
É R T É K E L É S I  K Ö Z P O N T
2 0 0 6

JAVÍTÓKULCS

s u l i N o v a  K h t .

ORSZÁGOS
KOMPETENCIAMÉRÉS

É V F O L Y A M

SZÖVEGÉRTÉS

8.



�



�



�

 Mi az Ebek Öröme?

            _____________________________________________________________________  



A feleletválasztós feladatok  
 

megoldásai
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szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

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

Azonosító Kérdés Helyes 
válasz

1/82 
duke oc0501

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

4/85 
duke oc02505

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

5/86 
duke oc02506

A főszereplő kereső felnőtt vagy diáklány?
d

7/88 
duke oc02509

Az alábbi állítások közül melyik a leginkább helytálló?
b

8/89 
állatkert oc03902

Kinek kell teljes árú jegyet vennie?
c

9/90 
állatkert oc03903

Mely napokon van zárva az állatkert?
c

10/91 
állatkert oc03904

Kiknek ingyenes a pálmaházi belépőjegy az alábbiak 
közül? a

11/92 
állatkert oc03906

Kiknek NEM jár egyáltalán kedvezmény?
d

15/96 
állatkert oc03911

Az alábbiak közül ki nem mehet be az állatkertbe?
c

16/97 
a rejtvény-

fejtés 
története

oc05001

Kik hagyták ránk a legrégibb rejtvényt?

b

17/98 
a rejtvény-

fejtés 
története

oc05002

Mi a bűvös négyzet?

b

18/99 
a rejtvény-

fejtés 
története

oc05004

Milyen rejtvényt neveztek palindromnak?

c

19/100 
a rejtvény-

fejtés 
története

oc05005

A legenda szerint hol született meg az első keresztrejt-
vény?

d

24/105 
óceán oc05701

Melyek azok a munkakörök, amelyeknél választani lehet a 
teljes és a részmunkaidő között? d

25/106 
óceán oc05702

Mely munkakör betöltése igényel konkrét vizsgát a szöveg 
szerint? b

26/107 
óceán oc05703

Hány áruházat üzemeltet az Óceán a világban és hányat 
Magyarországon? d



szövegértés - 8.évfolyam feleletválasztós feladatok

�

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

Azonosító Kérdés Helyes 
válasz

27/108 
óceán oc05704

Hány alkalmazottat keresnek az új áruházba?
c

28/109 
óceán oc05705

Mit jelent a „sikeres pályázó” kifejezés?
a

29/110 
óceán oc05706

Mit jelent a folyamatos szakmai képzés?
c

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

Azonosító Kérdés Helyes 
válasz

31/52 
metropol oc02701

Mennyit kell fizetni egy 6 hetes intenzív tanfolyamért?
b

32/53 
metropol oc02702

Melyik a legolcsóbb tanfolyam a felkínált típusok közül?
a

34/55 
metropol oc02704

Mire nincs lehetőséged a nyelvtanfolyam időtartama alatt 
a Metropolnál? a

35/56 
metropol oc02706

Miért a siker jelentésű „success” angol szó került nagyító 
alá? c

36/57 
beszélgetés 

a tengerpar-
ton

oc14301

Miért riad fel a halász a szunyókálásból?

d

37/58 
beszélgetés 

a tengerpar-
ton

oc14302

Miért gondolja a turista, hogy a halász beteg?

c

38/59 
beszélgetés 

a tengerpar-
ton

oc14303

Miért nem megy ki a tengerre a halász?

c

40/61 
beszélgetés 

a tengerpar-
ton

oc14306

Hogyan vélekedik a halász arról, hogy miért nem kell újra 
tengerre szállnia?

c

41/62 
beszélgetés 

a tengerpar-
ton

oc14307

Mire lehet következtetni a halász következő mondatából: 
„Még holnapra és holnaputánra is futja”?

b



8
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Feladatszám:  
„A” füzet 2. rész /  
„B” füzet 1. rész

Azonosító Kérdés Helyes 
válasz

43/64 
beszélgetés 

a tengerpar-
ton

oc14309

Mit mond a turista, miért érdemes meggazdagodnia a 
halásznak?

d

48/69 
érzékeny 

lelkek
oc11308

Milyen ellentétes érzései lehettek a Bill bandájába tartozó 
fiúnak? c

49/70 
érzékeny 

lelkek
oc11304

Miért rúgná ki Bill a fiút, ha megtudná, hogy a lányokkal 
barátkozik? c

51/72 
érzékeny 

lelkek
oc11306

Képzeld el, hogy szülő vagy, van egy kisfiad! A cikk tanul-
ságai alapján melyik tanács helyes? c

52/73 
érzékeny 

lelkek
oc11307

Fejezd be a mondatot! A 9. rész…
d

54/75 
amiért 

a szülők 
megőszülnek

oc04901

Mivel foglalkozik a kisfiú apukája?

