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A kompetenciAmérésekről 
2006 tavaszán immár negyedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre, amelyen minden 6., 
8. és 10. évfolyamos tanuló részt vett, és amelynek célja a diákok szövegértési képességeinek és matematikai 
eszköztudásának a feltérképezése. A kompetenciamérés eredményeiről minden telephely, iskola és fenntartó 
jelentést kap, amelynek segítségével elhelyezheti magát az országos képességskálán, és összehasonlíthatja ered-
ményeit a hozzá hasonló telephelyeken, iskolákban és fenntartónál tanuló diákok eredményeivel. Emellett az 
iskolák egyéni elemzéseket is készíthetnek, ennek segítségével kérdésenként is elemezhetik az eredményeket. 

Az „Országos kompetenciamérés 2006 – Feladatok és jellemzőik” kötetek célja 
Az a szándékunk, hogy az iskola eredményeit bemutató grafikonok mellett a lehető legteljesebb mértékben 
megismertessük a tanárokat, intézményvezetőket és oktatáspolitikusokat a mérésben rejlő lehetőségekkel, és 
az eredmények helyes interpretálásához minél alaposabb segítséget biztosítsunk. E célt szolgálja a 2007 elején 
megjelent Tartalmi keret,1 valamint az Országos kompetenciamérés 2006 Fenntartói, iskolai és telephelyi je-
lentés CD-n (a továbbiakban OKM 2006 FIT-jelentés CD), valamint a www.kompetenciameres.hu honlapon 
található további dokumentumok is.

A feladatokat bemutató kötetek célja az, hogy megismertessék a tanárokat az egyes feladatok mérési céljaival 
és statisztikai paramétereivel. A diákok feladatonkénti eredményeit elemezve a tanárok képet kaphatnak arról, 
hogy diákjaik milyen problémákkal, hiányosságokkal küzdenek, melyek azok a területek, amelyekre nagyobb 
figyelmet kell fordítaniuk a jövőben, és milyen fejlesztési feladatokkal kell megbirkózniuk. A feladatokat tar-
talmazó kötetek az országos eredmények bemutatásával mindehhez keretet és viszonyítási pontokat nyújtanak. 
A kötetből kiderül, hogy mely feladatok okozták a legtöbb gondot a diákoknak, melyek esetében választottak 
sokan valamilyen tipikusan rossz választ, és melyek nem okoztak problémát a diákok többségének.

A kötet felépítése 
Ez a kötet a 2006 évi Országos kompetenciamérés 10. évfolyamos tesztfüzetének szövegértésfeladatait (itemeit) 
tartalmazza. Az itemek olyan sorrendben találhatók a kötetben, ahogyan az A) tesztfüzetben szerepeltek. A 
kötet végén található mellékletben táblázatos formában is feltüntettük az itemek jellemzőit. A kötetben minden 
egyes itemről a következő információk szerepelnek:
•	 A kérdés (item), ahogyan a tesztfüzetben szerepelt.

•	 Az item javítókulcsa.

•	 A mérési cél:

o	az item besorolása a Tartalmi keretben rögzített csoportosítási szempontok alapján;

o	rövid leírás arról, hogy pontosan milyen műveleteket kell a diáknak elvégeznie az item helyes megvála-

szolásához.

•	 Az item statisztikai jellemzői:2

o	az item tesztelméleti paraméterei (a kérdés nehézsége és meredeksége, valamint kétpontos item esetén a 

lépésnehézségek);

o	az item nehézségi szintje;

o	az egyes kódok előfordulási aránya;

1  Balázsi Ildikó – Felvégi Emese – Rábainé Szabó Annamária – Szepesi Ildikó: OKM 2006 Tartalmi keret. suliNova Kht., 
Budapest, 2006

2  A statisztikai jellemzők képzési szabályait az 1. melléklet ismerteti.
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o	az item lehetséges kódjainak pontbiszeriális korrelációja;

o	az item százalékos megoldottsága országosan és iskolatípusonként, valamint az egyes tanulói képesség-

szinteken.

képességszintek a 10. évfolyamos szövegértésteszt esetében
Az adatok elemzésében fontos szerepet játszanak a szakmai és statisztikai szempontok alapján meghatározott 
képességszintek. Ezek segítségével a tanulókat képességük szerint kategóriákba sorolva képet tudunk adni arról, 
hogy milyen képességeket tudhatnak magukénak a szintbe tartozók, és mi az, amiben elmaradnak a magasabb 
szinten található tanulóktól. A képességszintek kialakításának statisztikai hátterét az 1. melléklet mutatja be.

1. képességszint
A tanuló ezen a szinten egy vagy több egymástól független információ azonosítására képes egy visszakeresési 
szempont alapján úgy, hogy az információk explicit formában jelen vannak a szövegben. Képes a szövegbeli 
információk közötti egyszerű kapcsolatok felismerésére, valamint a szöveg főbb témájának és a szerző szándé-
kának azonosítására. 

2. képességszint
Ezen a szinten a tanuló több szempont alapján egy vagy több információt képes azonosítani, és megtalálja a 
szövegben a szembetűnő, hasonló információkat. Képes egyszerű szövegbeli kapcsolatok felismerésére, egy-
szerű kategóriák kialakítására és alkalmazására, illetve alacsonyabb szintű következtetések levonására a szöveg 
egy vagy több részéből. Felismeri a szöveg főbb gondolatát, tudja értelmezni a szöveg egy meghatározott részét, 
emellett képes a szöveg főbb témájának és a szerző szándékának azonosítására is. Háttértudására támaszkodva 
képes a szöveg egy-egy jellemzőjének értékelésére.

3. képességszint
A tanuló ezen a szinten több szempont figyelembevételével képes az információk közötti kapcsolat megtalá-
lására. Átlátja a szövegben a szembetűnő, hasonló információkat, képes a kért információ azonosítására, vala-
mint annak kikövetkeztetésére, hogy mely információ tartozik relevánsan a feladathoz. Képes összefüggéseket 
felismerni és megérteni a szöveg egy részletére vagy egészére vonatkozóan, következtetéseket tud levonni a 
szöveg egy vagy több részéből, és a szövegrészeket vázlatba tudja rendezni. Háttértudása segítségével képes 
egy szó, kifejezés vagy mondat értelmezésére, valamint a szöveg egészének vagy részletének értelmezésére egy 
kevésbé hétköznapi ismeretanyag vonatkozásában. Képes a szöveg egy jellemző tartalmi vagy formai jegyének 
értékelésére. Tud reflektálni a szövegre saját tudása, tapasztalata és gondolatai alapján.

