). 0-s 
kódot ér a tanuló válasza, ha csak a festményeket övező rejtélyre utal.
Tanulói példaválaszok: 
• Mert kézzel fogható bizonyíték nincs rá, csak a festmények, és még az sem egyértel-

mű, hogy Olaszországból vagy Franciaországból származik az anyag.
• Nincsenek pontos adatok a korai történetéről. Annyit tudunk csak biztosan, hogy 

Genovából szállítottak Nagy-Britanniába ilyen anyagot a 17. század közepén. De 
még az is lehet, hogy Nimes-ből származik az anyag igazából.

• Azért, mert még azt sem tudjuk, hogy Nimes-ből vagy Genovából származik.
• Mert csak néhány festmény tanúskodik a korai történetéről.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 0-s kódot ér a tanuló válasza, ha csak a festményeket öve-
ző rejtélyre utal.
Tanulói példaválaszok:
• Mert nagyon keveset tudunk róla.
• Mert sokan azt hiszik, hogy Amerikából származik, pedig nem.
• A farmer mostani felfedezése megkérdőjelezi a korábbiakat.
• Azért, mert nem tudjuk, hogy ki festette a képeket.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03509
Kicsoda Francois és Marithe Girbaud? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: A
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1. A farmert a parasztok rongyosra hordták, így azokról nem maradt fenn lábnyom a jelenkor  
számára. 0

2. Titokzatos, mert nem tudjuk az alkotó nevét, mert 2 származási helye van 2 eltérő névvel. 0

3. Nem tudják, hogy a farmer Franciaországból vagy Olaszországból származik. 1

4. Mert ismeretlen volt a farmer szerzője. 0

5. Hihetetlen, hogy már 1655-ben is hordtak farmert. 0

6. Mert nem tudják, honnan is jött valójában. 1

7. Azért, mert nem derül ki, hogy ki készítette. 0

8. Nem tudjuk, hogy ki készített először farmeranyagot. 1

9. Mert nem lehet tudni, hogy hol hordtak elsőnek farmert. 1

10. Nem tudják, hogy igazából ki találta fel. 1

11. Az észak-olaszországi anonim festő minden festményén fellelhető egy indigókék farmer- 
anyag, ami valamiféle kulcsként szolgál egy régi rejtély megoldásához. 0
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OK03512
Melyik három képet említi a szöveg cím szerint?

1-es kód: A tanuló megnevezi mindhárom kép címét:  
Varrónő két gyermekkel/gyerekkel  
Kolduslegény egy szelet pitével 
A borbélyüzlet  
VAGY a címek első szavával utal a képekre.  
Tanulói példaválaszok:
• Varrónő, Kolduslegény, Borbélyüzlet.
• A varrónős, a kolduslegényes, a borbélyüzletes.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Háromnál kevesebb kép megnevezéséért nem jár pont. 
A kétféle elfogadható utalás keverése is 0-s kódot ér. 

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03513
Hol kezdődött a nyomozás a később kiállított képek után? Satírozd be a helyes válasz betű-
jelét? 

Helyes válasz: D
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1. Varrónő, kolduslegény, borbély. 0

2. A borbélyüzlet, Varrónő két gyerekkel, Kolduslegény gyerekkel 0

3. Varrónő, Kolduslegény, Borbélyüzlet 1

4. Varrónő két gyerekkel, Kolduslegény egy szelet pitével 0

5. Varrónő két gyermekkel, A borbélyüzlet, Kolduslegény 0

6. A borbélyüzlet, Varrónő két gyermekkel és a Kolduslegény egy szelet pitével, kék farmer 0

7. Varrónő két gyermekkel, Kolduslegény két szelet pitével, A borbélyüzlet 0

8. Varrónő két gyermekével, Kolduslegény egy szelet pitével, A borbélyüzlet 0
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OK03514
Hogyan fonódott össze Maurizio Canesso és Gerlinde Gruber tevékenysége? 

