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 Mi az Ebek Öröme?

            _____________________________________________________________________  



A feleletválasztós feladatok  
 

megoldásai
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szövegértés - �.évfolyam javítókulcs

Feladatszám:  
„A” füzet 1. rész /  
„B” füzet 2. rész

Azonosító Kérdés Helyes 
válasz

1/79 
duke oc02501

Előbb a halálhírt tudjuk meg, s csak azután értesülünk 
róla, hogy az eltávozott lény egy kutya. Vajon miért? c

4/82 
duke oc02505

Mit tudunk meg a főszereplő és a 19 éves fiú ruház-
kodásáról? a

5/83 
duke oc02506

A főszereplő kereső felnőtt vagy diáklány?
d

7/85 
duke oc02509

Az alábbi állítások közül melyik a leginkább helytálló?
b

10/88 
cipővásárlás oc01603

A tájékoztató szerint melyik típusú cipő igényli a leg-
kíméletesebb használatot? c

13/91 
cipővásárlás oc01606

Mi a piktogramm?
b

14/92 
cipővásárlás oc01607

Mit jelent, ha egy cipőn a következő jelöléseket látod?
b

16/94 
a soványító 
palacsinta

oc04702
Miért adott fel hirdetést Kriszti?

c

18/96 
a soványító 
palacsinta

oc04705
Melyik állítás igaz?

d

19/97 
a soványító 
palacsinta

oc04706
Hol lehet az ember Achilles–ina?

b

20/98 
a soványító 
palacsinta

oc04707
Miben különbözött a nagydarab sánta ember módszere a 
többiekétől? a

Feladatszám:  
„A” füzet 2. rész /  
„B” füzet 1. rész

Azonosító Kérdés Helyes 
válasz

23/49 
amiért 

a szülők 
megőszülnek

oc04901

Mivel foglalkozik a kisfiú apukája?

c

24/50 
amiért 

a szülők 
megőszülnek

oc04902

Milyen ügyben hívják a kisfiú apukáját a történet elején?

d
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Feladatszám:  
„A” füzet 2. rész /  
„B” füzet 1. rész

Azonosító Kérdés Helyes 
válasz

26/52 
amiért 

a szülők 
megőszülnek

oc04904

Kivel beszélget az apa, az anya és a tűzoltó?

b

30/56 
hajtűkanyar 
a föld alatt

oc02302
Melyik a görény háziasított változata?

c

31/57 
hajtűkanyar 
a föld alatt

oc02305
Mivel helyettesíthető legjobban a szöveg „randalírozik” 
igéje? b

32/58 
hajtűkanyar 
a föld alatt

oc02303
Miért okoz nagy kárt a baromfiudvarban a görény?

d

34/60 
hajtűkanyar 
a föld alatt

oc02312
Mit jelent a „zsákutcába kerül” kifejezés a szöveg szerint?

b

35/61 
hajtűkanyar 
a föld alatt

oc02310
Miért kell magunkhoz szoktatni fiatal korától az állatot?

c

37/63 
hajtűkanyar 
a föld alatt

oc02304
Miért nem kell tartanunk az állat bűzétől?

a

38/64 
hajtűkanyar 
a föld alatt

oc02306
A görénynek melyik tulajdonságait hangsúlyozza 
leginkább a cikk? d

39/65 
állatkert oc03902

Kinek kell teljes árú jegyet vennie?
c

40/66 
állatkert oc03903

Mely napokon van zárva az állatkert?
c

41/67 
állatkert oc03904

Kiknek ingyenes a pálmaházi belépőjegy az alábbiak 
közül? a

45/71 
állatkert oc03911

Az alábbiak közül ki nem mehet be az állatkertbe?
c

46/72 
doromb oc01301

Elsősorban hol játszottak gyerekek a dorombbal?
b

48/74 
doromb oc01303

Honnan származik a címben szereplő hangszer?
c

50/76 
doromb oc01305

Kik árulták a dorombot Dunántúlon?
c





Nyílt végű feladatok  
 

javítókulcsa
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szövegértés - �.évfolyam javítókulcs

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

2/80. feladat: DUKE	 oc02503

A kutya halála előtt vagy után hangzik el a „Majd jövök!” mondat?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet az olvasottak segítségével arra, hogy a kutya halála után 
hangzik el ez a mondat.

Példaválaszok:

•	 A kutya halála után.

•	 Utána, hisz a lány hozzászokott „kiskutyájához”.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Előtte, mert utána kinek mondta volna.

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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szövegértés - �.évfolyam példaválaszok

 Duke  

Tanulói válaszok  Kód

1. Után. 1

2. Amikor a kutya meghalt. 1

3.  Amikor meghal. 0
(A jelen idejű állítás nem fogadható el.)
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szövegértés - �.évfolyam javítókulcs

3/81. feladat: DUKE	 oc02504

Jegyezd le azt a túlzó és tréfás mondatot, amely egy ismert személyhez hasonlítja a kutyát!

1-es kód: A tanuló visszakeresi és leírja a következő mondatot: „Ha méregbe gurult, profilból 
tisztára olyan volt, mint James Dean.” Elfogadható még, ha a tanuló az ezt követő két 
mondatot is megjelöli. Az is elfogadható, ha csak James Dean nevét írja le a tanuló, 
vagy ha a nevet vagy az egész mondatot aláhúzza a szövegben. Szintén elfogadható, ha 
a tanuló előbb egy rossz, majd utána a jó mondatot írja le.

Példaválaszok:

•	 James Dean.

•	 „...olyan volt, mint James Dean.”

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Szintén 0-s kódot kell adni, amennyiben a tanuló előbb 
a jó megoldást másolja ki, majd utána egy rossz mondatot is leír.

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Duke

Tanulói válaszok Kód

1. „Aztán meg igazán finom puszikat tudott adni.” 0

2. „Duke szürke szemű, krémszínű bundájú, birkaterelő pulikutya volt.” 0
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6/84. feladat: DUKE	 oc02508

Melyik bekezdésben RÉSZLETEZI az elbeszélő, hogy a főszereplő folyamatosan sír? Másold le a
bekezdés első három szavát!