4. képességszint
A 4. képességszinten a tanuló képes olyan információk azonosítására és elrendezésére, amelyek közül némelyik 
nem szerepel szó szerint a szövegben. Képes olyan információk visszakeresésére, amelyek több kritériumnak 
felelnek meg; ki tudja következtetni, hogy mely információ tartozik relevánsan a feladathoz, és képes a hasonló 
jellegű információk közül a megfelelő kiválasztására. Képes bonyolult összefüggések feltárására egy számára 
ismeretlen szövegben, képes a szövegrész és a szöveg egésze közötti kapcsolatok felismerésére, azonosítására; 
következtetések levonására a szöveg egy vagy több részéből. Tudja értelmezni a teljes szöveget, egy adott szö-
vegrészt a szöveg egészének tükrében, a két- vagy többértelmű szövegrészeket, a várttal ellentétes elgondoláso-
kat egy hosszabb és bonyolultabb szövegben. Háttértudására támaszkodva képes egy összetett szöveg tartalmi 
és formai jegyeinek kritikai jellegű megítélésére, a nyelvi árnyalatok értelmezésére, a szöveg egészének vagy 
részletének kritikai szempontú értékelésére, a szöveggel kapcsolatos hipotézisek felállítására.
A 4. képességszinten a korábbi műveleteket szokatlan formájú szöveg esetében is megfelelően tudja alkalmazni 
a tanuló.
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A 10. évfolyamos szövegértésteszt általános jellemzése 

A teszt általános jellemzői
A felmérés tesztfüzeteit a Tartalmi keretben megfogalmazott szempontok szerint állítottuk össze. A felmérést 
minden 6., 8. és 10. évfolyamos diák megírta, majd 6. évfolyamon a központi elemzés elvégzéséhez 200 intéz-
mény 1-1 telephelyéről gyűjtöttük össze a kitöltött tesztfüzeteket. Az 1. táblázat a 10. évfolyamos szövegértés-
teszt néhány alapvető jellemzőjét mutatja, a 2. táblázat pedig azt ismerteti, hogy a Tartalmi keretben definiált 
gondolkodási műveletek és szövegtípusok szerint hogyan oszlanak meg a feladatok.

Az itemek száma 58
A központi elemzésbe bevont 
kitöltött tesztfüzettel rendelkező 
tanulók száma

40 280

Cronbach-alfa 0,902
Országos átlag (standard hiba) 501 (0,3)
Országos szórás (standard hiba) 99 (0,4)

1. táblázat: A 10. évfolyamos szövegértésteszt néhány jellemzője

Művelettípusok

Szövegtípusok

Információ-
visszakeresés

Kapcsolatok, 
összefüggések 

felismerése

Értelmezés Szövegtípus 
összesen

Elbeszélő 7 5 5 17

Magyarázó 7 7 7 21

Dokumentum 8 6 6 20

Művelettípus
összesen

22 18 18 58

2. táblázat: A feladatok megoszlása a gondolkodási műveletek és szövegtípusok  
szerint a 10. évfolyamos szövegértéstesztben
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A feladatok megoszlása a képességskálán
Az 1. ábra az itemek és a diákok megoszlását mutatja a képességskálán. Az ábrán a feladatok nehézségi és a 
diákok képességszintjeit is feltüntettük. Láthatjuk, hogy a mérésben könnyű és nehéz feladatok is találhatók, 
az itemekkel igyekeztünk minél szélesebb tartományban lefedni a képességskálát. Ily módon a kiemelkedően 
tehetséges és a gyenge diákokat is megbízhatóbban tudjuk elhelyezni a képességskálán.
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Standardizált képességpont

Adott nehézségű feladatok

OC04407

OC11604

OC11401

OC11607, OC13602, OC13601

OC11606, OC10002, OC13603, OC10003, OC13609

OC10001, OC13101, OC11608, OC13608, OC10310, OC10008, OC11402, OC13606

OC13103, OC13605, OC12004

OC13102, OC10308, OC10305, OC11605, OC10004

OC04405, OC10312

OC04403, OC13610, OC12009, OC10306

OC10301, OC13110, OC13104, OC10007, OC13107

OC11407, OC12002

OC11404, OC10302, OC11603, OC13105

OC10005, OC12008, OC12005

OC04409, OC13108, OC13109, OC10006

OC11409

OC04401

OC10311

OC04408

OC12006

OC11601

OC13607

1. ábra: Az itemek és diákok megoszlása a képességskálán, 10. évfolyam, szövegértés
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A felAdAtok ismertetése
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Újabban nagy divat a tibeti emberekről filmet készíteni, azonban a legtöbb efféle 
produkció sokszor nélkülözi a valószerűségnek még a látszatát is. A Himalája kivétel. A mű 
a játék- és dokumentumfilmek formanyelvi és elbeszéléstechnikai sajátosságainak keverésére 
épül: történetet, mégpedig izgalmas történetet mesél, ráadásul úgy, hogy hiteles figurákat – 
csupa amatőrt – szerepeltet, és eredeti helyszíneken játszódik. A film egy Nepál területén lévő, 
de tibetiek által lakott, a civilizációtól eldugott kicsiny falu mindennapjaiba avatja be a nézőt. 
Dolpó 4000 méterrel a tengerszint felett fekvő csöpp település. A helyi klíma nem engedi 
meg, hogy a lakók egész évre elegendő élelmet termesszenek maguknak, ezért valamiképp ki 
kell egészíteniük készleteiket. Minden nyáron északnak indulnak hát a tibeti fennsíkon, hogy 
sót nyerjenek az ottani sós vizű tavakból, amit aztán a hegyek lábánál, a gazdagon termő 
nepáli völgyekben gabonára cserélnek. A gyakran hónapokig tartó út rendkívüli veszélyeket 
tartogat, és rettentő kitartást követel, mi több, sokszor egyenesen heroikus tetteket vár el a 
résztvevőktől. A film egy ilyen utazás meséje, középpontban a falu idős vezetőjével.

A Himaláját a korábban csupán dokumentumfilmeket jegyző Eric Valli forgatta, akiből 
a munka legalább akkora áldozatot kényszerített ki, mint a falu lakóitól a túlélés érdekében 
évről évre levezényelt expedíciók. A rendező a forgatás előtt három évig a dolpóiak között élt, 
és ez a tény a hitelesség pecsétjét üti mozijának valamennyi kockájára. A 2000-ben a legjobb 
külföldi film kategóriájában Oscar-díjra jelölt mű páratlan élményt ígér.

A szöveg főbb jellemzői:  A viszonylag egyszerű magyarázó típusú szöveg filmkritika egy nepáli népről 
szóló dokumentumfilmről.
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1/73. felADAT: HimAlÁjA OC04401

Újabban nagy divat a tibeti emberekről filmet készíteni, azonban a legtöbb efféle 
produkció sokszor nélkülözi a valószerűségnek még a látszatát is. A Himalája kivétel. A mű 
a játék- és dokumentumfilmek formanyelvi és elbeszéléstechnikai sajátosságainak keverésére 
épül: történetet, mégpedig izgalmas történetet mesél, ráadásul úgy, hogy hiteles figurákat – 
csupa amatőrt – szerepeltet, és eredeti helyszíneken játszódik. A film egy Nepál területén lévő, 
de tibetiek által lakott, a civilizációtól eldugott kicsiny falu mindennapjaiba avatja be a nézőt. 
Dolpó 4000 méterrel a tengerszint felett fekvő csöpp település. A helyi klíma nem engedi 
meg, hogy a lakók egész évre elegendő élelmet termesszenek maguknak, ezért valamiképp ki 
kell egészíteniük készleteiket. Minden nyáron északnak indulnak hát a tibeti fennsíkon, hogy 
sót nyerjenek az ottani sós vizű tavakból, amit aztán a hegyek lábánál, a gazdagon termő 
nepáli völgyekben gabonára cserélnek. A gyakran hónapokig tartó út rendkívüli veszélyeket 
tartogat, és rettentő kitartást követel, mi több, sokszor egyenesen heroikus tetteket vár el a 
résztvevőktől. A film egy ilyen utazás meséje, középpontban a falu idős vezetőjével.