c

55/76 
amiért 

a szülők 
megőszülnek

oc04902

Milyen ügyben hívják a kisfiú apukáját a történet elején?

d

57/78 
amiért 

a szülők 
megőszülnek

oc04904

Kivel beszélget az apa, az anya és a tűzoltó?

b



Nyílt végű feladatok  
 

javítókulcsa
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„A” füzet szövegértés 1. rész / „B” füzet szövegértés 2. rész
2/83. 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

3/84. 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. Után. 1

2. Amikor a kutya meghalt. 1

3.  Amikor meghal. 0
	 (A	jelen	idejű	állítás	nem	fogadható	el.)

 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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6/87. 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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 Duke  

Tanulói válaszok Kód

1. Az utolsó előtti bekezdésben. 1

2.  Az 5. bekezdésben. 1

3.  A 9. bekezdésben. 1

4.  “- Majd jövök!...”
	 (A	tanuló	ezt	a	részt	a	következő	bekezdéshez	számolja.)	 1
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12/93. 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. Mert jó idő van, ekkor vannak a kirándulások, táborok. 1

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

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

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

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

7. Mert nyáron többen látogatják az állatkertet.
	 (Implicit	módon	utal	rá,	hogy	ilyenkor	többen	ráérnek.)	 1

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

9. Nyáron sok a turista, a gyerekeknek és a szüleiknek több idejük van a  
 látogatásra.
	 (A	válasz	utal	rá,	hogy	jobban	ráérnek	az	emberek.)	 1

10. Mert tavassszal és nyáron az emberek jobban szeretnek a természetben  
 lenni, mint télen.
	 (Implicit	módon	utal	rá,	hogy	ilyenkor	többen	ráérnek.)	 1

11. Mert ez a főszezon, amikor a turisták nyáron nyaralnak. 1

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

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

14. Hogy több legyen a bevétel.
	 (Ez	az	eredménye	annak,	hogy	tovább	van	nyitva	az	Állatkert.)	 0
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13/94. 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. Nincsen soha bezárva. Munkaszüneti napokon a hétvégi zárvatartás szerint  
 van nyitva. Az állatoknál fél órával előbb zárnak.
	 (Konkrét	információkat	említ,	nem	információtípusokat.)	 0

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

4. 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

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

6. Drága a fenntartás, szükség van a támogatásra. Folyamatosan bővül. Sok  
 érdekes hely van benne.
	 (Konkrét	információkat	említ,	nem	információtípusokat.)	 0

7. Meddig van nyitva. Mennyibe kerülnek a jegyek. Munkaszüneti és  
 ünnepnapokon is nyitva van.
	 (Csak	két	információtípust	említ.)	 0

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

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

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

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

12. Közintézmény, cím, pénzügy.
	 (Az	első	kettő	konkrét	információ,	csak	a	harmadik	válasz	fogadható	el.)	 0
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14/95. 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

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

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

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

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

14.  Hasznos, hogy tudjuk, mit szabad csinálni és mit nem. 1

15. Így lehet, hogy támogatni fogják az állatkertet.
	 (A	mondat	eleje	utal	arra,	hogy	a	szöveg	hatására	támogathatják	az	állatkertet.)	 1
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20/101. feladat: A REJTVÉNYFEJTÉS TÖRTÉNETE	 oc05006

Írd le 2-3 mondattal, hogyan gazdagodott meg Victor Orville földbirtokos!

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi az olvasottakat, és összefoglalja a meggazdagodás 
történetét 2-3 mondatban. A válasznak a következő információkat kell tartalmaznia: 
Victor Orville  kitalálta a rejtvényt, elküldte egy újságnak, majd a rébusz nagy sikert 
aratott.

Példaválaszok:

•	 A börtön falán rejtvényt talált ki, elküldte egy főszerkesztőnek, világszerte elterjedt,
siker lett.

•	 Kitalálta a keresztrejtvényt, bekerült egy lapba, mivel sikere volt a lap is kért tőle ilyet.

•	 Önmaga szórakoztatására írta az első rejtvényt a falra, amelyet elküldött egy lapnak.
	 Később nagyon sok felkérést kapott.

•	 Az első a börtönben volt, elküldte a rejtvényt egy újságnak, nagy sikere lett.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 A börtönben jeleket rajzolt, elküldte, az illető címlapra dobta, mikor szabadult,
	 meggazdagodott belőle. [Zavaros.]

•	 Egymás után kapta a megrendelést az újságoktól. [Hiányzik: Victor Orville kitalálta 
a rejtvényt, elküldte egy újságnak.]

•	 Börtönből az orvos tanácsára elküldi egy újságnak. [Hiányzik: Victor Orville kitalálta
a rejtvényt, elküldte egy újságnak.]

•	 A börtönben a cella falára írta a rébuszt, az újságok sorra kértek belőle.
[Hiányzik: Victor Orville elküldte a rejtvényt egy újságnak.]