2-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy egymástól függetlenül kezdtek el kutakodni, Gru-
ber írt elsőnek erről a témáról cikket 2006-ban, amelyet Canesso is olvasott, és onnan-
tól kezdve együtt dolgoztak ennek az ügynek a felderítésén. 
Tanulói példaválaszok:
• Egymástól függetlenül kezdtek el foglalkozni a képekkel. 2006-ban megjelent egy 

cikk, amelyet Gruber írt a farmeres festőről, és Canesso is elolvasta.
• Ezzel párhuzamosan és szintén Olaszországban, ám Canessótól függetlenül, Gruber 

figyelmét is felkeltették a titokzatos farmermotívumos képek. Gruber cikket írt, 
Canesso olvasta, és összefogtak. 

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy mind Canesso, mind Gruber a „kék farmer meste-
re” képeivel foglalkozott ÉS/VAGY mindketten részt vettek a párizsi kiállítás szervezé-
sében.
Tanulói példaválaszok:
• Úgy, hogy mindketten a farmeres képekkel foglalkoztak.
• Canesso galériájában rendeztek kiállítást a kék farmer mesterének képeiből, és Gru-

ber volt a kurátor.
• 2006-ban megjelent egy cikk, amelyet Gruber írt a farmeres festőről, és Canesso is 

elolvasta.
• Mindkettőt érdekelték ezek a képek.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Ugyanattól a festőtől vásároltak képeket.
• Mind a kettő gyűjtötte ezeket a képeket.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03516
Minden fejezetnek címet adtunk. Számozással állítsd őket helyes sorrendbe! 

A helyes sorrend: 3, 1, 4, 2

OK03517
Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogal-
mazását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: B
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1. Canesso elkezdett kutatni, és ez Gruber figyelmét is felkeltette. 0

2. Gruber figyelmét is felkeltették a titokzatos farmermotívumos képek. 1

3. Ő is a titokzatos farmermotívumos képek után kutatott. 1

4. Mindketten elkezdték felvásárolni az összes képet, és kutattak a farmer után. 0

5. Canesso megvásárolta a nápolyi iskolába tartozó ismeretlen művész festményét, ezzel  
Gruber figyelmét felkeltette a farmer motívumú kép után. 0

6. A farmer kutatása. 0

7. Farmer festményről kerestek képet. 0

8. Mind a ketten az ismeretlen festő festményeit keresték. 1

9. Együtt keresték a festményeket. 0

10. Mindkettőjük Olaszországban tevékenykedett, de egymástól függetlenül, Canesso felvásá- 
rolta az összes addig azonosított művet, mert Gruber munkája felkeltette az érdeklődését. 2

11. Mindketten a festmények festőjét kutatták. 1

12. Egymástól függetlenül kezdtek foglalkozni a képekkel. 1
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Mosógép

OK09001
Mire kell figyelni az új színes ruhák mosásánál? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OK09003
Mosás előtt miért kell levenni a függönygörgőket?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet, és a megfelelő szövegrészlet (2. Ürítse ki a zsebeket) alap-
ján leírja, hogy megrongálhatják a többi mosnivalót / függönyt ÉS/VAGY a mosógép 
dobját / üstjét. 
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert kárt tehetnek a mosógépben.
• Szétpotyoghatnak, és tönkreteszik a mosógépet, és lehet, hogy a függönyt is kiszakí-

tanák.
• Megsérthetik a mosógép dobját.
• Tönkreteszik a többi ruhát.
• Megrongálhatja a mosott függönyt vagy a mosógép mosódobját.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert összevissza csörögnének.
• A függöny kényes anyagból van. [Hiányzik, hogy a függönygörgők tönkretehetik az 

anyagot.]
• Mert azokat nem mosógépben szokták mosni.
• Mossa a függönyöket pamut mosózsákban. [Nem a kérdésre válaszol.]
• Mert összegabalyodhatnak.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK09005
Milyen nem kívánt következményekkel járhat a szöveg szerint, ha valaki mosógépben 
akar ruhát festeni? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK09006
Mit kell figyelembe venni a megfelelő mosószer kiválasztásakor? Satírozd be a helyes vá-
lasz betűjelét!