1-es kód: A tanuló helyesen következtet az olvasottak segítségével a követező bekezdésre: „Amint 
a lakást bezártam …” Elfogadható továbbá minden olyan válasz, amelyben a tanuló 
felismerhetően utal a bekezdésre, akár aláhúzással is.

Példaválaszok:

•	 „Amint a lakást…”

•	 „Sírtam, csak sírtam, míg az állomásig értem, sírtam, amikor a jegyemet megvettem,
	 sírtam, amikor a peronon álltam, sírtam, amikor felszálltam a vonatra.”

	 [Bár nem ez a bekezdés első mondata, de ez az a bekezdés, amelyben az elbeszélő
	 részletezi, hogy a főszereplő folyamatosan sír.]

•	 „Sírtam, csak sírtam…” [Bár nem ez a bekezdés első mondata, de ez az a bekezdés,
	 amelyben az elbeszélő részletezi, hogy a főszereplő folyamatosan sír.]

6-os kód: Tipikusan rossz válasz.

Példaválaszok:

•	 „Könnyeim folyton-folyvást…”

•	 „Ahogy az utcán mentem…”

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Szintén 0-s kódot kell adni, amennyiben a tanuló az 
első és a kilencedik bekezdést is aláhúzza (6-os és 1-es kód).

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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szövegértés - �.évfolyam példaválaszok

 Duke

Tanulói válaszok Kód

1. Az utolsó előtti bekezdésben. 1

2.  Az 5. bekezdésben.
(A tanuló egybe számol több, rövidebb bekezdést.)  1

3.  A 9. bekezdésben. 1

4.  “- Majd jövök!...”
(A tanuló a mondatot a következő bekezdéshez számolja.) 1
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 8/86. feladat: CIPŐVÁSÁRLÁS	 oc01601

Hogyan csoportosítja a tájékoztató az utcai lábbeliket? Sorold fel a csoportokat!

1-es kód: A tanuló visszakeresi és leírja a kért információkat: tavaszi lábbelik, téli lábbelik, nyári 
lábbelik, alkalmi lábbelik, szabadidő lábbelik ÉS/VAGY sportcipő. Elfogadható még, 
ha a tanuló a felsorolt öt csoport mellé felírja a papucsokat és a házicipőket is. Ameny-
nyiben azonban ennél többet sorol fel, úgy 0-s kódot kell adni.

Példaválaszok:

•	 Tavaszi, téli, nyári, alkalmi, szabadidő.

•	 Tavaszi, téli, nyári, alkalmi, szabadidő és sport.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 

Példaválaszok:

•	 Bőr, műbőr, egyéb.

•	 Méret, használhatóság, férfi-női.

•	 Felsőrész, járótalp, bélés és fedőtalpbélés.

•	 Milyen évszakra, alkalomra való és hogy miből készülnek.

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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szövegértés - �.évfolyam javítókulcs

 9/87. feladat: CIPŐVÁSÁRLÁS	 oc01602

Mi a lábbelik csoportosításának két fő szempontja?

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi az olvasottakat, válaszában utal a következőkre: az egyes 
évszakok szerint és a használati cél alapján. Amennyiben a tanuló több csoportot is 
felír, úgy az első kettőt értékeljük.

Példaválaszok:

•	 Hogy milyen időben és milyen helyen lehet felvenni.

•	 Hogy milyen időben, évszakban, és hogy milyen alkalomból akarjuk hordani a cipőt.

•	 Hogy mikor és mire használják.

•	 Az idő, hőmérséklet, hogy hol használják.

•	 Az időjárás és a tevékenység, amire kell.

•	 Az időjárás, az évszakok és hogy hova megy az ember.

•	 Az időjárási feltételeknek megfelelő legyen. Tartós vagy alkalmi viseletre valóak.

•	 Az időszak és az alkalom.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Anyaga és minősége.

•	 Időjárás. [Csak az egyik szempontot említi.]

•	 Tavaszi, téli, nyári.

•	 Használhatóság, rendeltetése, anyaga. [Csak az egyik szempontot említi.]

•	 Az, hogy hol használják. [Csak az egyik szempontot említi.]

•	 Hogy mikorra érdemes felvenni.

•	 Kényelmesség, nézet, anyag, minőség.

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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szövegértés - �.évfolyam példaválaszok

 Cipővásárlás

Tanulói válaszok Kód

1. Az időjárás és az alkalom. 1

2. Anyagösszetételük, szerkezetük. 0

3. Évszakok, alkalmiak. 
(Az „alkalmiak” nem szempont, hanem cipőfajta.) 0

4. Időjárásnak megfelelő legyen. Milyen anyagokból készül? 0
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11/89. feladat: CIPŐVÁSÁRLÁS	 oc01604

Milyen feltételeknek kell megfelelniük a tájékoztató szerint a szabadidő- és sportcipőknek? Írd le saját
szavaiddal!

1-es kód: A tanuló helyesen következtet az olvasottak segítségével, saját szavaival tolmácsolja a 
következő részt: „Olyan anyagösszetételű, felsőrészmodell-kialakítású lábbelik, ame-
lyek megfelelnek az aktív testmozgás követelményeinek.” Elfogadható, ha a tanuló 
idézi az adott szövegrészt. Szintén elfogadható, ha a tanuló a cipő kényelmességét a 
sporttal kapcsolatban említi.

Példaválaszok:

•	 Olyan anyagú cipők, amelyek strapabíróak.

•	 Feleljen meg az aktív mozgás követelményeinek.

•	 Sportolásra alkalmas, kényelmes szövet, és forma szerint is hatékony cipő.

•	 Alkalmazkodjanak a testmozgás követelményeihez, csak addig használjuk ezeket,
	 ne legyen egész nap rajtuk.

•	 Olyan kialakításúak a cipők, melyekben könnyen lehet mozogni, kényelmesek. Egyes
	 sportágaknak is megvannak a speciális cipőik.

•	 Tartós viselésre legyenek alkalmasak, az aktív használatot bírják.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Hogy kényelmesek legyenek. [Túl általános. A kényelem minden cipőnél elvárás.]

•	 Jól lehessen bennük mozogni. [Túl általános.]