A Himaláját a korábban csupán dokumentumfilmeket jegyző Eric Valli forgatta, akiből 
a munka legalább akkora áldozatot kényszerített ki, mint a falu lakóitól a túlélés érdekében 
évről évre levezényelt expedíciók. A rendező a forgatás előtt három évig a dolpóiak között élt, 
és ez a tény a hitelesség pecsétjét üti mozijának valamennyi kockájára. A 2000-ben a legjobb 
külföldi film kategóriájában Oscar-díjra jelölt mű páratlan élményt ígér.

jAvÍTÓKUlCs

10

szövegértés - 10.évfolyam javítókulcs

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

Himalája 
1/73. feladat: HIMALÁJA	 oc04401

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

1-es kód: A diák a szöveg alapján helyesen következtet arra, hogy az adott állítás IGAZ vagy 
HAMIS.

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: A szöveg alapján kell kikövetkeztetni, hogy a megadott kijelentések igazak vagy hami-
sak.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0058 0,0001
Standard nehézség 623 1,8

Nehézségi szint 4

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9

-0,6

-0,3

0,0

0,3

0,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

szÁzAléKOs megOlDOTTsÁg

Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 27,76 0,21 1. szint alatt 6,29 0,59

Gimnázium 42,92 0,44 1. szint 10,10 0,33

Szakközépiskola 23,2 0,33 2. szint 20,83 0,37

Szakiskola 9,86 0,32 3. szint 44,64 0,54

4. szint 72,21 1,03

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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2/74. felADAT: HimAlÁjA OC04403

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A szövegből vissza kell keresni a megfelelő információt. A B nyilvánvalóan hamis, (A 
műteremben), az A túlságosan általános ( A hegyekben), a D pedig csak részigazságot tartalmaz (A Himalá-
jában).

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0029 0,00006
Standard nehézség 428 2,4

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9

-0,6

-0,3

0,0

0,3

0,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

szÁzAléKOs megOlDOTTsÁg

Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 58,0 0,26 1. szint alatt 29,1 0,93

Gimnázium 64,5 0,42 1. szint 46,0 0,56

Szakközépiskola 58,5 0,42 2. szint 58,9 0,47

Szakiskola 45,8 0,63 3. szint 68,3 0,52

4. szint 77,4 1,03

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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3/75. felADAT: HimAlÁjA OC04405

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: A szöveg globális kohézióját biztosító, jelentésszintű nyelvi elemek közötti kapcsolatot 
kell felismerni („[…]hiteles figurákat - csupa amatőrt - szerepeltet, és eredeti helyszíneken játszódik.[…]”), 
és ennek alapján kell választani a lehetőségek között.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0062 0,00008
Standard nehézség 404 1,3

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 69,9 0,21 1. szint alatt 27,4 0,89

Gimnázium 83,5 0,34 1. szint 46,3 0,61

Szakközépiskola 70,1 0,38 2. szint 72,1 0,41

Szakiskola 46,1 0,61 3. szint 89,3 0,31

4. szint 96,6 0,40

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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4/76. felADAT: HimAlÁjA OC04407
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szövegértés - 10.évfolyam javítókulcs

 4/76. feladat: HIMALÁJA	 oc04407

Mire cserélik a dolpóiak a sót?

1-es kód: A tanuló visszakeresi és leírja az alábbi információt: gabonára.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló, abból kiindulva, hogy a dolpóiak állandó 
élelmiszerhiánnyal küzdenek, válaszában általánosságban utal az élelmiszerre.

Példaválasz:

•	 Ennivalóra.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválasz:

•	 Kenyérre.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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10. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A megfelelő információ visszakeresése alapján kell válaszolni a meglehetősen könnyű 
kérdésre.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0060 0,00015
Standard nehézség 157 6,5

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 6 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 95,4 0,11 1. szint alatt 75,7 0,85

Gimnázium 97,2 0,16 1. szint 93,8 0,25

Szakközépiskola 96,1 0,16 2. szint 97,0 0,15

Szakiskola 90,9 0,30 3. szint 98,2 0,15

4. szint 98,8 0,23

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja



1� ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

SZÖVEGÉRTÉS

5/77. felADAT: HimAlÁjA OC04408

jAvÍTÓKUlCs

14

szövegértés - 10.évfolyam javítókulcs

5/77. feladat: HIMALÁJA	 oc04408

Miért tart hónapokig az út?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet az olvasottak alapján a következő információk 
egyikére:

▶ Messze vannak egymástól az egyes helyszínek. 

▶ Nehézkes a közlekedés. 

▶ Kihangsúlyozza a magasságkülönbséget.

Példaválasz:

•	 Mert a fennsíkon nyerik a sót, és a hegy lábánál adják el. [Implicit módon utal a 
távolságra]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el az sem, ha a tanuló az út időtartamára 
vonatkozó állítást tesz.

Példaválasz:

•	 Mert 4000 méter magasan vannak.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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10. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: A szöveg és az előzetes ismeretek alapján kell kikövetkeztetni a helyes választ. Fel kell 
ismerni, hogy Dolpóból csak a Himaláján átkelve lehet a Tibeti-fennsíkra jutni, azaz hatalmas szintkülönb-
séget és távolságot kell legyőzni a hosszadalmas és megerőltető vándorlás során. Hibalehetőség: a túlsá-
gosan általános válaszadás (veszélyes, messze van stb.).

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0041 0,00008
Standard nehézség 707 4,0

Nehézségi szint 4

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 21,9 0,23 1. szint alatt 5,0 0,47

Gimnázium 30,8 0,45 1. szint 9,7 0,36

Szakközépiskola 20,1 0,33 2. szint 19,4 0,34

Szakiskola 9,7 0,33 3. szint 31,3 0,57

4. szint 51,5 1,19

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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szövegértés - 10.évfolyam javítókulcs

6/78. feladat: HIMALÁJA	 oc04409

Mit értesz „a mozi valamennyi kockája” kifejezésen?

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi a kifejezést a szöveg segítségével, és utal arra, hogy 
„a mozi valamennyi kockája” kifejezés azt jelenti, hogy a teljes film.

Példaválaszok:

•	 minden kép

•	 a film az elejétől a végéig

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Nincs megvágva a film. [Téves értelmezés.]

•	 filmrészletet

•	 képsor

Lásd még: 7-es és 9-es kód.



21ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

10. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: A kérdésben szereplő birtokos jelzős szerkezetet értelmezve fel kell ismerni, hogy a 
’mozi összes kockája’ a film egészét jelenti.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0075 0,00009
Standard nehézség 551 1,0

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 38,9 0,26 1. szint alatt 3,7 0,43

Gimnázium 57,5 0,48 1. szint 11,6 0,35

Szakközépiskola 35,4 0,43 2. szint 32,9 0,42

Szakiskola 13,2 0,39 3. szint 64,4 0,59

4. szint 89,0 0,71

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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A szöveg főbb jellemzői:  A hosszabb dokumentum típusú szöveg 12 rockelőadó egy-egy lemezének 
ajánlója. Nehézséget jelenthet a feldolgozásban, hogy a szöveg viszonylag sok információt tartalmaz, és a 
tanulók számára esetleg néhány ismeretlen név szerepel a szövegben.