Helyes válasz: A

Mosógép

OK09001
Mire kell figyelni az új színes ruhák mosásánál? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OK09003
Mosás előtt miért kell levenni a függönygörgőket?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet, és a megfelelő szövegrészlet (2. Ürítse ki a zsebeket) alap-
ján leírja, hogy megrongálhatják a többi mosnivalót / függönyt ÉS/VAGY a mosógép 
dobját / üstjét. 
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert kárt tehetnek a mosógépben.
• Szétpotyoghatnak, és tönkreteszik a mosógépet, és lehet, hogy a függönyt is kiszakí-

tanák.
• Megsérthetik a mosógép dobját.
• Tönkreteszik a többi ruhát.
• Megrongálhatja a mosott függönyt vagy a mosógép mosódobját.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert összevissza csörögnének.
• A függöny kényes anyagból van. [Hiányzik, hogy a függönygörgők tönkretehetik az 

anyagot.]
• Mert azokat nem mosógépben szokták mosni.
• Mossa a függönyöket pamut mosózsákban. [Nem a kérdésre válaszol.]
• Mert összegabalyodhatnak.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK09005
Milyen nem kívánt következményekkel járhat a szöveg szerint, ha valaki mosógépben 
akar ruhát festeni? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK09006
Mit kell figyelembe venni a megfelelő mosószer kiválasztásakor? Satírozd be a helyes vá-
lasz betűjelét!

Helyes válasz: A
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1. Függyönygörgőket le kell venni. 0

2. Mert elszakad. 0

3. Nehogy szétverje a mosógéptárcsát. 1

4. Mert ha beletesszük a mosógépbe, az nem tesz jót. 0

5. Mert belemegy a dobba. 0

6. Mert beleakad a dobba. 1

7. Mert ezek kényes textíliák és óvatosan kell velük bánni, nehogy tönkremenjenek. 1

8. Hogy ne tegyük tönkre a gépet. 1

9. Mert a függöny kényes anyagból van. 0

10. Mert beakadhatnak valahova. 0

11. Megrongálhatják a mosott ruhaneműt vagy a mosógép tartozékait. 1

12. Mert megrongálhatják az anyagot és a gépet is. 1
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OK09007
Mit kell tenni, ha mosás után a sötét ruhákon fehéres foltokat találunk? Satírozd be a he-
lyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK09010
Az alábbi állítások közül melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz. I, H, I, I

OK09011
Mosás előtt Klári színük és anyaguk alapján szétválogatta a ruhákat. Mindegyik kupac-
hoz ugyanazt a mosószert ajánlanád neki? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló összehasonlítja a ruhanemű szétválogatásáról szóló részt a mosószerek típu-
sairól szólóval, és megállapítja, hogy a mosószer típusa függ a ruhák színétől ÉS/VAGY 
anyagától is, tehát nem ajánlaná ugyanazt a mosószert.
Tanulói példaválaszok:
• A mosószer típusa függ a szennyesek színétől és az anyagától is. Lehet, hogy vannak 

a kupacban kényesebb anyagú ruhák is. Nem ajánlom ugyanazt a mosószert.
• Más mosópor kell a színesekhez, mint a fehérhez. 
• Mindegyik színhez a megfelelő mosószer kell.
• Nem, mert egyes anyagokból készült ruháknál különleges mosószert kell használni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Nem értem, mit kell ezzel ennyit vacakolni. Berakja, megszórja, kimossa, tiszta lesz.
• Persze, ajánlanám. Szép tiszta lesz minden.
• Univerzális mosóport kell venni.
• Más anyagú ruhák. [Kevés.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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1. Nem, mert a mosószer típusa függ a textília típusától,  a textília színétől is. 1

2. Ha a mosószer típusa mindegyikhez megfelelő, akkor nem számít milyen ruhát mosunk. 0

3. Nem, mert színtől és anyagtól függően más-más mosószer ajánlott, ami ha kell, kíméli az  
anyagot. 1

4. Nem, mert különbözőre van szüksége ugyanazon hatás elérése érdekében. 0

5. Nem, mert a fehérhez nem rakhatunk színes mosáshoz ajánlott mosószert. 1

6. Nem, meg kell nézni a szennyezettség mértékét és típusát. 0

7. Én speciel mindegyikhez ugyanazt használnám, kivétel a fehérekhez, mert a fehéreket csak  
fehér ruhákhoz valóval szabad mosni. 1

8. Nem! A ruha színét és minőségét is rongálhatja. 0

9. Nem, mindegyikhez másfajta kell. Pl.: a pamuthoz nem jó ugyanazt használni, mint a  
műszálashoz. 1

10. Nem, például a feketékhez folyékonyt ajánlanék. 0

11. Nem, mert lehet, hogy a mosópor meglátszik a színes ruhákon. 0

12. Fehérhez ruhához fehérítőt kell használni. 0
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OK09012
Miért gazdaságosabb, ha telepakoljuk ruhával a mosógépet? Válaszodat a szöveg alapján 
indokold!