•	 Eladta a rejtvényeket az embereknek és ők meg fizettek érte jó sokat.
[Hiányzik: Victor Orville kitalálta a rejtvényt, elküldte egy újságnak.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 A rejtvényfejtés története

Tanulói válaszok Kód

1. A napsugár által kirajzolódott formát kitöltötte. Ezt elküldték egy újságnak  
 és ezek után nagyon sok megrendelés érkezett.	 1

2. Éppen börtönbüntetését töltötte, amikor a cella falán, az ablakrácson  
 beszűrődő fény által kirajzolt ábrát töltötte ki önmaga szórakoztatására. A  
 börtönorvos tanácsára elküldték ezt egy újságnak, és az embereknek  
 tetszett.
	 (Az	”embereknek	tetszés”	megfeleltethető	a	sikernek.)	 1

3. Az ablakrácson beszűrődő napfény által rajzolt ábrákat töltögette, majd  
 elküldte egy lapnak. Utána folyamatosan megrendeléseket kapott.	 1

4. Arthur nagyon gazdag volt. 0

5. Kiadja a bűvös kockát a fokvárosi lapokban.
	 (Hiányos.)		 0

6. A börtönben a cella falán rajzolta a rejtvényt, a börtönorvos javaslatára  
 elküldte egy laphoz, akinek a szerkesztője fantáziát látott benne.
	 (Hiányzik:	a	rébusz	nagy	sikert	aratott.)	 0

7. A börtönben a fény által beszűrődő alakzatot töltögette, és elküldte egy lap  
 főszerkesztőjének, így lap közzéadta a rejtvényt. 
	 (Hiányzik:	a	rébusz	nagy	sikert	aratott.)	 0

8. A börtönben a fény által beszűrődő alakzatot töltögette, és megmutatta egy  
 lap főszerkesztőjének, és felfigyeltek rá.
	 (Hiányzik:	a	rébusz	sikert	aratott.)	 0

9. A börtönben a cella falára felrajzolta a rébuszt, a börtönorvos elküldte egy  
 laphoz, és nagy sikert aratott.
	 (Elfogadható,	ha	a	tanuló	mást	nevez	meg,	mint	a	rébusz	elküldőjét.)	 1

10. Éppen börtönbüntetését töltötte, amikor a cella falán, az ablakrácson  
 beszűrődő fény által kirajzolt ábrát töltötte ki. A börtönorvos tanácsára  
 elküldték ezt egy újságnak, és nagy vagyonra tett szert (vagy:  
 meggazdagodott).
	 (A	“meggazdagodás”	és	a	“nagy	vagyonra	szert	tevés”	nem	a	siker	szinonímái.)	 0
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21/102. feladat: A REJTVÉNYFEJTÉS TÖRTÉNETE	 oc05007

Miben volt új Arthur Wynne keresztrejtvényábrája?

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi az olvasottakat, és leírja, hogy Wynne egy olyan ábrát 
szerkesztett, amelyben függőlegesen és vízszintesen is más-más szót lehetett megfej-
teni. 

Példaválaszok:

•	 Vízszintesen és függőlegesen is más-más szót lehetett beírni.

•	 Olyan tábla, hogy vízszintesen és függőlegesen az oszlopba más szót lehetett kirakni.

•	 Vízszintesen és függőlegesen más-más ábrát lehet megfejteni.

•	 Vízszintesen és függőlegesen kijött valami értelmes, de más.

•	 Függőlegesen és vízszintesen lehetett egy-egy szót kitenni. [Implicit módon utal a 
különbözőségre.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Függőlegesen és vízszintesen is egy szót lehetett megkapni. [Pontatlan.]

•	 Más volt, mint az ismert, hagyományos rejtvény.

•	 Függőlegesen és vízszintesen is meg lehetett fejteni. [Pontatlan.]

•	 Oda-vissza is jó volt.

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 A rejtvényfejtés története

Tanulói válaszok Kód

1. Függőlegesen és vízszintesen is más-más rakható ki. Függőlegesen és  
 vízszintesen is lehetett megoldani benne.	 1

2. Függőleges és vízszintes betűrejtvény.
	 (Nem	utal	a	különbözőségre.)	 0

3. A meghatározásokat nemcsak egy számnak jelölte. A szó első és utolsó  
 betűjét is jelölte.
	 (A	különbséget	a	szöveg	hatodik	bekezdésének	utolsó	mondatával	magyarázta.)	 1

4. Olyan ábrát szerkesztett, amelyben vízszintesen és függőlegesen is más szót  
 lehet beírni.	 1

5. Olyan, amelyben vízszintesen és függőlegesen is lehetett szavakat fejteni.
	 (Nem	utal	a	különbözőségre.)	 0

6. Függőlegesen és vízszintesen is más-más ábrát lehet megfejteni. 1

7. Függőlegesen és vízszintesen is új szót lehet kirakni.
	 (Utal	arra,	hogy	különböző	szavakat	lehetett	kirakni.)	 1
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22/103. feladat: A REJTVÉNYFEJTÉS TÖRTÉNETE	 oc05008

Bekarikázással jelöld, hogy a következő állítások közül melyik IGAZ és melyik HAMIS!