7/79. felADAT: rOCKAlbUmAjÁNlÓK OC10301

jAvÍTÓKUlCs
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szövegértés - 10.évfolyam javítókulcs

rockalbumajánlók
  7/79.  feladat: ROCKALBUMAJÁNLÓK	 oc10301

Hány magyar előadó lemezéről olvashatunk? Sorold fel őket!

1-es kód: A tanuló visszakeresi és leírja a következők egyikét: 

▶ Négy: Ákos, Bali és a Rockangels, Cyborn, Demjén Ferenc. 

▶ Öt: Ákos, Bali és a Rockangels, Blind Myself, Cyborn, Demjén Ferenc. (A Blind
	 Myself is magyar előadó, ez nem derül ki egyértelműen a szövegből, de a tanuló
	 háttértudására támaszkodva megjelölheti.)

Amennyiben a tanuló ennél többet jelölne meg, úgy az első négyet értékeljük.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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10. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: Annak a négy magyar előadónak a nevét kell visszakeresni, akinek a hovatartozása 
egyértelműen kiderül. Esetleg meg lehet jelölni a Blind Myselfet is, amelyről ugyan nem derül ki egyértel-
műen, hogy magyar, de van rá utalás.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0072 0,00008
Standard nehézség 460 0,1

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9

-0,6

-0,3

0,0

0,3

0,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

szÁzAléKOs megOlDOTTsÁg

Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 59,3 0,24 1. szint alatt 8,8 0,64

Gimnázium 74,9 0,39 1. szint 30,6 0,47

Szakközépiskola 59,9 0,41 2. szint 61,3 0,49

Szakiskola 31,1 0,50 3. szint 83,2 0,42

4. szint 92,7 0,56

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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8/80. felADAT: rOCKAlbUmAjÁNlÓK OC10302

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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10. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: A szöveg figyelmes elolvasása után értelmezni kell azokat a nyelvi elemeket, amelyek 
a három album visszatekintő jellegére utalnak. (Ákos: Andante - A szólópálya tizedik évforulóján…; Bon 
Jovi: This Left Feels Right - Az új album a zenekar legjobb számait gyűjti össze; Concert For George Harri-
son - [...] George kedvenc dalai hangzottak el [...].)

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0065 0,00008
Standard nehézség 504 1,0

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 49,8 0,25 1. szint alatt 12,8 0,82

Gimnázium 68,3 0,42 1. szint 23,3 0,49

Szakközépiskola 46,4 0,40 2. szint 45,1 0,43

Szakiskola 23,8 0,52 3. szint 74,7 0,50

4. szint 93,7 0,57

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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Helyes válasz: C
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10. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: A Dream Theater együttest kell megjelölni, amelynek jellemzésében három zenei 
stílus megnevezése szerepel: „dalaiban vegyítette a metált, a jazzt és a klasszikus zenét.” Nem szabad 
támaszkodni a zeneszámok egyéb stilisztikai jellemzőit leíró szövegrészletekre (keményebb, zúzósabb, 
kiforrottabb... - Blind Myself; balladisztikus felvételt... - Demjén Ferenc).

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0088 0,00011
Standard nehézség 379 1,2

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 78,3 0,19 1. szint alatt 25,1 0,85

Gimnázium 91,5 0,24 1. szint 53,8 0,52

Szakközépiskola 80,4 0,30 2. szint 84,8 0,29

Szakiskola 51,5 0,56 3. szint 96,6 0,18

4. szint 99,4 0,14

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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szövegértés - 10.évfolyam javítókulcs

10/82. feladat: ROCKALBUMAJÁNLÓK	 oc10306

Mit jelölnek az albumcímek után a zárójeles kifejezések?

1-es kód: A tanuló értelmezi az olvasottakat, és leírja, hogy a kiadó nevét jelölik.

Példaválaszok:

•	 Hogy milyen lemezkiadó cég kiadásában jelenik meg a lemez.

•	 Azt a céget, amely kiadja a hanganyagokat.

•	 A lemez kiadóját.

•	 Lemezkiadók nevei.

•	 Melyik kiadónál szerződtek.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 A kiadó címét. [Pontatlan.].

•	 Támogatók.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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10. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: Az előismeretek és az olvasottak alapján fel kell ismerni, hogy a lemez címe után záró-
jelben a kiadó neve szerepel.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0078 0,00009
Standard nehézség 489 1,0

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 62,7 0,22 1. szint alatt 11,1 0,61

Gimnázium 78,5 0,35 1. szint 32,8 0,51

Szakközépiskola 63,3 0,39 2. szint 64,6 0,46

Szakiskola 34,4 0,50 3. szint 87,8 0,36

4. szint 97,6 0,38

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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10. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: Ákos Andante c. albumának ismertetőjét olvasva, a koncert tematikus hálóját alkotó 
kifejezéseket (turné, unplugged, színházi előadás, frenetikus hangulatú, telt házas stb.) értelmezve fel kell 
ismerni, hogy az „élő album” a nem stúdióban felvett lemezt jelenti.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0050 0,00008
Standard nehézség 378 1,9

Nehézségi szint 1
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 71,6 0,23 1. szint alatt 34,0 0,90

Gimnázium 82,1 0,34 1. szint 54,1 0,52

Szakközépiskola 72,0 0,41 2. szint 72,5 0,41

Szakiskola 52,7 0,60 3. szint 86,9 0,33

4. szint 96,5 0,40

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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12/84. felADAT: rOCKAlbUmAjÁNlÓK OC03910
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10. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: A tanulónak fel kell fedeznie a három metálzenekar albumának ismertetője közötti 
jelentésbeli kapcsolatokat.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0061 0,00009
Standard nehézség 343 1,9

Nehézségi szint 1
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 79,2 0,23 1. szint alatt 32,2 1,10

Gimnázium 88,2 0,28 1. szint 63,7 0,56

Szakközépiskola 80,9 0,35 2. szint 84,4 0,33

Szakiskola 60,8 0,60 3. szint 92,0 0,27

4. szint 95,1 0,50

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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13/85. felADAT: rOCKAlbUmAjÁNlÓK OC03911
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: Értelmezni kell a „debütáló album” és a „bemutatkozó maxi” kifejezéseket a Bali és a 
Rockangels, valamint a Cyborn zenekarokkal kapcsolatban.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0023 0,00006
Standard nehézség 635 4,5

Nehézségi szint 4

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 37,8 0,25 1. szint alatt 22,4 0,84

Gimnázium 44,9 0,47 1. szint 28,9 0,47

Szakközépiskola 36,0 0,36 2. szint 35,4 0,45

Szakiskola 29,1 0,51 3. szint 45,4 0,57

4. szint 62,3 1,16

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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14/86. felADAT: rOCKAlbUmAjÁNlÓK OC03912

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA:  Fel kell ismerni, hogy a Busted és a Dream Theater zenekarok albumajánlójában egy-
egy tagmondat a küszöbön álló koncertkörútra utal. (Busted: „[…] és a téli koncertjeik jegyeit már szinte 
mind elkapkodták […]”; Dream Theater: „A zenekar az album megjelenését követően világkörüli turnéra 
indul.”)