•	 Adott sportághoz a sportnak megfelelő cipőt használjuk, ne hordjuk egész nap.
[A válasz a cipő viselőjére vonatkozik, nem a cipőre.]

•	 Ne szakadjon szét. [Túl általános.]

•	 Tartós, rugalmas. [Nem jelenti azt, hogy a cipő strapabíró is.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Cipővásárlás

Tanulói válaszok Kód

1. Feleljenek meg az aktív testmozgás követelményeinek egy adott sportághoz. 

Az ilyen cipők nem ajánlatosak rendszeres, egész napos viselésre. 1

2. Ami az aktív testmozgáshoz megfelel. 1

3. Jól lehessen bennük mozogni.
(Minden cipőre igaz.) 0

4. Bírja a “használatot”.
(A strapabíróságra utal.) 1

5. Kényelmes legyen a mozgás benne, az adott sportághoz megfelelően vegyünk sportcipőt.
(Minden cipőnek célja, hogy kényelmes legyen benne a mozgás. Túl általános.) 0

6. Kényelmesen lehessen benne járni, sportolni.
(Utal az „aktív testmozgás követelményeinek” való megfelelésre.) 1

7. Tartós legyen.
(A tartósság nem egyezik a strapabírósággal, minden cipőnek tartósnak kell  
lennie.) 0

8. Olyan anyagból legyen, ami a sporthoz megy.
(Impliciten utal arra, hogy a sportoláshoz strapabíróbb anyagú cipőkre van  
szükség.) 1
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12/90.feladat: CIPŐVÁSÁRLÁS	 oc01605

A felsorolt tanácsok közül melyik az a kettő, amelyik különösen hasznos egy téli csizma esetében?
Add meg a számukat! Válaszodat indokold!

1-es kód: A tanuló helyesen következtet az olvasottak segítségével, leír kettőt az alábbiakból: 3., 
5., 6.,7., 9., és e pontoknak megfelelően indokol.

Példaválaszok:

•	 Az 5. és 6. tanács, mert télen az időjárási viszonyok határozzák meg a viseletet, és a
	 cipő ápolását.

•	 3., 5., mert télen nem lehet nyári cipőt viselni, és ha átnedvesedik, úgy kell
	 megszárítani, ahogy az le van írva.

•	 6., 9., mert nem szabad viselni egész nap, mert a csizmák általában cipzárasak.

•	 3-5. Azért mert nemcsak a cipő megy tönkre, hanem mi is összeszedhetünk
	 betegségeket.

•	 3-6. Azért mert fontos, hogy ne izzadjon bele a lábunk, mert az egészségtelen.

•	 3. Nyáron nem célszerű csizmát hordani, mert a csizmára és a vevőre is káros. 6, mert
nem tud szellőzni a lábunk, és a csizma sem.

•	 7-5. Télen rendes hideg időben gyakran beázik a cipőnk, és ha nem a megfelelő módon
szárítjuk meg, foltot hagyunk rajta.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 5-3. mert a lábbelinek és nekünk is ez az érdekünk. [Túl általános.]

•	 3.-7. [Hiányzik az indoklás.]

•	 1., 6., mert ha nem próbálják fel, baj lesz.

•	 4-8. Ha nem simulnak ki a járóráncok vagy éles tárgyhoz ér, akkor tönkremehet.
[Ez nem kifejezetten a téli csizmákra vonatkozik.]

•	 3-4. Azért mert egy téli csizmát csak télen fogok felvenni.

•	 5-9. Ezek fontosak, hogy meg tudják védeni a viselőjét.

•	 1-3-4-5-6-7. Mert a téli lábbeli könnyen nedvesedhet, figyelni kell. [Túl általános.]

•	 5-6. Mert ezeket kell a viselésükkor a leginkább figyelembe venni. [Túl általános.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Cipővásárlás

Tanulói válaszok Kód

1. 5 és 7. Mivel télen, ha sokáig vagyunk kint, átázik a cipőnk. 1

2. 6 és 9. Általában a csizmán van cipzár. A csizmát nem lehet egész nap viselni. 1

3. 1 és 5. Mert az a fontos, hogy kényelmes legyen a cipő. 
 Mert így nem megy tönkre száradás közben sem.

(Az első válasz helytelen.) 0

4. 2 és 6. A bőrcipőbe könnyebben bele tudunk izzadni és a csizmába is. 
 A lábgomba elkerülése érdekében szellőztessük, és ne hordjuk egész nap.

(A 2-es pont nem jó, bár az indoklás elfogadható.) 0

5. 6 és 9. Mert a 6-osban megemlítik a csizmát, a 9-es pedig azért, 
 mert a csizmáknak általában van zip-zárjuk. 1

6. 3, mert nem jó egész nap egy cipőben lenni. 

6, mert beleizzad a lábad, és nem kap friss levegőt.
(Az első mondat indoklása nem erre a pontra vonatkozik.) 0
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15/93. feladat: A SOVÁNYÍTÓ PALACSINTA	 oc04701

Mit jelent az, hogy Kriszti királykisasszony „maga volt a nyomós ok”? Magyarázd meg saját szavaid-
dal!

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi az ide vonatkozó szövegrészt, válaszában utal arra, hogy a 
királykisasszony túlsúlyos volt (tehát ő maga nyomott sokat a mérlegen).

Példaválaszok:

•	 Azt, hogy kövér volt, sokat nyomott.

•	 Ő volt a nagy gond. Túl kövér volt.

•	 Az, hogy sokat nyomott.

•	 Nehéz volt.

•	 Az, hogy akkora darab volt, hogy az már úgy külön fogalom.

•	 Ez a tréfás kifejezés azt jelenti, hogy nagy volt a súlya.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló a kifejezést úgy ma-
gyarázza, hogy Kriszti királykisasszony volt az oka a kövérségnek.

Példaválaszok:

•	 Nem tudom. Sok oka volt rá.

•	 Mert sok palacsintát megevett.[Hiányzik a logikai összefüggés.]

•	 Nyomós oka volt rá, hogy megutálja a palacsintát, és ezt.

•	 Azt, hogy a királykisasszony szava elég nagy ok.