1-es kód: A diák visszakeresi az adott információkat, és helyesen ítéli meg, hogy az adott állítás 
IGAZ vagy HAMIS.

A helyes válaszok: IGAZ, IGAZ, HAMIS, HAMIS, IGAZ, IGAZ.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód

23/104. feladat: A REJTVÉNYFEJTÉS TÖRTÉNETE	 oc05009

Mi a különbség az ősi bűvös négyzet és a betűnégyzet között?

1-es kód: A tanuló összekapcsolja a szöveg két részletét, és megfogalmazza a két négyzet közötti 
különbséget. Minimálisan utal arra, hogy a bűvös négyzetben számok vannak (a bűvös 
betűnégyzetben pedig betűk.)

Példaválaszok:

•	 Bűvös négyzet: az ábrája kis fekete és fehér körökből áll: a fekete körök a páros, a
	 fehérek a páratlan számokat jelölik. Bűvös betűnégyzet: a számok helyén betűket
	 találunk, amelyeket valamilyen szabály szerint összeolvasva (pl.: lóugrásban) értelmes
	 szavakat kapunk.

•	 Bűvös négyzetben számokat találunk a körökben, a bűvös betűnégyzetben pedig
	 betűket.

•	 Az egyikben számok vannak, a másikban betűk.

•	 1. számok, 2. betűk.

•	 A bűvös négyzetbe számokat kell beírni. [A betűnégyzet nevében szerepel a „betű”.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 A bűvös négyzetbe betűt kellett kirakni.

•	 A bűvös négyzet fejlettebb és izgalmasabb, mint a másik.

•	 A négyzetben betűk vannak és nem számok. [Nem derül ki egyértelműen, melyik
négyzetre gondol.]

•	 Páros, páratlan.

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 A rejtvényfejtés története

 A rejtvényfejtés története

Tanulói válaszok Kód

1. A betűnégyzet betűkből áll.
	 (Nem	utal	a	különbözőségre.)	 0

2. Mert az ősi bűvös négyzet „elvarázsolt”, a betűnégyzet pedig trükközött. 0

3. Mert az nagyon furfangos. 0

4. A bűvös négyzet kis fehér-fekete körökből áll, a betűnégyzet pedig betűkből.
	 (Nem	utal	a	számokra.)	 0

5. Az ősi bűvös négyzetben számokat kellett bevinni, a betűnégyzetben  
 lóugrásban lehetett haladni.
	 (A	betűnégyzet	nevében	szerepel	a	betű.)	 1

6. A számok helyett betűt írnak.
	 (A	sorrend	egyértelművé	teszi,	hogy	melyik	négyzetre	gondol.)	 1

7.  A bűvös négyzetben számok vannak, a betűnégyzet pedig palindrom.
	 (Utal	a	különbségre,	még	ha	a	mondat	második	fele	hibás	is.)	 1

8. A bűvös négyzet fekete-fehér körökből állt, páratlan és páros számokkal  
 jelölvel.
	 (Utal	a	két	dolog	közti	különbségre.)	 1

9.  Bűvös négyzet: körök, betűnégyzet számok. 0

10. A bűvös négyzet páros és páratlan körökből állt, a betűnégyzet pedig  
 számokból.
	 (A	mondat	második	fele	ellentmond	az	elsőnek.)	 0
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30/111. feladat: Óceán	 oc05707

Mely városrészben nyit a legújabb áruház?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet az olvasottak alapján, és leír egy információt az aláb-
biak közül: Óbudán, Kaszásdűlőn, Aquincumnál.

Példaválasz:

•	 Óbuda, 1030, Budapest, Sport u. 2–4.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválasz:

• 1030, Budapest, Sport u. 2–4. [Nem adja meg a városrész nevét.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Óceán

Tanulói válaszok Kód

1. Buda
	 (Pontatlan.)	 0

2. Óbuda toborzás 1

3. Óceán Magyarország Kft., Óbuda toborzás, 1030, Bp., Sport u. 2-4. 0

4. 3. kerület. 1
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„A” füzet szövegértés 2. rész / „B” füzet szövegértés 1. rész

33/54. feladat: metropol	 oc02703

Tanulhatunk-e ebben a nyelviskolában spanyolul és franciául?