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0052 0,00006
Standard nehézség 407 1,6

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 67,2 0,26 1. szint alatt 25,8 0,96

Gimnázium 79,1 0,37 1. szint 46,7 0,51

Szakközépiskola 67,4 0,41 2. szint 69,0 0,40

Szakiskola 46,0 0,53 3. szint 84,2 0,36

4. szint 94,1 0,54

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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Szkíták az Alföldtől Ázsiáig 

Az állatstílusú művészetet megteremtő népek neveiről, életmódjáról a legfontosabb an-
tik írott forrást Hérodotosz görög történetíró (Kr. e. 484–425) hagyta ránk. Hérodotosz az 
Isztrosz (Duna) torkolatvidékétől a Tanaisz (Don) folyóig húzódó sztyeppei térséget nevezte 
Szkítiának, a szkíták földjének, míg a Don és a Volga közti vidéket szerinte a szauromaták lak-
ták. Az attól délre húzódó közép-ázsiai sztyeppéket a szakák, azaz az „ázsiai szkíták” uralták. 
Szkítia területén Hérodotosz több népet sorolt fel. Az Isztroszon (a Dunán) túlról megnevezett 
népek közül a keleti eredetű szigünnák és agathürszoszok azok, amelyeket több kutató az 
erdélyi és alföldi szkíta kori lakossággal azonosított.

A szkíták az iráni nyelvcsaládhoz tartozhattak. Hérodotosz tudósítása szerint előttük 
a velük rokon kimmerek uralták Szkítia területét. Onnan a Belső-Ázsiából származó szkíták 
űzték el őket, akik a Kaukázustól délre vezetett hadjárataikból a Fekete-tenger melléki sztyep-
pékre vonultak vissza.

Ma már Hérodotosznál többet tudunk? Az iráni, belső- és közép-ázsiai elemek 
ötvöződéséből a klasszikus, jellegzetesen szkíta művészet Kr. e. 750 körül bontakozott ki. En-
nek emlékei a Kubán folyó menti alföldön, az Azovi-tenger és a Dnyeper mellékén feltárt 
kurgánokból kerültek napvilágra. Az előkerült ötvösremekek egy részéről feltételezhető, hogy 
azokat a Kr. e. 6. században a Fekete-tenger északi partvidékén létesült görög gyarmatváro-
sok, mindenekelőtt Olbia műhelyei készítették a szkíta vezető réteg megrendelésére.

A szkíták a magyar történelmi hagyományban

A magyar régészeti kutatásnak a sztyeppei térség szkíta kultúrájú népei és a Kárpát-
medence egykorú lakossága kapcsolatainak jellege, története a 19. század vége óta témája. 
Tanulmányok, könyvek egész sora született, amelyek elemezték Szkítia és az Alföld, Erdély 
emlékanyagának rokon vonásait.

De nem csak a tudomány művelőit foglalkoztatta ez a téma. A korai középkor óta élt 
és hatott a hagyomány, amely a magyarok elődei között tartja számon a szkítákat. A ma-
gyar krónikaírók közül elsőként Anonymus 1210 táján írt művében származtatta a magyaro-
kat a szkítáktól. A magyarság szkítiai őshazájának leírását Kézai Simon 1282-1285 között írt 
krónikájában a hun származás mondájával egészítette ki. Elbeszélésében a honfoglaló ma-
gyarság keletről magával hozott eredetmondája, a két testvért új hazába vezető csodaszarvas is 
szerepel. Ennek a regének a változatai több sztyeppei nép, így a magyarság mondakörében is 
jelen voltak.

Kézai Simon a csodaszarvasmondát a 6. századi ravennai püspök, Jordanes történeti 
munkájának elbeszélését és az akkori magyar néphagyományt egybeötvözve jegyezte le. 
A mondát, a hun eredet hagyományát több középkori krónika (Bécsi Képes Krónika, Budai 
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Krónika, Turóczy János, Bonfini krónikája), valamint Werbőczi István 1517-ben megjelent Hár-
maskönyve is átvette, elevenen tartva a szkítiai őshaza, a hun eredet hagyományát a magyar 
nemesség származástudatában. A 19. század végétől, ugyan vitákkal kísérve, ez a tan máig 
széles körben ismert, vallott maradt.

A szkíták az Alföldön

Szkítia és az Alföld népe elit rétegének rokonságát az állatstílusban megfogalmazott 
emlékek egyértelműen tanúsítják. Az ilyen alföldi emlékek nagy száma, változatossága arról 
vall, hogy nemcsak néhány szkíta importtárgy, kereskedelmi áru került erre a tájra, hanem az 
ott élő lakosság olyan világképpel rendelkezett, amelyből ez az ábrázolásmód eredt.

A Fekete-tenger északi partvidékén létrejött, virágzó szkíta birodalmat a Kr. e. 3. század-
tól a keletről előrenyomult szarmata törzsek fokozatosan felszámolták. Az Alföldet a szarma-
ták a Kr. u. 1. század második felében foglalták el. Hódításuk, a kelta uralom után, ismét a 
keleti kultúrkörhöz kapcsolta ezt a tájat. 

A szöveg főbb jellemzői:  A hosszabb magyarázó típusú szöveg egy történelmi tárgyú tudományos cikk, 
amelyik hangnemében hasonlít egy tankönyv szövegéhez is. Nehézséget okozhatnak az idegen kifejezé-
sek, nevek, amely témájánál fogva jellemzik a szöveget.
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15/87. felADAT: A szKÍTÁKrÓl OC12002

Krónika, Turóczy János, Bonfini krónikája), valamint Werbőczi István 1517-ben megjelent Hár-
maskönyve is átvette, elevenen tartva a szkítiai őshaza, a hun eredet hagyományát a magyar 
nemesség származástudatában. A 19. század végétől, ugyan vitákkal kísérve, ez a tan máig 
széles körben ismert, vallott maradt.

A szkíták az Alföldön

Szkítia és az Alföld népe elit rétegének rokonságát az állatstílusban megfogalmazott 
emlékek egyértelműen tanúsítják. Az ilyen alföldi emlékek nagy száma, változatossága arról 
vall, hogy nemcsak néhány szkíta importtárgy, kereskedelmi áru került erre a tájra, hanem az 
ott élő lakosság olyan világképpel rendelkezett, amelyből ez az ábrázolásmód eredt.

A Fekete-tenger északi partvidékén létrejött, virágzó szkíta birodalmat a Kr. e. 3. század-
tól a keletről előrenyomult szarmata törzsek fokozatosan felszámolták. Az Alföldet a szarma-
ták a Kr. u. 1. század második felében foglalták el. Hódításuk, a kelta uralom után, ismét a 
keleti kultúrkörhöz kapcsolta ezt a tájat. 

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA:  A helyes információt vissza kell keresni, de ki lehet következtetni is, ha a diák eleve ki-
zárja azokat a válaszlehetőségeket, amelyek Anonymus  - Kézaiénál korábbi - Gestáját tartalmazzák, illetve 
azt, amely csupán egy művet tartalmaz, míg a kérdés több krónikára vonatkozik.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0054 0,00007
Standard nehézség 491 1,2

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 52,6 0,30 1. szint alatt 17,1 0,86

Gimnázium 69,0 0,44 1. szint 29,6 0,52

Szakközépiskola 50,2 0,44 2. szint 49,3 0,46

Szakiskola 28,8 0,60 3. szint 73,7 0,55

4. szint 92,3 0,63

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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16/88. felADAT: A szKÍTÁKrÓl OC12004

Krónika, Turóczy János, Bonfini krónikája), valamint Werbőczi István 1517-ben megjelent Hár-
maskönyve is átvette, elevenen tartva a szkítiai őshaza, a hun eredet hagyományát a magyar 
nemesség származástudatában. A 19. század végétől, ugyan vitákkal kísérve, ez a tan máig 
széles körben ismert, vallott maradt.