1-es kód: A tanuló a szöveg alapján helyesen arra következtet, hogy minél több ruha van a gépben, 
annál gazdaságosabb a mosópor használata, ÉS/VAGY az adagolásról szóló szöveg rész 
alapján példát is ír. NEM elfogadható, ha a tanuló a kevesebb energiafogyasztásra, gaz-
daságosságra, illetve az időtakarékosságra hivatkozik válaszában.
Tanulói példaválaszok:
• Ha nagyon kevés ruhát rakunk a gépbe, akkor is feleannyi mosóport kell beletenni, 

mintha teli lenne. Akkor már gazdaságosabb, ha jól megpakoljuk: sokkal több ruhát 
tudunk kimosni, és csak kétszer több mosószer kell hozzá.

• A nagyon kevés ruhához sok mosópor kell. Ha csak félig van a gép, ¾ résznyi mosó-
port kell beletenni, mintha tele lenne.

• Minél több ruha van a gépben, annál gazdaságosabban tudjuk elhasználni a mosóport.
• Ha sok a ruha, nem használjuk el olyan gyorsan a mosószert.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Ha sok a ruha, nem kell sokszor mosni.
• Kevesebb vizet vagy energiát használunk.
• Nem gazdaságos, mert drága az áram és a mosópor is.
• Nem kell minden nap mosni.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK09014
Kinek szól elsősorban ez a szöveg? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK09015
Mi a szöveg célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK09017
Miben nyújt segítséget a szöveg? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK09019
Milyen a szöveg tagolása? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C
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1. Mert így ugyanannyi idő alatt több ruhát lehet kimosni. Nem dobálja úgy a dobot,  
mintha az feleannyi lenne. 0

2. Mert akkor ugyanannyi vizet használunk el, mintha kevesebb ruha lenne. Jobban megéri. 0

3. Mert ugyanannyi mosószert és energiát használ a mosógép, ha tele van vagy ha csak félig  
van. 0

4. Majdnem ugyanannyi mosószert kell adni a féltölthet, mint a teljes töltethez. 1

5. Mert kisebb töltetekhez nem sokkal kevesebb mosószer kell, mint a teljes töltethez. 1

6. Azért mert egy mosással több ruhát tisztíthatunk és moshatunk ki. 0

7. Mert a mosótöltetek száma nem arányosan csökken. 0

8. Mert a mosótöltethez használt mosószer mennyisége nem arányosan csökken. 1

9. Kevesebbszer kell a mosógépet beindítani, így kevesebb vizet fogyaszt. 0

10. Mert ugyanaz a ruhamennyiség kevesebb idő alatt fogy el és kevesebbet kell használni  
mindenből. 0

11. Azért lenne gazdaságosabb, mert nem fogyaszt annyi vizet, áramot és mosószert, de  
ugyanakkor nem mossa ki tisztára a ruhát. 0

12. Mert nem kell két mosást indítani. 0

13. Jobban megéri, mert a félig vagy nagyon minimálisan pakolt mosógépbe a  
ruhamennyiséghez képest több mosószert kell használni, mint a telepakolt gépnél. 1

14. Mert javítja a mosás hatékonyságát és a ruhák eloszlását. 0

15. Nem kell annyi mosószert elhasználni. 1

16. Arányaiban kevesebb mosószert kell használni. 1 
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Kon-Tiki

OK08501
Összesen hány ember utazott a tutajon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08503
Ki a hajó szakácsa? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08504
Összesen hány halat talált az elbeszélő reggel?

1-es kód: A tanuló leírja, hogy összesen nyolcat: hét repülőhalat és egy ismeretlent (a hálózsákból).
Tanulói példaválaszok: 
• Nyolcat. 
• A hét repülőhalat és egy ismeretlent, a hálózsákban.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló csak a hét repülőhalat írja.
Tanulói példaválaszok:
• Hetet.
• Hét repülőhalat.
• Hét repülőhalat és egy polipot.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Sok halat talált.
• Tele van az óceán hallal!