1-es kód: A tanuló visszakeresi az információt, és nemmel válaszol, VAGY utal arra, hogy ez 
nem derül ki egyértelműen a szövegből.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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 Metropol

Tanulói válaszok Kód

1. Nem. 1

2. Csak angol és német.
	 (Utal	a	nemleges	válaszra.)	 1

3. Nem derül ki a szórólapról. 1

4. Angol és német.
	 (Kevés.)	 0

5. Nem, csak angolul.
	 (Hiányos	az	indoklás.)	 0
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39/60. feladat: BESZÉLGETÉS A TENGERPARTON	 oc14304

Kire vonatkozik, és mit jelenthet a következő mondat: „A cigaretta a szájban, megint katt!”? Fogal-
mazd meg a jelenetet a saját szavaiddal!

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi a kérdésben szereplő mondatot, és utal arra, hogy a turista 
cigarettázik és fényképez.

Példaválasz:

•	 A turista cigarettázik és fényképez.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 A halász rágyújtott a cigire, azt lefotózta a turista. [A válasz második fele hibás.]

•	 A halászt lefényképezte a turista. [Hiányzik: cigarettázik.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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 Beszélgetés a tengerparton

Tanulói válaszok Kód

1. A turista megkínálja cigivel a halászt, elfogadja, újból fényképezik.
	 (Pontatlan,	mert	a	turista	gyújt	rá.)	 0

2. A cigaretta a szájában van és fényképezik egyet.
	 (A	tanulónak	expliciten	módon	meg	kell	neveznie,	ki	végzi	a	cselekvést.)	 0

3. A halász szájában a cigaretta, közben a turista fényképez.
	 (Nem	a	halász	cigarettázik.)	 0

4. A turistára (vonatkozik), és azt jelenti, hogy megint fényképez.
	 (A	tanuló	megnevezi,	kire	vonatkozik	a	mondat,	és	a	szerinte	érthetelen		
	 részt	magyarázza.)	 1

5. A turista megint fényképez.
	 (Hiányzik,	hogy	cigarettázik.)	 0

6. A halász cigarettázik és a turista meg kattintgat.
	 (Nem	a	halász	cigarettázik.)	 0

7. A halászt cigarettázás közben fényképezte le a turista.
	 (A	mondat	kétértelmű,	de	jóindulattal	elfogadható.)	 1

8. Hogy az öngyújtó kattant.
	 (Pontatlan.)	 0
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42/63. feladat: BESZÉLGETÉS A TENGERPARTON	 oc14308

A turista érzései változnak a történet során. Nevezz meg két érzelmet, és magyarázd meg, hogy mi
váltotta ki ezeket!

1-es kód: A tanuló értelmezi az olvasottakat, megnevez kettőt a turista érzelmei közül, és meg-
magyarázza, hogyan változtak a turista érzései.

◆ Szomorúság/gondterheltség, mert azt hiszi, hogy beteg a halász, illetve hogy nem látja 
a lehetőségeit.

◆ Izgatott/lelkes, amikor a halász meggazdagodással kapcsolatos terveit vázolja.

◆ Irigykedik, amikor rájön arra, hogy a halász olyan életet élhet, amilyet ő csak egy tá-
voli szép napon, sok munka árán gondol elérhetőnek.

Példaválaszok:

•	 Lelkesedés: elképzelte a halász a meggazdagodását. Szomorúság: látta, hogy a halászt
nem érdekli.

•	 Először lelkes, ahogy meséli, hogy mit csinálhatna a halász, utána már irigy, hogy
	 ő nem élhet így.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadhatóak el érzelemként, és ezért 0-s kódot kell 
adni, ha a gyerek az ábrándozást, az értetlenséget, a kiváncsiságot vagy a kapzsiságot/
nyereségvágyat említi a turistával kapcsolatban.

Példaválaszok:

•	 Először sajnálja, mert a halász szegényesen fest a bárkájával, később irigykedett,
	 mert meggazdagodhatott. [Téves értelmezés.]

•	 Sajnálja és tippeket adott neki, végül irigykedett rá, mert csak nézi a tengert.
[Nem indokolja az első érzelmet.]

•	 Szomorú, mert a halász nem megy ki a tengerre, boldog, mert a halász gazdag lesz.
[Téves értelmezés.]

•	 Szánalom, szegény halászt szánja. Irigység, szeretne ő is így élni. [Nem indokolja az 
első érzelmet.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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 Beszélgetés a tengerparton

Tanulói válaszok Kód

1. Irigység, mert a halász szegény és mégis a tengerparton aludhat, nézheti a  
 tengert. Együttérzés a halász szegényes öltözéke miatt.	 1

3. Szomorkás, mert a halász nincs beszédes kedvében. Lelkes, mert elmeséli,  
 miért lenne jó többször halásznia.
	 (Az	első	érzés	indoklása	téves.)	 0

4. Szomorú, mert a halász nem akar kimenni a tengerre, együttérzés a szegény  
 halász iránt.	 1

5. Az izgalom megbénítja. Nagyon szeretné mondani a halásznak, hogy sok  
 halat foghatna, hogy teljesen leblokkol az agya. Irigység látszik rajta,  
 sóvárog, hogy a halászt annyira nem érdekli a pénz, és hogy ő minden  
 körülmény között jól érzi magát.	 1