A szkíták az Alföldön

Szkítia és az Alföld népe elit rétegének rokonságát az állatstílusban megfogalmazott 
emlékek egyértelműen tanúsítják. Az ilyen alföldi emlékek nagy száma, változatossága arról 
vall, hogy nemcsak néhány szkíta importtárgy, kereskedelmi áru került erre a tájra, hanem az 
ott élő lakosság olyan világképpel rendelkezett, amelyből ez az ábrázolásmód eredt.

A Fekete-tenger északi partvidékén létrejött, virágzó szkíta birodalmat a Kr. e. 3. század-
tól a keletről előrenyomult szarmata törzsek fokozatosan felszámolták. Az Alföldet a szarma-
ták a Kr. u. 1. század második felében foglalták el. Hódításuk, a kelta uralom után, ismét a 
keleti kultúrkörhöz kapcsolta ezt a tájat. 

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: A
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA:  Az olvasottak alapján arra kell következtetni, hogy a Kr. e. 3. századtól eljelentékte-
lenedő, majd eltűnő szkíták nem ábrázolhatták az Európa által 1770-ben felfedezett Ausztráliában élő 
kengurut.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0056 0,00008
Standard nehézség 367 1,8

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 74,6 0,22 1. szint alatt 34,3 1,04

Gimnázium 86,1 0,26 1. szint 56,6 0,56

Szakközépiskola 75,1 0,36 2. szint 76,5 0,34

Szakiskola 53,8 0,60 3. szint 90,4 0,34

4. szint 97,0 0,39

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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17/89. felADAT: A szKÍTÁKrÓl OC12005

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: A  szöveg utolsó előtti bekezdéséből kell következtetni arra, hogy a szkítiai és az alföldi 
népesség elitje között rokoni kapcsolat van, világképük pedig azonos.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0032 0,00006
Standard nehézség 548 2,1

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 44,3 0,24 1. szint alatt 18,6 0,86

Gimnázium 52,4 0,42 1. szint 30,7 0,50

Szakközépiskola 43,4 0,42 2. szint 42,7 0,40

Szakiskola 31,7 0,55 3. szint 56,4 0,52

4. szint 70,8 0,98

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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18/90. felADAT: A szKÍTÁKrÓl OC12006

jAvÍTÓKUlCs
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szövegértés - 10.évfolyam javítókulcs

a szkítákról
18/90.	 feladat: A SZKÍTÁKRÓL	 oc12006

A tanulmány utolsó mondatának „ismét” szava milyen korábbi kijelentést erősít meg?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet az olvasottak alapján, a válasz utal		a kétszeri Kelethez
kapcsolódásra, ugyanakkor a válaszban nem ismételheti meg a tanulmány utolsó
mondatát.

Példaválaszok:

•	 A szarmaták Keletről jött hódítása ugyanúgy a keleti kultúrkörhöz kapcsolja az alföldi
	 kultúrát, mint a fentebb részletesebben bemutatott szkíta rokonság.

•	 A Kelethez való kapcsolódást erősíti meg.

•	 Megint a keleti szokásokat veszik fel.

•	 Már egyszer keleti uralom alatt volt a terület.

0-s kód: 	 Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Amit már előtte is említett, azt újra megerősíti. [túl általános.]

•	 Mindig a Kelethez tartozott az Alföld. [Pontatlan.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: Arra kell következtetni, hogy az ’ismét’ szó a kulturális Kelethez való újbóli kapcsoló-
dásra utal. Tipikusan rossz megoldásnak minősül a mondat szó szerinti idézése és a részleges válasz.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0039 0,00008
Standard nehézség 753 5,2

Nehézségi szint 4

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 17,9 0,23 1. szint alatt 2,0 0,28

Gimnázium 24,8 0,49 1. szint 7,2 0,29

Szakközépiskola 17,3 0,30 2. szint 17,6 0,29

Szakiskola 7,2 0,26 3. szint 25,3 0,52

4. szint 39,6 1,33

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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19/91. felADAT: A szKÍTÁKrÓl OC12008

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: A
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: A harmadik bekezdés kurgánokra vonatkozó mondatának helyes értelmezése után fel 
kell ismerni, hogy a kurgán szó  tágabb jelentése ’temetkezési hely’, majd ennek alapján lehet kiválasztani 
a kakukktojást.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0028 0,00006
Standard nehézség 535 2,3

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 46,6 0,29 1. szint alatt 23,6 0,84

Gimnázium 55,1 0,46 1. szint 34,3 0,53

Szakközépiskola 44,7 0,42 2. szint 45,5 0,41

Szakiskola 35,3 0,56 3. szint 56,1 0,58

4. szint 73,9 1,05

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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20/92. felADAT: A szKÍTÁKrÓl OC12009

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: B
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: A szöveg egésze alapján a helyes válasznak tartalmaznia kell a helytálló következtetést 
és a valós kiindulási alapot is.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0051 0,00007
Standard nehézség 447 1,4

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 60,4 0,25 1. szint alatt 23,0 0,85

Gimnázium 73,4 0,39 1. szint 36,9 0,52

Szakközépiskola 60,6 0,37 2. szint 62,2 0,45

Szakiskola 37,4 0,57 3. szint 79,0 0,45

4. szint 87,0 0,82

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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Münchhausen báró másodszor a Holdon

Másodszor sokkal kényelmesebb módon jutottam fel a Holdra, és meglehetősen hosszú 
időt töltöttem odafenn, így alkalmam nyílt rá, hogy alaposan körülnézzek. Most hallgassátok 
meg második holdutazásom kalandos történetét. Amennyire csak emlékezetem engedi, az 
igazsághoz híven beszélek el mindent.

Egy távoli rokonomnak rendkívül hóbortos ötlete támadt: meg akarta keresni az 
óriásokat, mert úgy vélte, létezniük kell valahol a világon olyan embereknek, mint amilyeneket 
Gulliver látott, így hát felfedezőútra indult, és megkért, tartsak vele. Gulliver kalandjait csupán 
fantáziadús mesének tartottam, s éppoly kevéssé hittem az óriások földjének létezésében, 
mint akár Eldorádóéban. De mivel rokonom reám kívánta hagyni vagyonát, akarva, nem 
akarva, teljesítenem kellett kívánságát. Azt hittem, ide-oda hajókázunk majd az ismeretlen 
tengereken, aztán szépen hazatérünk.

Nos, felszedtük a horgonyt, és különösebb kalandok nélkül, szerencsésen eljutottunk 
a Csendes-óceánra. Hajózásunk tizennyolcadik napján, amidőn Otaheiti szigete mellett 
vitorláztunk el, orkán támadt, és legalább ezer láb magasba röpítette hajónkat a tenger tükre 
fölé. A magasban száguldó szelek feldagasztották vitorláinkat, és hihetetlen sebességgel 
sodorták tova hajónkat. Hat hétig szálltunk így a felhők felett, amikor végre fényes, gömbölyű 
szárazföldet pillantottunk meg. Valamiféle szigetnek látszott. Hamarosan megfelelő légi 
kikötőre akadtunk. Hajónkat odakormányozva kikötöttünk. Csodálkozva láttuk, hogy lakott 
helyre értünk. Még jobban csodálkoztunk, amikor mélyen alattunk egy másik szárazföldet 
pillantottunk meg, városokkal, fákkal, folyókkal, tavakkal és hegyekkel. Úgy tűnt, hogy a 
mélyben Földünket látjuk, amit elhagytunk.