•	 Azt, hogy saját magán tapasztalta a palacsinta hátrányait. [Homályos.]

•	 Hát, hogy egy beképzelt, buta lány.

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Soványító palacsinta

Tanulói válaszok Kód

1. Gömbölyű, széles, kövér lány volt. Szeretett volna leszokni a palacsintáról. 1

2. Az, hogy ő volt az oka annak, hogy kövér, vagyis utálnia kell a palacsintát. 0

3. Már nagyon kövér volt, és saját maga miatt akarta megutálni a palacsintát.
(Itt a kövérséget magyarázza elsősorban.) 1

4. Hogy hájasnak érezte magát, és karcsú akart lenni. 1

5. Dagi volt (duci), széles. Gondolom, derékilag oldalról nagyon látszott, 
 eltakarta a napot. 1

6. Látszott rajta, hogy sok palacsintát eszik.
(Nincs kimondva, hogy kövér volt.) 0
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17/95. feladat: A SOVÁNYÍTÓ PALACSINTA	 oc04703

Írj le egy olyan hasonlatot, melyet Krisztivel kapcsolatban említ a szöveg!

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi a kérdést, és leír egy Krisztivel kapcsolatos hasonlatot az 
alábbiak közül.

▶ „Gömbölyű volt, mint egy búbos kemence.”

▶ „…széles, mint egy szalmakazal.”

▶ „…vastag, mint a rácpácegresi Nagyszederfa.”

▶ „…kitört, mint egy gejzír.”

▶ „Mint a záporeső, szakadt Kriszti királykisasszony verítéke.”

▶ „Karcsú, mint a nádszál.”

▶ „Lenge, mint a tavaszi szellő.”

Példaválaszok:

•	 Gömbölyű, mint a búbos kemence.

•	 Széles, mint a szalmakazal.

•	 … olyan gömbölyű, mint egy búbos kemence…

•	 elzöldült, és kitört, mint egy gejzír.

•	 Mint a záporeső, szakadt Kriszti verítéke.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Buta volt, mint hat ökör.

•	 Széles, mint a rácpácegresi Nagyszederfa. [Pontatlan.]

•	 Mint záporeső, szakadt Kriszta királykisasszony könnye. [Pontatlan.]

•	 Nagy, mint a bécsi kapu.

•	 Búbos kemence. [Pontatlan.]

•	 Olyan, mint egy szalmakazal. [Pontatlan.]

•	 Gömbölyű volt, széles volt és vastag. [Pontatlan.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Soványító palacsinta 

Tanulói válaszok Kód

1. Széles, mint egy szalmakazal. 1

2. Lassú, mint a csiga. 0

3. Széles, mint a rácpácegresi Nagyszederfa.
(Pontatlan.) 0

4. Gömbölyű volt, mint egy búbos banka. 0

5. Karcsú akarok lenni, mint a nádszál. 1
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21/99. feladat: A SOVÁNYÍTÓ PALACSINTA	 oc04708

Keresd meg a szövegben a „feltaláló” rokon értelmű kifejezését! Írd le!

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi a kérdést, és leírja a következő kifejezés egyikét: kitalál-
nok, lángelme.

Példaválaszok:

•	 Kitalálnok.

•	 Lángelméjű föl- és kitalálnok.

•	 Nagydarab föl- és kitalálnok. [Jelzővel egészíti ki a jó választ.]

•	 Kövér/szegény/fájós lábú feltalálnok. [Jelzőkkel egészíti ki a jó választ.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Doktor.

•	 Kitaláló.

•	 Lángelméjű.

•	 Ki-föltaláló.

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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22/100. feladat: A SOVÁNYÍTÓ PALACSINTA	 oc04709

Szerinted min kellene változtatnia Krisztinek ahhoz, hogy lefogyjon?

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi az olvasottakat, és tesz egy javaslatot arra, mit kellene ten-
nie Krisztinek, hogy lefogyjon. A következő javaslatok fogadhatók el:

◆  Többet kellene mozognia.

◆ Kevesebbet kellene ennie.

◆ Nagyobb önuralomra lenne szüksége.

Példaválaszok:

•	 Kitartóbb legyen, és szokjon le a palacsintáról.

•	 Az étrendjén.

•	 Diétázzon + sportoljon.

•	 Az egészségtelen, mozgás nélküli életmódján, életformáján.

•	 Ha lenne egy kis önuralma, akkor le tudna fogyni.

•	 El kellene magát viselnie úgy, ahogy van, és ehetne, csak keveset. [A válasz második
része helyes, az első rész nem mond ellent neki.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 A hozzáállásán. Ne verje meg, aki segíteni próbál. [Az első mondat önmagában 
túl általános, a hozzá fűzött magyarázat pedig hibás.]

•	 Nem tudom.

•	 Egyen sok palacsintát.

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Soványító palacsinta  

Tanulói válaszok Kód

1. A hozzáállásán.
(Túl általános.) 0

2. Leszokjon a palacsintáról. 1

3. Akarnia kéne.
(Nem akarnia kellene, hanem véghez is vinni az akaratát (akaratgyengeség)) 0

4. Sportoljon sokat. 1

5. Nem kellett volna annyi palacsintát ennie. 1

6. A modorán, mert nem kellett volna kényeskednie. 0
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„A” füzet szövegértés 2. rész / „B” füzet szövegértés 1. rész

25/51. feladat: AMIÉRT A SZÜLŐK MEGŐSZÜLNEK	 oc04903

Miért beszélt a kisfiú suttogó hangon?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet arra, hogy azért, mert nem akarta, hogy a többiek (a 
szülei, a rendőr) tudomást szerezzenek hollétéről.

Példaválaszok:

•	 Hogy ne hallják meg, mert őt keresik.

•	 Elbújt, és nem akarta, hogy észrevegyék.

•	 Nem akarta, hogy lebuktassa a hangja, hogy hol van.

•	 Nehogy észrevegyék a szülei.

•	 Mert elbújt a szülei elől.

•	 Mert elbújt és keresték.

•	 Hogy ne találják meg.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Meg volt rémülve – beteg.

•	 Mert elbújt. [Hiányzik a logikai összefüggés.]

•	 Hogy megijessze a telefonálót.