6. Bánat: a szegény halásznak is jó sora van. Lelkesedés: a gazdag jövőt vetít a  
 halász elé, akit nem igazán érdekel.
	 (Az	első	érzés	indoklása	nem	megfelelő.)	 0

7. Vidám lesz – képzeleteket mond a halásznak. Szomorkodik – nézi a  
 hullámokat.
	 (Mindkét	érzést	tévesen	indokolja.)	 0

8. Együttérzés: megérti a másik ember problémáit. Irigység: féltékeny a másik  
 emberre.
	 (Mindkét	érzést	túl	általánosan	magyarázza.)	 0

9. Boldog, mert gyönyörködhet a tenger látványában, irigység, hogy a halász  
 kevés munkával is boldogan él.	 1

10. Először vidám volt, aztán kezdett rosszkedve lenni, mert azt hitte, hogy  
 valami baja van a halásznak, és azért nem megy ki a tengerre. 
	 (Csak	egy	érzést	magyaráz	meg.)	 0

11. Meglepettség: a halász nem szeretne nagy vagyonra szert tenni. Irigység,  
 neki sokkal többet kell dolgoznia, mint a halásznak.	 1
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44/65. feladat: BESZÉLGETÉS A TENGERPARTON	 oc14314310

Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amely a leginkább összefoglalja a turista felfogását a
munkáról!

1-es kód: A tanuló értelmezi az olvasottakat, és aláhúzza a következő mondatot: “A munkára 
gondol, amelyet mindig eszköznek tartott ahhoz, hogy egy szép napon megszerzi 
magának azt a lehetőséget, hogy többé ne kelljen dolgoznia.” Elfogadható az is, ha a 
tanuló az előtte lévő mondatot is aláhúzza. Szintén elfogadható, ha a tanuló leírja a 
mondatot, vagy annak tartalmi kivonatát. Ennél több mondat aláhúzása esetén azon-
ban 0-s kódot kell adni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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45/66. feladat: ÉRZÉKENY LELKEK	 oc11301

Melyik név a kakukktojás? Miért?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet az olvasottak alapján, a C válaszlehetőségre, és indokol-
ja választását.

Példaválaszok:

•	 Azért, mert Malcolm nem pszichológus, hanem a kutatás alanya.

•	 Malcolm, mert ő kisfiú.

•	 C, mert ő nem pszichológus.

•	 C, mert egyedül ő nem orvos.

•	 C, mert M. egy sportoló fiú, és nem kutató.

•	 C, mert ő volt az egyik, akit megfigyeltek.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem jelöl meg nevet, és az indoklásból sem derül ki, 
kire gondolt, illetve nem ír indoklást, csak megjelöl egy nevet, vagy nem jól indokol.

Példaválaszok:

•	 Azért, mert ő nem orvos. [Nem jelöl meg nevet.]

•	 C, mert ő szakított a barátaival.

•	 C, ő csak egy segédfigura. [Pontatlan.]

•	 C, mert ő egy kutatásban vett részt. [Pontatlan.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Érzékeny lélek

Tanulói válaszok Kód

1. C, mert ő nem a fiúk életével foglalkozik.
	 (A	„fiúk	életével	foglalkozás”	nem	feleltethető	meg	a	kutatásnak.)	 0

2. Malcolm, ő nem pszichopata.
	 (Az	elírás	ebben	az	esetben	jelentésmódosulással	járt.)	 0

3. Niobe Way, mert az nagyváros, nem pedig név. 0

4. Malcolm, mert egy érzékeny gyerek.
	 (	Implicit	módon	utal	rá,	hogy	többiek	nem	gyerekek.)	 1

5. C, ő egy alany. 1

6. C, mert ő nem kutatást végzett, hanem rajta és a lelki állapotán végeztek  
 kutatást.	 1

7. C, mert ő csak egy diák, nem tanár. 1

8. C, mert ő nem kutató, hanem egy barátai által megsértett mellékszereplő. 1

9. C, mert a többiek kutatók.
	 (Implicit	módon	utal	rá,	hogy	Malcolm	nem	az.)	 1

10. C, ő sportoló. 
	 (Pontatlan.)	 0

11. Malcolm, ő fiú.
	 (A	„fiú”	kifejezésen	a	tanuló	feltehetőleg	a	fiatal	gyereket	érti.)	 1

12. C, mert ő a történet szereplője. 0

13.  Malcolm, mert ő fiatal.
	 (A	szövegből	nem	derül	ki,	hogy	a	többiek	milyen	idősek.)	 0
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46/67. feladat: ÉRZÉKENY LELKEK	 oc11302

Melyik városban dolgozik Niobe Way?

1-es kód: A tanuló visszakeresi és leírja a következő információt: New York-ban.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód

47/68. feladat: ÉRZÉKENY LELKEK	 oc11303

Döntsd el, hogy melyik igaz, illetve melyik hamis az alábbi állítások közül! Válaszodat a megfelelő szó
bekarikázásával jelöld!