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08507
A szöveg alapján írd le, hogyan nézett ki a Kon-Tiki!

1-es kód: A tanuló a szöveg információi alapján jellemzi a tutajt. A következőket mindenképpen 
le kell írnia: tutaj kunyhóval. Ezeket részletezheti a következőkkel: fa / balsafa tutaj, kis 
tutaj, a rozoga kis kunyhó bambuszból készült, a tutaj fedélzete szintén bambuszból. 
Leírhatja, hogy a kunyhó falára térképet függesztettek, és odabent való színűleg fekvő-
helyek is vannak. 
Tanulói példaválaszok:
• A fából készült tutaj közepén rozoga kis kunyhó állt.
• A balsafa tutajnak bambuszfedélzete volt, azon kis bambuszkunyhó.
• Egy tutaj kunyhóval. (Minimál válasz.)

Kon-Tiki

OK08501
Összesen hány ember utazott a tutajon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08503
Ki a hajó szakácsa? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08504
Összesen hány halat talált az elbeszélő reggel?

1-es kód: A tanuló leírja, hogy összesen nyolcat: hét repülőhalat és egy ismeretlent (a hálózsákból).
Tanulói példaválaszok: 
• Nyolcat. 
• A hét repülőhalat és egy ismeretlent, a hálózsákban.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló csak a hét repülőhalat írja.
Tanulói példaválaszok:
• Hetet.
• Hét repülőhalat.
• Hét repülőhalat és egy polipot.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Sok halat talált.
• Tele van az óceán hallal!

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08507
A szöveg alapján írd le, hogyan nézett ki a Kon-Tiki!

1-es kód: A tanuló a szöveg információi alapján jellemzi a tutajt. A következőket mindenképpen 
le kell írnia: tutaj kunyhóval. Ezeket részletezheti a következőkkel: fa / balsafa tutaj, kis 
tutaj, a rozoga kis kunyhó bambuszból készült, a tutaj fedélzete szintén bambuszból. 
Leírhatja, hogy a kunyhó falára térképet függesztettek, és odabent való színűleg fekvő-
helyek is vannak. 
Tanulói példaválaszok:
• A fából készült tutaj közepén rozoga kis kunyhó állt.
• A balsafa tutajnak bambuszfedélzete volt, azon kis bambuszkunyhó.
• Egy tutaj kunyhóval. (Minimál válasz.)
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1. 7 repülő halat meg egy polipot + egy ismeretlent = 9 1

2. 8 darab hal. 1

3. Ötöt. 0

4. 8 hal és egy polip. 1

5. Polippal együtt nyolcat. 6

6. 7-et és egy repülőhalat. 0

7. 7-et és egy ismeretlent. 1
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Kon-Tiki

OK08501
Összesen hány ember utazott a tutajon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08503
Ki a hajó szakácsa? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08504
Összesen hány halat talált az elbeszélő reggel?

1-es kód: A tanuló leírja, hogy összesen nyolcat: hét repülőhalat és egy ismeretlent (a hálózsákból).
Tanulói példaválaszok: 
• Nyolcat. 
• A hét repülőhalat és egy ismeretlent, a hálózsákban.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló csak a hét repülőhalat írja.
Tanulói példaválaszok:
• Hetet.
• Hét repülőhalat.
• Hét repülőhalat és egy polipot.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Sok halat talált.
• Tele van az óceán hallal!

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08507
A szöveg alapján írd le, hogyan nézett ki a Kon-Tiki!

1-es kód: A tanuló a szöveg információi alapján jellemzi a tutajt. A következőket mindenképpen 
le kell írnia: tutaj kunyhóval. Ezeket részletezheti a következőkkel: fa / balsafa tutaj, kis 
tutaj, a rozoga kis kunyhó bambuszból készült, a tutaj fedélzete szintén bambuszból. 
Leírhatja, hogy a kunyhó falára térképet függesztettek, és odabent való színűleg fekvő-
helyek is vannak. 
Tanulói példaválaszok:
• A fából készült tutaj közepén rozoga kis kunyhó állt.
• A balsafa tutajnak bambuszfedélzete volt, azon kis bambuszkunyhó.
• Egy tutaj kunyhóval. (Minimál válasz.)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Bambusztutaj kis kunyhóval. (Téves információ.)
• A fedélzet bambuszból volt. Volt a hajón konyhakunyhó. (A hajó miatt nem elfogad-

ható.)
• Volt a közepén egy házikó.
• Bambusztutaj deszkából ácsolt kis kunyhóval.
• Pici volt, és egy konyha is volt rajta.
• Vörös szakállas.
• Közepes méretű tutaj.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08509
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: I, I, H, H