•	 Elbújt a rendőrök/tűzoltók/mentősök elől.

•	 Nem akart a főnökkel beszélni.

•	 Mert keresik a szülei/rendőrök/tűzoltók/mentősök.

•	 Mert őt keresték. [Hiányzik a logikai összefüggés.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Amiért a szülők megőszülnek 

Tanulói válaszok Kód

1. Hogy ne találják meg. 1

2. Mert fél. 0

3. Mert keresték. 0

4. Mert keresték a szervek. 0

5.  Mert elbújt a szülei elől. 1

6.  Hogy ne hallják meg. 1

7. Mert elbújt és keresik. 1
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27/53. feladat: AMIÉRT A SZÜLŐK MEGŐSZÜLNEK	 oc04905

Mit érez a főnök a történet végén, mikor meghallja a zúgó helikopter hangját? Miért?

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi az olvasottakat, utal arra, hogy a főnök meg volt rémülve, 
mert attól tartott, hogy nagy baj van.

Példaválaszok:

•	 Megijedt, mert azt hitte, hogy valami baj van.

•	 Félelmet, azt gondolja, hogy tragédia történt.

•	 Aggodalmat, félt, hogy valami baleset történt vagy tűz ütött ki.

•	 Félt, hogy valami baj van, például tűz.

•	 Aggodalmat, valami baleset van, vagy ég a ház.

•	 Bajt, mert tűzoltó helikopternek hiszi. [Nem nevezi meg explicit módon az érzelmet, 
de a „bajhoz” egyértelműen negatív érzelmek kapcsolódnak.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Hogy valami baj történt. [Nem nevezi meg a főnök érzelmeit.]

•	 Rémületet, mert a gyerek suttogó hangon beszélt. [Téves indoklás.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Amiért a szülők megőszülnek  

Tanulói válaszok Kód

1. Megijedt, mert nem tudja, mi történt.
(Implicit módon utal arra, hogy a főnök azt hitte, valami baj van.) 1

2. Megrémült.
(Nincs indoklás) 0

3. Megrémült, hogy az alkalmazottja csinált valamit. 1

4. Aggódást, hogy, mi lehet az alkalmazottal. 1

5. Aggódik, hogy elveszíti az alkalmazottait.
(Nem a kérdésre válaszol.) 0

6. Aggódik, hogy elveszíti az alkalmazottját. 1

7.  Aggódik, hogy ki fogja megjavítani a számítógépét. 1
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28/54. feladat: AMIÉRT A SZÜLŐK MEGŐSZÜLNEK	 oc04906

Mire vonatkozhat szerinted az Amiért a szülők megőszülnek cím? Hogyan értelmezhető?

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi a szöveg és a cím kapcsolatát, és utal arra, hogy a szülők 
nagyon megijedtek. Általában elfogadhatók azok a válaszok, amelyben a tanuló az ag-
godalmat, féltést, ijedtséget, stresszt említi. Emellett elfogadható minden olyan válasz, 
amely arra utal, hogy a szülők a gyermekük iránti aggódásba őszülnek bele.

Példaválaszok:

•	 Arra, hogy a szülők a történetben nagyon megijedhettek, hogy eltűnt a gyerekük.

•	 A szülők nem bírják, hogy a gyerek ijesztgeti őket.

•	 A rossz gyerek miatt idegesek.

•	 Annyi csínyt tesznek a gyerekek, hogy a szülők az idegességtől megőszülnek.

•	 Néha csinálunk olyan dolgot, amitől a szülők kikészülnek.

•	 A szülők folyton aggódnak a gyerekükért, ettől hamar megőszülnek.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló szó szerint értelmezi a „megőszülnek” kifejezést, 
csak az öregségre utal. 

Példaválaszok:

•	 Mire előkerül, megöregednek.

•	 Elfáradnak a szülők, és öregedésük idejéig őt keresik.

•	 „fehér haj”

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Általában nem fogadhatók el azok a válaszok, amely-
ben a tanuló a bosszúságot okoz, a gondot okoz, a plafonra mászik, az őrületbe kerget 
és a sírba visz kifejezéseket használja. Nem fogadható el egyik olyan válasz sem, amely 
arra utal, hogy a szülők mérgesek lesznek, és ebbe őszülnek bele.

Példaválaszok:

•	 Mert a szülők eget-földet megmozgatnak, hogy megtalálják a gyereket, amikor az
	 ott van a házban.

•	 A gyerek miatt, és még a butaságai miatt. [Hiányzik a logikai összefüggés.]

•	 A szülő gyereke a főnökével tréfál, az a szülő számára nem olyan vicces.

  Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Amiért a szülők megőszülnek  

Tanulói válaszok Kód

1. Kiborítják a szüleiket. 1

2. Azért, mert a gyerek elbújt.
(Nem magyarázza meg a cím jelentését.) 0

3. Annyira idegeskednek, hogy beleőszülnek. 1

4. Mert annyira megöregedtek, hogy azt se tudják, hol van a gyerekük. 6

5. A szülők belefáradnak a gyerek butaságaiba. 0

6. Mert a gyerek elbújt, és a szülők attól félnek, hogy baj van.
(Implicit módon ír arról, hogy a szülők aggódnak gyerekükért.) 1

7. A kisgyerekek nagyon játékosak, szeretnek viccelődni, és a szülők mérgesek,  
 ha rosszalkodnak.

(Túl általános.) 0

8. A szülők kikészülnek. 1

9.  Gondot, bajt okoznak a gyerekek, ebbe beleőszülnek. 0

10. Az aggódásba beleöregednek.
(A „beleöregedést” itt nem szó szerint érti.) 1

11. A csínytevés sírba viszi a szülőket.
(Nem az aggódásra utal, hanem hogy mérgesek.) 0
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29/55. feladat: AMIÉRT A SZÜLŐK MEGŐSZÜLNEK	 oc04907

Szerinted milyen a történet hangulata? Válaszodat részletesen indokold!

1-es kód: A tanuló jellemzi a szöveg hangulatát, és úgy indokolja válaszát, hogy utal a szöveg 
tartalmára. Szintén 1-es kódot kell adni, ha a tanuló egyvalaki szemszögéből írja le a 
történet hangulatát, és az jól megindokolja, VAGY ha a tanuló két ember szemszögéből 
írja le a történet hangulatát, de nem indokol.