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben az állításokat, és jelöli, hogy az adott állítás IGAZ 
vagy HAMIS.

A helyes válaszok: HAMIS, IGAZ, HAMIS, HAMIS

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Érzékeny lélek

Tanulói válaszok Kód

1. New Yorkban. 1

2. New York egyetem. 1

3. New York egyetem és a Harvard kutatója.
	 (Egymásnak	ellentmondó	információk.)	 0
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50/71. feladat: ÉRZÉKENY LELKEK	 oc11305

A szöveg alapján írj le két olyan jellemző dolgot, melyben a szakemberek szerint a fiúk mások, mint
ahogyan azt a közvélemény tartja!

1-es kód: A tanuló visszakeres és leír kettőt az alábbi információk közül:

▶ Érzékenyebbek mások iránt.

▶ Szeretnek érzelmi alapon barátkozni.

▶ Szeretik megosztani titkaikat a barátaikkal.

▶ A barátokkal folytatott vita, pletykák, sértések őket is bántják.

▶ Nem túlérzékenyek attól, hogy néha ők is szomorúak.

▶ Sokszor nemtörődömnek tűnnek, pedig csak az elvárásoknak akarnak megfelelni.

▶ A viselkedésük sokszor nem valódi érzelmeiket tükrözi, inkább leplezi azokat.

Amennyiben a tanuló kettőnél több jellemzőt ír le, az első kettő alapján értékeljük a 
választ.

Példaválaszok:

•	 Lényegesen érzékenyebbek mások iránt. Szándékuat elrejtik, azért hogy titkuk
	 kiderülésével ne legyenek kiszolgáltatottak.

•	 Érzékenyek, barátokra vágynak.

•	 Érzékenyebbek, a barátaikkal folytatott vita megérinti őket.

•	 Érzékenyebbek, nem nemtörődömök.

•	 Érzékenyebbek, sértődékenyebbek.

•	 Érzékenységükben, barátkozási szokásukban.

 0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 A közvélemény szerint a fiúkat nem érinti a barátokkal folytatott vita. [A szakemberek
álláspontjára kérdeztünk rá.]

•	 A szülők másképp reagálnak szomorúságukra, mint a lányokéra. [Ez nem a fiúk 
tulajdonsága.]

•	 Kivédik a sértéseket, nem pletykásak.

•	 Egyszerűen túlteszik magukat a vitákon. Felnőttkorukra érzelmi elszigeteltség alakul
	 ki. [A válasz második fele nem a kérdésre válaszol.]

•	 Csalódottság, érzékenység. [Az első egy állapot, nem tulajdonság.]

•	 Érzékenyek, világosan fejezik ki magukat. [A válasz második fele nem a kérdésre 
válaszol.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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 Érzékeny lélek

Tanulói válaszok Kód

1. Érzékenység – a közvélemény szerint a fiúk kevésbé érzékenyek. A  
 közvélemény szerint a fiúk könnyen túlteszik magukat a vitákon. De ez nem  
 igaz.
	 (A	tanuló	a	közvélemény	álláspontját	adja	meg,	és	jelzi,	hogy	a		
	 szakemberek	véleménye	eltér	ettől.)	 1

2. Azt mondják, hogy a fiúk is érzékenyek, csak nehezebben beszélnek róla, és  
 nem mutatják ki.
	 (Kevés,	csak	egy	jellemzőt	ad	meg.	A	második	tagmondat	itt	csak	kifejti	az	elsőt.)	 0

3. A kemény srácok is bevallják, hogy szeretnének olyan barátokat, akiknek  
 elmondhatják a titkukat. Megválasztják, kivel osztják meg érzéseiket.
	 (Ugyanazt	a	jellemzőt	írja	le	kétszer.)	 0

4. Figyelmesek és világosan fejezik ki magukat.
	 (Nem	a	teenager	fiúkra	vonatkozik,	hanem	a	4	évesekre.)	 0

5. Nem szeretik, ha róluk pletykálnak. Az, hogy a fiúk sírnak, korántsem  
 elszigetelt jelenség. Az normális, ha egy fiú érzékeny.	 1

6. A fiúk nem érzékenyek, de ez nem így van, az a normális, ha egy fiú  
 érzékeny. A fiúk barátkozási szokásai változóak.
	 (A	második	mondat	homályos.)	 0

7. A fiúk lényegesebben érzékenyebbek mások iránt, a vita, pletyka nem érinti  
 mélyen a fiúkat.
	 (A	tanuló	először	a	szakemberek,	másodszor	a	közvélemény	álláspontját	ismerteti.)	0

8. Viselkedésükben érzelmeiket próbálják leplezni. A fiúknak is vannak  
 érzelmeik, csak nem mutatják ki nyíltan.
	 (Ugyanazt	a	jellemzőt	írja	le	kétszer.)	 0