OK08510
Miért nézte a hajó legénysége „áhítatos figyelemmel” a térképre rajzolt karikát? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08511
Bence szerint nagyon szemtelen jószág a tengerészek papagája. Mire alapozhatja a vélemé-
nyét?

1-es kód: A tanuló a szöveg alapján megállapítja, hogy a) bár a papagájt egyszer elzavarták a 
hajónapló ról, mégis visszaszáll ÉS/VAGY b) végül mégis ismét a naplón van, és a lapok 
szélét csipegeti.
Tanulói példaválaszok:
• Rászáll a hajónaplóra, elzavarják, aztán a végén megint ott van, és csipegeti a lapo-

kat.
• Hiába zavarják el, visszaszáll a hajónaplóra, és a lapok szélét csipegeti.
• Úgy kell elzavarni a hajónaplóról.
• Megcsipegeti a napló lapjait.
• Folyton rászáll a naplóra.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Meg akarja enni a hajónaplót.
• Mindig leszáll mindenhová, ahová nem kellene.

Lásd még: X és 9-es kód.
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1. Balsafából készült tutaj. 0

2. Bambuszfedélzetű tutaj kunyhóval. 1

3. Egy kis hajó, nem sokan fértek el rajta. 0

4. Nagy,  egy kunyhóval ellátva, ami bambuszlécekből állt. 0

5. Kicsi tutaj balsafából, van rajta egy árnyékos kunyhó. 1

6. Egy kis tutaj, rajta egy árnyékos kunyhóval. 1

7. Egy bambuszból készült nagy tutaj. 0

8. Egy kis tutaj kunyhóval, elég volt 5 embernek. 1

9. Egy tutaj, ami biztonságos volt. 0

10. Hosszú, sok ideig tartott, tudomyányos expedívió volt. 0

11. Egy olyan kis fatutaj, amin állatok és emberek utaztak, a közepén kunyhóval. 1

12. Egy olyan tutaj, amin állatok és emberek utaztak. Jókedvű, vidám emberek. 0

13. Volt egy árnyékos kis kunyhója, bambuszlécekből volt, és pont elég 5 embernek. 0

14. A tutajnak volt egy aranyos kis kunyhója és bambuszfedélzete. 1

15. Bambuszfedélzetű volt és éppen elég 5 embernek. 0
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Bambusztutaj kis kunyhóval. (Téves információ.)
• A fedélzet bambuszból volt. Volt a hajón konyhakunyhó. (A hajó miatt nem elfogad-

ható.)
• Volt a közepén egy házikó.
• Bambusztutaj deszkából ácsolt kis kunyhóval.
• Pici volt, és egy konyha is volt rajta.
• Vörös szakállas.
• Közepes méretű tutaj.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08509
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: I, I, H, H

OK08510
Miért nézte a hajó legénysége „áhítatos figyelemmel” a térképre rajzolt karikát? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08511
Bence szerint nagyon szemtelen jószág a tengerészek papagája. Mire alapozhatja a vélemé-
nyét?

1-es kód: A tanuló a szöveg alapján megállapítja, hogy a) bár a papagájt egyszer elzavarták a 
hajónapló ról, mégis visszaszáll ÉS/VAGY b) végül mégis ismét a naplón van, és a lapok 
szélét csipegeti.
Tanulói példaválaszok:
• Rászáll a hajónaplóra, elzavarják, aztán a végén megint ott van, és csipegeti a lapo-

kat.
• Hiába zavarják el, visszaszáll a hajónaplóra, és a lapok szélét csipegeti.
• Úgy kell elzavarni a hajónaplóról.
• Megcsipegeti a napló lapjait.
• Folyton rászáll a naplóra.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Meg akarja enni a hajónaplót.
• Mindig leszáll mindenhová, ahová nem kellene.