Példaválaszok:

•	 Nagyon vicces, hogy mindenki a gyereket keresi, miközben ő elbújt.

•	 Egyáltalán nem nevetséges, mert szerintem nagyon szomorúak lehetnek a szülők,
	 hogy eltűnt a gyerekük.

•	 Ijesztő, mert nem tudni az elején, hogy miért suttog.

•	 Izgalmas az eleje, és mikor a kisfiú elmondja, hogy őt keresik, az egy kis megnyugvás.

•	 Vicces, hogy a gyerek házon belül van, de aggódnak, hol lehet.

•	 Az elején izgalmas, hogy miért suttog, a végén nagyon humoros.

•	 A végén vidám, mert kiderül, hogy őt keresik.

•	 Sejtelmes, mert valójában nem tudja, mi történik.

•	 A szülők szemszögéből félelmetes, mert nem tudják, hol van a gyerekük, és nagyon
aggódnak érte.

•	 A szülők szemszögéből félelmetes, a gyerekéből azonban vicces.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Komoly, a vége tréfás. [Nincs indoklás.]

•	 Vicces, mert én ezt először egy viccben hallottam. [Nem a szöveg alapján indokol.]

•	 Szomorú, mert a főnök is megijed.

•	 Az elején ijesztő, a végén pedig humoros. [Nincs indoklás.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Amiért a szülők megőszülnek  

Tanulói válaszok Kód

1. Először hétköznapi, mert nincs benne semmi különös, de aztán elég össze- 
 vissza történet lesz, amikor a gyerek furcsákat mond.

(Homályos az indoklás.) 0

2. Nagyon rossz, mert a kisfiút keresik.
(Nem megfelelő az indoklás.) 0

3.  Szomorú, fordulatos, visszafogott. A kisfiú rejtélyes hangon beszél apja  
 főnökével.

(Zavaros.) 0

4. Feszült, ha igaz történetként olvassuk, de egy vicclapban is megállná a   
 helyét. 1

5. Kissé humoros, de a végére már ijesztő lesz, mert a kisgyerek átveri a szüleit.
(A szöveg vége nem ijesztő, legfeljebb az eleje. Rossz az indoklás.) 0

6. Vicces a történet, olyan, mint egy vicc, hogy csak a végén árulja el, hogy  
 miért és kit keresnek a rendőrök. 1

7. Humoros, mert a végén a gyerek elsüt egy poént.
(A gyerek nem süt el poént, hanem a történet válik humorossá.) 0

8. Humoros, mert a gyerek a nagyvállalat igazgatójával viccelődik.
(Téves az indoklás. A kisgyerek a szüleit akarja megtréfálni, nem a nagyvállalat  
igazgatóját.) 0

9. Vidám is, meg nem is.
(Nincs indoklás.) 0

10.  Rémült, mert nem tudják, hol a gyerek. 0

11. Humoros, mert mindenki a gyereket kereste.
(Hiányzik, hogy ő pedig elbújt.) 0

12. Titokzatos, mert csak apránként derül ki minden. 1
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33/59 feladat: HAJTŰKANYAR A FÖLD ALATT	 oc02308

Minek köszönheti a görény hajlékonyságát?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt és leírja, hogy gerince csigolyáit rugalmas 
porcok kötik össze.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Csigolyáit porcok fogják össze. [Hiányzik: rugalmas.]

•	 Rugalmas porcok kötik össze. [Pontatlan.]

•	 Rugalmas porcainak. [Pontatlan.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Hajtűkanyar a föld alatt   

Tanulói válaszok Kód

1. A gerincének csigolyáit rugalmas porcok kötik össze. 1

2. A gerincének. 0

3. Rugalmas csigolyáinak/gerincének.
(Minimális jó válasz.) 1

4. Hajlékony teste és gerince van.
(A hajlékonyság szerepel a kérdésben is.) 0

5. A csigolyák közt igen nyúlós porcok vannak. 0
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36/62. feladat: HAJTŰKANYAR A FÖLD ALATT	 oc02309

Miért kell időben leszoktatni a görényt a harapásról?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet a válaszra az olvasottak segítségével, válaszában kife-
jti azt, hogy hegyes fogaival és erős állkapcsával akár véletlenül is könnyen fájdalmat 
okozhat az állat. A tanuló válaszának tartalmaznia kell az alábbi gondolatok közül 
legalább az egyiket:

▶ Véletlenül fájdalmat tud okozni.

▶ Éles fogai vannak.

A szöveg megfelelő részének aláhúzása is elfogadható helyes válaszként.

Példaválaszok:

•	 Mert véletlenül is nagyot haraphat. És tűhegyes fogai vannak.

•	 Mert igen hegyesek a fogai, így akaratlanul is fájdalmat okozhat.

•	 Azért, mert ha véletlenül is, de fájdalmat okoz. [Minimális válasz.]

•	 Mert tűhegyes fogai vannak, és roppant erős állkapcsa, amellyel akár véletlenül is
	 könnyen fájdalmat okozhat.

•	 Mert fogaival komoly sérüléseket is okozhat. [A feltételes mód implicit módon utal 
a véletlen szerepére.]

•	 Mert nagyon éles a foga. [Minimális válasz.]

•	 Mert fogai hegyesek, és állkapcsa erős.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Mert erős az állkapcsa. [Kevés.]

•	 Mert bekaphatja az ujjunkat.

Lásd még: 7-es és 9-es kód



��

szövegértés - �.évfolyam példaválaszok

 Hajtűkanyar a föld alatt   

Tanulói válaszok Kód

1. Mert erős állkapcsával és fogaival nagyot tud harapni. 1

2. Mert véletlenül is erős fájdalmat okozhat. 1

3. Mert fájdalmat okoz, és hozzászokik a harapáshoz.
(Hiányzik, hogy véletlenül haraphat meg.) 0

4. Mert ha nem szoktatjuk le, könnyen fájdalmat tud okozni. 0

5. Mert éles fogaival sebeket is ejthet. 1
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42/68. feladat: ÁLLATKERT	 oc03908

Mit gondolsz, májustól augusztusig miért van sokkal tovább nyitva az állatkert, mint a többi hónap-
ban?