9. Pl.: ha a fiú szomorkodik, nem vigasztalják meg annyira, mint a csajokat, és  
 a fiúk is lehetnek érzékenyek. 
	 (Az	első	rész	a	szülőket	jellemzi,	nem	a	fiúkat.)	 0

10. A fiúk érzékenyebbek, visszafogottabbak.
	 (Kevés.	A	második	rész	homályos.)	 0

11. Mások a barátkozási szokásaik. A fiúk érzékenyebbek. 
	 (Így	elfogadható	az	első	mondat.)	 1
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53/74. feladat: ÉRZÉKENY LELKEK	 oc11309

Mit gondolsz, miért írja le a cikk írója több szakember véleményét a témáról?

1-es kód: A tanuló értelmezi az olvasottakat, és utal arra, hogy az író minél több oldalról akarta 
megvilágítani a témát, és minél hitelesebbé akarta tenni az írottakat.

Példaválaszok:

•	 Ha többen mondják, valószínű, hogy igaz.

•	 Hogy több nézőpontból lássuk a dolgokat.

•	 Ha többen állítják ugyanazt, akkor abban lehet valami.

•	 Mert több válasz szükséges az igazság megállapításához.

•	 Hogy komolyan vegyük a témát.

•	 Hogy lássák, nem csak egy ember gondolja így.

•	 Hogy jobban megértsük.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Hogy ne legyen unalmas.

•	 Nem kellett volna mindet leírni, mert mindegyik ugyanazt mondja.

•	 Mert mindenki véleménye számít.

Lásd még: 7-es és 9-es kód

Tanulói válaszok Kód

1. Meggyőző legyen az állítás. 1

2,  Hogy meggyőzze őket. 1

3. Minden szakértő véleménye más erről a témáról.
	 (Túl	általános.)	 0

4. Minden szakértő más szemmel látja a problémát.
	 (Az	objektivitást	hangsúlyozza.)	 1

5.  Kiegészítik a cikket újabb információkkal. 1

6. Nagyon pontos dolgot akar leírni.
	 (Utal	arra,	hogy	több	szemszögből	vizsgálják	a	témát.)	 1

7. Összehasonlításként.
	 (Minimálisan	elfogadható	válasz.)	 1

8. Hogy biztos legyen benne.
	 (Túl	általános.)	 0
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 Érzékeny lélek

Tanulói válaszok Kód

9. Mert más-más környezetben végezték a kutatást a szakemberek. 1

10. Hogy különböző embereknek mi a véleményük, hasonlít-e. 1

11. Mindegyik más területen dolgozik.
	 (Homályos.)	 0

12. Mert így átfogóbbnak tűnik. 1

13. Hogy eldőljön, mi az igazság.
	 (Túl	általános.)	 0

14. Azért, hogy bizonyítsa igazát. 1

15. Hogy bemutassa, hogy több szakembernek mi a véleménye a firtatott  
 témáról.
	 (A	kérdés	megismétlése.)	 0

16. Ki, hogy reagál a cikkre, és melyiket érzi helyesnek.
	 (Túl	általános.)	 0

17.  Többen ugyanazt gondolják.
	 (Túl	általános.)	 0

18. Többen hasonlóan gondolkodnak. 1

19. Nehogy azt higgyék az emberek, hogy mese, mert csak egyvalaki  
 bizonyította be.	 1

20. Hogy könnyebben lehessen dönteni.
	 (Nem	a	kérdésre	válaszol.)	 0

21. Hogy lássuk, hogy nem ő találta ki.
	 (Hitelesség.)	 1

22. Hogy mindenki egyre gondol-e.
	 (Hiteleség.)	 1

23.  Több szem, többet lát.
	 (Több	oldalról	világítja	meg	a	problémát.)	 1



��

szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

56/77. 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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58/79. 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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59/80. 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

12.  A gyerekek sokszor idegesítik a szüleiket, amibe ők beleőszülnek.
	 (Ebben	az	esetben	az	aggódásra	utal.)	 1
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60/81. 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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„R”füzet

2. feladat: mohabrumm	 oc03103

Hány évesek a testvérek? Kösd össze a neveket a megfelelő életkorral!

1-es kód: A tanuló visszakeresi az életkorra vonatkozó információkat a szövgben, és helyesen 
köti össze a neveket a számokkal.

	 	 Helyes válasz:	 	 Mohácska  - 5

      Ugribugri  - 2

      Gyopár       - 6

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

39. feladat: amiért a szülők megőszülnek	 oc04930

Mit válaszol a kisfiú a történet végén a főnöknek arra a kérdésére, hogy “Mit keresnek”? Írd le!

1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és válaszában leírja: “Engem”. Elfogad-
ható az is, ha a szöveg utolsó sorát írja le. Szintén elfogadható, ha a tanuló aláhúzza az 
idevonatkozó szövegrészt.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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