Lásd még: X és 9-es kód.

60/28
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1. Rászáll a naplóra. 0

2. A napló széleit csipkedte. 1

3. Mert a hajós naplóra rátelepedett a papagáj. 0

4. Nem volt gondja, a napló szélét rágcsálta. 1

5. Nem hagyta békén az elbeszélőt, amikor a naplót írta. 0

6. Elkezdte enni a hajónaplót. 1

7. Meg akarta enni a hajónaplót. 0

8. Mert rátelepedett a naplójára. 0

9. Mert a naplójára telepedett, pedig elzavarta.. 1

10. Mert rágta a hajónapló szélét. 1

11. Miközben írt az elbeszélő, a hajónaplóra telepedett a papagáj. 0

12. Arra, hogy csipegette az író könyvét. 1

13. Folyton láb- illetve kézalatt van. Nem hagyta a kapitányt hajónaplót írni, és még a naplót is  
megkóstolta. 1

14. Mert annak ellenére is rágcsálja a hajónaplót, hogy a kapitány elkergette róla. 1

15. Rászállt a a naplóra, szétcsipkedte a naplót. 0

16. Mindig el kellett zavarni a naplóról. 1

17. Rászállt és szétcsipkedte a széleit. 1

18. Folyton útban van. 0
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OK08514
Számozással állítsd időrendbe a következő eseményeket!

Helyes sorrend: 1, 4, 2, 3

OK08515
Írj ki a szövegből legalább KÉT olyan részletet vagy kifejezést, amely azt jelzi, hogy a tutaj 
körül mindenütt a nyílt óceán van!

1-es kód: A tanuló a következő kifejezések közül leír legalább kettőt: a) „csak a mélykék óceán 
végtelenbe vesző hullámzását láttam”  / „csak a mélykék óceán” / „végtelenbe vesző 
hullámzása, b) „parttalan messzeségében”, c) „az ég azúrjába olvadó opálosan kék ma-
radt”, d) „a tenger pedig továbbra is éppolyan kerek”, e) „A legközelebbi szigetig pedig 
még 3500 van hátra”.
Tanulói példaválaszok:
• 1. Parttalan messzeségében, 2. a tenger továbbra is oly kerek.
• 1. Végtelenbe vesző hullámzás, 2. még 3500 mérföld van hátra a legközelebbi szige-

tig.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• 1. Ha balra fordultam, csak a mélykék óceán végtelenbe vesző hullámzását láttam. 

2. Tenger, csendes-óceán.
• 1. Parttalan messzeség, 2. még 350 van hátra a legközelebbi szigetig.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08516
Melyik állítás fogalmazza meg legpontosabban, hogy miről szól a szöveg? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

62/30
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1. 1. Sok kékséget látott, ha balra nézett. 2. A legközelebbi szigetig pedig még 3500 van hátra. 0

2. 1. Ha balra fordultam, akkor csak a mélykék óceánt láttam. 2. Sehol nem volt part  
a környéken. 0

3. 1. Ha balra fordultam, akkor csak a mélykék óceánt láttam. 2. A tenger pedig továbbra is  
éppolyan kerek. 1

4. 1. Csak a mélykék óceán végtelenbe vesző hullámzását láttam. 2.  A tenger pedig továbbra  
is éppolyan kerek. 1

5. 1. Parttalan messzeségben veszett el a tekintetem. 2. Csendes-óceán hátán,  
egy apró tutajon. 0

6. 1. Ha balra fordultam, csak a mélykék vizet láttam. 2. Ha jobbra fordultam, a tutaj árnyékos  
kis kunyhójának belsejébe pillanthattam.  0

7. 1. A tenger továbbra is oly kerek. 2. 40 tengeri mérfölddel jutottak közelebb az óceániai  
szigetvilághoz. 0

8. 1. A tenger továbbra is oly kerek. 2. még 3500 van hátra a legközelebbi partig. 1

9. 1. A tenger nyugtalan.  2. A mélykék óceán végtelenbe vesző hullámzása. 0

10. 1. Csak a mélykék óceán végtelenbe vesző hullámzását láttam. 2. A tenger továbbra is kék  
maradt. 0