Bizonyára sejtitek már, hogy a fényes sziget, ahol kikötöttünk, a Hold volt. Nemsokára 
csodálkozva meredtünk az elénkbe kerülő emberekre, akik óriási, háromfejű keselyűkön 
lovagoltak. Első pillantásra legjobban e keselyűktől ijedtünk meg. Hogy valamelyes fogalmatok 
legyen e hatalmas madarak méreteiről, elmondom, hogy kitárt szárnyuk hossza hatszor 
akkora volt, mint leghosszabb vitorlakötelünk. Ahogyan mi a Földön lóháton közlekedünk, a 
Holdon lakók keselyűkön lovagolnak.

Azon már szinte meg sem lepődtünk, hogy háborúba csöppentünk bele. Ugyanis a 
Holdkirály épp hadat viselt a Nap ellen. Mihelyt tudomást szerzett jelenlétemről, őfelsége 
azonnal tiszti rangot ajánlott fel hadseregében, amit köszönettel visszautasítottam, mert 
egyszerű magánemberként kívántam körülnézni a holdbéli birodalomban.

A Holdon minden rendkívül nagy volt. Példának okáért a házi légy majdnem akkora, 
mint nálunk egy birka.

A Nagy Kutya csillagkép néhány bennszülöttjével is találkoztam a Holdon. Ezek 
vállalkozó szellemű üzletemberek lévén, igen gyakran megfordultak a Holdon is. Különös 
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lények: arcuk, akár egy óriási bulldogé, szemük szinte az orruk hegyén van, szemhéjuk 
egyáltalán nincs. Ha aludni térnek, nyelvükkel takarják be a szemüket. Átlagmagasságuk 
húsz láb, de a holdlakókhoz viszonyítva – akik legalább harminchat láb magasak – alacsony 
termetűeknek mondhatók.

Igen furcsállottam, hogy e holdbéli teremtmények nem embernek, hanem főzvelénynek 
nevezik magukat, éspedig azért, mert ételeiket, akárcsak mi, tűzön főzik.

De hol van az ő étkezési formájuk a mi ceremóniánktól! Nem sokat teketóriáznak, 
hanem minden időpocsékolás nélkül kinyitják a bal oldalukat, és étkeiket egyszerűen beteszik 
a gyomrukba, méghozzá nem a napi, hanem az egész havi mennyiséget, így természetesen 
csak havonta kell ezt a műveletet megismételniük.

Ez a praktikus megoldás tetemes időmegtakarítást jelent számukra, hiszen évente 
mindössze tizenkétszer kell táplálkozniuk. Véleményem szerint – ha nem lennénk annyira 
haspártiak – ezt a remek szokást nálunk is igen üdvös lenne meghonosítani.

Azt is furcsállottam, hogy odafenn minden a fákon terem. A főzvelények a legszebb 
fákon teremnek. A főzvelényfák egyenes ágait hússzínű levelek borítják. Termésük kemény 
burkú és csontkemény héjú, legalább hat láb nagyságú óriásdió. Dióéréskor aztán a legnagyobb 
óvatossággal szedik le a termést, és odahaza érlelik tovább a szekrény tetején. Ha életre akarják 
kelteni a dióbelet, a diót egyszerűen megfőzik egy üstben. Néhány órás főzés után kinyílik a 
héj, és az új főzvelény kiugrik belőle.

E holdbéli állampolgárok sorsa már héj korukban, tehát még születésük előtt dől el. 
Az egyik dióból katona, a másikból filozófus, a harmadikból pap, a negyedikből jogász, az 
ötödikből paraszt lesz és így tovább. Az újszülött még héj korában szerzi meg elméleti tudását, 
amit aztán születése után a gyakorlatban tökéletesít.

Megfigyeléseim során a holdbéli szőlőt is alaposan szemügyre vettem, barátaim. 
Ha hiszitek, ha nem, a holdszőlő magja – s ezt különösen érdekesnek tartom! – éppolyan, 
mint a földi jégeső szeme. Szent meggyőződésem, hogy amikor vihar támad a Holdon, és a 
szélvész leveri a szőlőt a tőkéről, a szőlőmagok jégesőként hullanak a Földre. E felfedezésem 
bizonyára nem újság szőlősgazdáink és borkereskedőink előtt, mert elég gyakran ittam olyan 
bort, amit minden valószínűség szerint jégmagból sajtoltak, mert ízre és minőségre pontosan 
megegyezett a holdborral.

Elismerem, hogy mindaz, amit a Holdról elmeséltem nektek, különösnek, sőt 
talán hihetetlennek is hangzik, de amelyikőtök akár csak mákszemnyit is kételkednék 
igazmondásomban, könnyen meggyőződhet tévedéséről, ha elutazik a Holdra, és körülnéz 
egy kicsit. Utána már nem fog kételkedni szavaimban, és elismeri, hogy hozzám hasonló 
szavahihető világjáró kevés akad a Földön. Bizony mondom, barátaim, tetteimben és  
szavaimban egyaránt a régi bölcs mondás szerint élek, mely szerint az őszinteség a 
legcélravezetőbb.
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A szöveg főbb jellemzői: A hosszabb elbeszélő típusú szöveg humoros beszámoló Münchhausen báró 
holdbéli utazásáról. A szöveg viszonylag egyszerűbb, még akkor is, ha számtalan meglepő kijelentést is 
tartalmaz.

21/93. felADAT: mÜNCHHAUseN OC100001

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C



��ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

10. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: A szövegben fel kell fedezni a hajózással kapcsolatos szókészlet megjelenését („hajó-
kázunk”, „felszedtük a horgonyt”, „vitorláztunk”, légi kikötő”), és ebből következtetni arra, hogy az elbeszé-
lő hajón utazik.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0100 0,00014
Standard nehézség 326 1,4

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 88,4 0,16 1. szint alatt 36,0 0,85

Gimnázium 94,9 0,18 1. szint 76,8 0,48

Szakközépiskola 90,5 0,22 2. szint 94,3 0,19

Szakiskola 73,1 0,52 3. szint 99,1 0,10

4. szint 100,0 0,03

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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22/94. felADAT: mÜNCHHAUseN OC100002

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A szövegben Gulliver nevét kell visszakeresni.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0087 0,00013
Standard nehézség 301 2,0

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 89,7 0,14 1. szint alatt 44,4 0,94

Gimnázium 95,1 0,20 1. szint 81,3 0,41

Szakközépiskola 91,5 0,24 2. szint 94,6 0,20

Szakiskola 77,3 0,47 3. szint 98,3 0,15

4. szint 99,3 0,21

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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23/95. felADAT: mÜNCHHAUseN OC100003

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A megfelelő információt a szövegből kell visszakeresni.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0091 0,00013
Standard nehézség 316 1,7

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 88,7 0,15 1. szint alatt 42,4 1,03

Gimnázium 94,9 0,19 1. szint 77,1 0,51

Szakközépiskola 90,2 0,26 2. szint 93,9 0,21

Szakiskola 75,3 0,48 3. szint 99,2 0,08

4. szint 100,0 0,03

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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24/96. felADAT: mÜNCHHAUseN OC100004

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: A
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A  szövegből vissza kell keresni a megfelelő információt. Félrevezető megoldás a C 
válasz („szélvihar”), a jégesőt kiváltó holdbéli természeti jelenség.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0071 0,00009
Standard nehézség 400 1,2

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 72,3 0,23 1. szint alatt 24,4 0,83

Gimnázium 84,7 0,31 1. szint 48,4 0,56

Szakközépiskola 72,5 0,37 2. szint 75,1 0,41

Szakiskola 50,5 0,51 3. szint 92,5 0,30

4. szint 98,8 0,25

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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25/97. felADAT: mÜNCHHAUseN OC100005

jAvÍTÓKUlCs

24

szövegértés - 10.évfolyam javítókulcs

MÜNCHHAUSEN
25/97. feladat: MÜNCHHAUSEN	 oc10005

Hogyan születnek a holdlakók?