1-es kód: A tanuló értelmezi az olvasottakat, és utal a következő információk egyikére:

(1) Nyáron tovább van világos.

(2) Jó az idő.

(3) Akkor van a nyári szünet.

(4) Sokan vannak szabadságon, ezért jobban ráérnek az emberek.

Példaválaszok:

•	 Azért, mert tovább van világos, tovább maradhatnak az emberek. (1)

•	 Azért, mert az emberek nyáron tovább ráérnek. (4)

•	 Jobb idő van, az emberek szívesebben sétálnak sokáig az állatkertben.(2)

•	 Mert vége az iskolának és többen látogatnak akkor, vagyis nyáron. (3)

•	 Azért, mert sokkal később nyugszik le a nap ebben az időszakban. (1)

•	 Mert sokáig világos van. (1)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválasz:

•	 Mert nyár van. [Nincs igazi indoklás.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Állatkert

Tanulói válaszok Kód

1. Mert akkor nagy a forgalom. 
(Implicit módon utal rá, hogy ilyenkor többen ráérnek.) 1

2. Azért, mert nagy a forgalom, mert ekkor van szünet. 1

3. Mert ezekben a hónapokban van meleg és a nyár is belelesik.
(A válasz első fele utal a jó időre.) 1

4. Hosszabbak a nappalok.
(Implicit módon utal rá, hogy tovább van világos.) 1

5. Mert akkor melegük van az állatoknak.
(Hibás válasz.)  0

6. Mert kezd melegebb lenni.
(A válasz utal a jó időre.) 1

7. Mert tavassszal és nyáron az emberek jobban szeretnek a természetben  
 lenni, mint télen.

(Implicit módon utal rá, hogy ilyenkor többen ráérnek.) 1

8. Ilyenkor szeretnek kint lenni.
(Nem utal arra, hogy kik szeretnek kint lenni.) 0

9. Mert ilyenkor mennek osztálykirándulásra.
(Utal arra, hogy a diákok ilyenkor gyakrabban mennek az Állatkertbe.) 1

10. Hogy több legyen a bevétel.
(Ez az eredménye annak, hogy tovább van nyitva az Állatkert.) 0
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43/69. feladat: ÁLLATKERT	 oc03909

Milyenfajta információkat lehet megtudni a szövegből az állatkertről? Sorolj fel hármat!

1-es kód: A tanuló visszakeresi az információkat, és leír hármat az alábbiak közül: 

(1) Állatkert nyitva tartása, 

(2) Jegyek árai, 

(3) Kedvezmények, 

(4) Támogatási lehetőségek, 

(5) Az állatkert költségei. 

Háromnál több információ megadása esetén az első hármat értékeljük.

Példaválasz:

•	 Nyitva tartás, jegyár. Hogyan támogathatjuk az állatkertet?

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválasz:

•	 Jegyár, kedvezmény. Rengeteg pénzbe kerül. [Az utolsó mondatból nem világos, hogy 
mi kerül rengeteg pénzbe.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Állatkert

Tanulói válaszok Kód

1. Kevés a pénzük, 3,2 millió az üzemeltetés, főváros 300 Ft kedvezmény  
 jegyenként

(Konkrét információkat említ, nem információtípusokat.) 0

2. Jegyárak, nyitvatartás, állatoknak alapítvány.
(Az alapítvány megfeleltethető a támogatási lehetőségeknek.)  1

3. Naponta 3,2 millió Ft az állatkert működtetése. Egyre drágább a park,  
 műemlék, állatok fenntartása. Minden jegyhez kb. 300 Ft támogatást ad.

(Konkrét információkat említ, nem információtípusokat.) 0

4. Jegyárak, nyitvatartás, kedvezmények.
(A jegyárak és a kedvezmények két külön információtípusnak számítanak.) 1

5. Meddig van nyitva. Mennyibe kerülnek a jegyek. Munkaszüneti és  
 ünnepnapokon is nyitva van.

(Csak két információtípust említ.) 0

6. Nyitvatartás, jegyárak, mennyibe kerül az állatok etetése.
(Az utolsó információ jóindulattal megfeleltethető az állatkert költségeinek.) 1

7. Kinek mennyi a jegy, hova mennyi a jegy, nyitvatartás.
(A jegyek fajtáját és árait külön említi.) 1

8. Hogy milyen jegyet és mennyiért vehet, kedvezmények.
(A jegyek fajtáját és árait külön említi.) 1

9. Mi az állatkert, hol van, drága a fenntartás.
(Mindhárom információtípusnak számít.) 1

10. Közintézmény, cím, pénzügy.
(Az első kettő konkrét információ, csak a harmadik válasz fogadható el.) 0
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44/70.feladat: ÁLLATKERT	 oc03910

Szerinted hasznos-e a szöveg annak, aki az állatkertbe akar látogatni? Az olvasottakra támaszkodva
indokold a válaszodat!

1-es kód: A tanuló értelmezi az olvasottakat, leírja ítéletét, és a szöveg alapján indokolja azt:

Példaválaszok:

•	 Igen, mert megtudja, milyen kedvezményeket vehet igénybe.

•	 Igen, mert van egy figyelmeztetés, hogy tudjuk támogatni az állatkertet.

•	 Igen, megtudja, mi mennyibe kerül.

•	 Igen, mert így megtudja, mennyire fontos, hogy támogassa az állatkertet, és mit
	 nem szabad csinálnia.

•	 Nem, mert bár sok mindent megtudhatunk belőle az állatkertről, nem csinál hozzá
kedved, hogy meglátogassuk.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló nem a szöveg hasznosságára utal, hanem a benne lévő 
dolgok hasznosságára.

Példaválasz:

•	 Igen, hasznos ha adományoznak, és átgondolják, hogy nem is könnyű vezetni egy
	 állatkertet.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Igen, sok mindent megtanulhat belőle az állatkertről. [Túl általános.]

•	 Hasznos, mert sok információ van benne. [Túl általános.]

•	 Igen, mert ez alapján már meg tudja tervezni az utat.

•	 Nem, mert nem vagyok budapesti, és nem megyek oda állatkertbe. [Nem a kérdésben
 megadott szituációnak megfelelően válaszol.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Állatkert

Tanulói válaszok Kód

1. Igen, mert evvel támogathatjuk az állatkertet egy csekély pénzösszeggel, és   
 még olyan állatokat is láthatsz, amit itthon nem. 6

2. Hasznos! Hiszen, aki állatkertbe megy, annak minimum ennyit tudnia kelll.
(Túl általános.) 0

3. Igen, hogy tisztában legyen az Állatkert szükségleteivel.
(Utal arra, hogy a szöveg segít megérteni, miért fontos a támogatás.) 1

4. Nem, mert elmegy és ott elmondják és ki van írva.
(Nem a szöveg alapján indokol.) 0

5. Szerintem nem, mert az Állatkertről szinte semmit nem tudhatunk meg,  
 csak hogy mikor és mennyiért mehetünk be.

(A tanuló nem a szöveg információit tartja fontosnak, de indoklásában utal 
 a szövegre.) 1

6. Igen, mert a pénzzel gazdaságosan költekezhet, ha tudja, mi mennyibe kerül. 1

7. Igen, mert jó színben tünteti fel az állatkertet. Igen, az állatkert gazdasági  
 helyzetét mutatja be.

(Nem ezt mutatja be a szöveg.) 0

8. Igen, így nem kell annyit keresgélnie.
(Homályos.) 0

10. Igen, nagyon hasznos, mert aki szeretne segíteni, az megtudja tenni. De   
 akinek nincs rá lehetősége, annak nem kell sokat fizetnie. 6

9. A nyitvatartásra szükség van.
(Impilcit módon utal a hasznosságra.) 1

12.  Igen, nyitvatartás.
(Minimálisan elfogadható jó válasz.) 1

13. Nyitvatartás.
(Nem derül ki, hogy hasznos-e vagy sem.) 0

14. Így lehet, hogy támogatni fogják az állatkertet.
(A mondat eleje utal arra, hogy a szöveg hatására támogathatják az állatkertet.) 1
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47/73. feladat: DOROMB	 oc01302

Mihez hasonlít a doromb kerete?

1-es kód: A tanuló visszakeresi és leírja a kért információt: patkóhoz.

Példaválaszok:

•	 Patkóhoz

•	 Patkó alakú fémből van.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Doromb

Tanulói válaszok Kód

1. Patkóhoz, a végén pedig egy L betűhöz. 1

2. L alakhoz. 0

3. Patkó alakú fémkeretből készítették. 1
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49/75 feladat: DOROMB	 oc01304

Igaz-e, hogy ha kisebb a szájüreg, akkor mélyebb hangokat lehet előcsalogatni a dorombból? Válaszo-
dat támaszd alá a szövegből vett információval!

1-es kód: A tanuló helyesen következtet az olvasottak segítségével, nemmel válaszol, és kifejti, 
hogy az állítás ellenkezője igaz. Elfogadható, ha a tanuló nem írja oda expliciten, hogy 
az állítás hamis, amennyiben válaszából kiderül, megértette a kérdést.

Amennyiben a tanuló nem magasabb és alacsonyabb hangról, hanem vékonyabb, vast-
agabb, stb hangokról ír, válasza csak akkor akkor fogadható el helyesnek, ha expliciten 
tartalmazza a tagadást is.

Példaválaszok:

•	 Nem, mert a magasabb hangokat lehet így előcsalogatni, a mélyebbeket úgy, hogy
	 nagyítjuk.

•	 Nem, mert ha a szájüreg nagyobb, akkor mélyebb a hang.

•	 Nem, mert akkor magasabb hangok szólalnak meg.

•	 Nem, mert fordítva van.

•	 Nem, mert nagyobb szájüreggel lehet.

•	 Nem, mert ha kisebb a szájüreg, vékonyabb a hang.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Szintén 0-s kódot kell adni, ha a tanuló igenlő választ 
ad, majd helyesen indokol, illetve ha nemleges választ ad ugyan, ám tévesen indokol.

Példaválasz:

•	 Nem. [Nincs indoklás.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Doromb

Tanulói válaszok Kód

1. Ha kisebb a szájüreg, akkor magasabb, ha nagyobb, akkor mélyebb. 1

2. Nem, magasabbat.
(A hangra utal) 1

3. Nem, csak ha nagyobb.
(A szájüregre utal, és ott a tagadó válasz is.) 1

4. Nem igaz, mert olyan, mint a fütty.
(utal arra, hogy a füttynél is ílyen módon képezzük a hangokat.) 1

5. A szájüreg nagyságának változásától függ.
(Nem írja le, milyen módon.) 0

6. Igen. Ha nagyobb a szájüreg, akkor mélyebb a hang. 0
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51/77. feladat: DOROMB	 oc01306

Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amelyben a doromb különféle elnevezéseit találod!

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi kérdést, azonosítja, és aláhúzza a következő mondatot: 
„A hangszert nevezték dorombérnak, dorongnak, vagy csak dongónak.” Az is elfogad-
ható, ha csak a doromb elnevezéseit húzza alá a tanuló a mondatban, vagy ha leírja 
azokat. Ha a tanuló ezen kívül a szöveg más részeit is aláhúzza, a válasz 0-s kódot ér.

Példaválasz:

•	 „dorombérnak, dorongnak, vagy csak dongónak”

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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52/78. feladat: DOROMB	 oc01307

Mihez hasonlítja a szerző a doromb hangmagasságának képzését?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet az olvasottak segítségével a fütyülésre.

Példaválasz:

•	 A füttyüléshez.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló nem a hasonlatot, hanem a hangmagasság képzésé-
nek módját írja le.

Példaválasz:

•	 A szájüreg nagyságának változásához.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Doromb

Tanulói válaszok Kód

1. Nyelv előre-hátra mozgatása. 6

2. A hangmagasságát a füttyhöz hasonlítja. 1

3. A fütty hanghoz. 1

4.  Szájgyakorlatok. 0

5. A szájüreg méretéhez. 6