 1-es kód: A tanuló helyesen következtet az olvasottak alapján, és leírja az alábbi információkat: 
fán teremnek/dió formájában teremnek, és üstben főzik őket. (A válasznak nem kell 
utalnia arra, hogy a diót a szekrény tetején érlelik.)

Példaválaszok:

•	 A fákon óriásdió nő, azt leszedik, tovább érlelik, ha életre akarják kelteni a dióbébit,
	 akkor megfőzik.

•	 A fákon lógnak, majd leszedik őket, és a szekrény tetején érlelik. Majd megfőzik a
	 diószerű valamit, és ebből kiugrik.

•	 Óriásdióból, amikor megért, leszedik a fáról, otthon pedig megfőzik.

•	 Fákon teremnek, éréskor leszedik, és odahaza érlelik tovább. Ha életre akarják kelteni,
	 megfőzik.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Fákon teremnek, mint a diók, és ahhoz hasonló burokban, de születésük előtt eldől az
	 életcéljuk. [Hiányzik: üstben főzik őket.]

•	 Egy nagy dióban, beteszik a sütőbe, ott kinyílik a dió héja és kiugrik a lény. [Pontatlan: 
főzik őket.]

•	 Megfőzik őket, néhány órás főzés után kinyílik a héj, és kiugrik az újszülött. [Hiányzik: 
fán teremnek.]

•	 A legszebb fákon teremnek egy óriás dióban, amit meg kell főzni, majd otthon a
	 szekrény tetejére rakni. [Felborult a sorrend.]

•	 Mint a dió. Fán teremnek és héjkorukban tanulnak. Megtörik a diót, és abból nőnek.
[Pontatlan. Főzik őket.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: A holdlakók egyedfejlődésének legalább két fontos fázisát kell leírni.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0068 0,00008
Standard nehézség 531 1,0

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 43,5 0,26 1. szint alatt 4,0 0,46

Gimnázium 58,8 0,48 1. szint 17,1 0,43

Szakközépiskola 41,1 0,36 2. szint 39,9 0,48

Szakiskola 21,4 0,50 3. szint 67,2 0,55

4. szint 88,5 0,70

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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26/98. felADAT: mÜNCHHAUseN OC100006

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: A helyes következtetés: a holdbéli bor voltaképpen víz, Münhhausen kiszólása pedig a 
bort vizező kocsmárosokra vonatkozik. A megoldáshoz észre kellett venni a finom gúnyt.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0057 0,0001
Standard nehézség 571 1,4

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 37,2 0,25 1. szint alatt 15,5 0,80

Gimnázium 53,0 0,40 1. szint 14,8 0,39

Szakközépiskola 32,4 0,43 2. szint 28,5 0,41

Szakiskola 18,4 0,51 3. szint 59,3 0,51

4. szint 85,5 0,90

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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Helyes válasz: A
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: Az olvasottak alapján  a szövegrészlet beszédhelyzetét kell értelmezni („Most hall-
gassátok meg…”, „Hogy valamelyes fogalmatok legyen…”, „Ha hiszitek, ha nem…”), és meg kell érteni az 
elbeszélés egészét jellemző iróniát („Gulliver kalandjait csupán fantáziadús mesének tartottam...”, „amelyi-
kőtök akár csak mákszemnyit is kételkednék igazmondásomban, könnyen meggyőződhet tévedéséről, ha 
elutazik a Holdra, és körülnéz egy kicsit.”).

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0061 0,00008
Standard nehézség 472 1,1

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 56,2 0,27 1. szint alatt 15,0 0,76

Gimnázium 70,8 0,40 1. szint 30,1 0,52

Szakközépiskola 55,6 0,44 2. szint 55,4 0,41

Szakiskola 32,4 0,58 3. szint 78,7 0,48

4. szint 93,6 0,58

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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28/100. felADAT: mÜNCHHAUseN OC100008

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: B
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: A szöveg egészének és az utolsó bekezdésnek a viszonyát kell értelmezni, és ennek 
alapján kell kiválasztani a mesék jellegzetes befejezését idéző mondatot.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0075 0,00010
Standard nehézség 344 1,6

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 82,4 0,21 1. szint alatt 33,3 0,91

Gimnázium 90,9 0,25 1. szint 66,8 0,61

Szakközépiskola 84,0 0,27 2. szint 86,9 0,27

Szakiskola 64,7 0,55 3. szint 96,2 0,24

4. szint 99,7 0,14

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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A szöveg főbb jellemzői: A dokumentum típusú szöveg egy áramszámla, a tanulóknak ez alapján kell 
a feltett kérdésekre válaszolniuk. Nehézséget okozhat az iskolában megszokottól eltérő szövegforma és 
tartalom. A szöveg ugyanakkor életszerű helyzetben méri a tanulók szövegértési képességeit.
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29/43. felADAT: ÁrAmszÁmlA OC11401

jAvÍTÓKUlCs

26

szövegértés - 10.évfolyam javítókulcs

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

ÁRAMSZÁMLA
29/43. feladat: ÁRAMSZÁMLA	 oc11401

Nevezd meg, ki a fogyasztó és ki a szolgáltató!

1-es kód: A tanuló visszakeresi és leírja a következő információkat: fogyasztó: Baba Béla; szolgál-
tató: Áramszolgáltató Részvénytársaság/DÉPAT Rt.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválasz:

•	 Fogyasztó: akik a háztartásban használják az áramot. Szolgáltató: DÉPAT RT.

•	 Fogyasztó: Baba Béla. Szolgáltató: az áramszolgáltató. [Nem elég pontos.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A megfelelő információ visszakeresése alapján kell megnevezni az áramszolgáltatót és 
a fogyasztót.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0056 0,00010
Standard nehézség 265 3,3

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 87,4 0,18 1. szint alatt 57,7 0,97

Gimnázium 93,3 0,24 1. szint 77,2 0,48

Szakközépiskola 88,8 0,26 2. szint 90,0 0,28

Szakiskola 76,6 0,49 3. szint 96,2 0,26

4. szint 99,1 0,18

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja



�� ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

SZÖVEGÉRTÉS

30/44. felADAT: ÁrAmszÁmlA OC11402

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A visszakeresett információk alapján kell megjelölni a helyes választ.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0058 0,00009
Standard nehézség 345 2,0

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 78,6 0,20 1. szint alatt 37,3 0,99

Gimnázium 87,9 0,25 1. szint 62,6 0,57

Szakközépiskola 80,3 0,33 2. szint 81,6 0,33

Szakiskola 59,4 0,61 3. szint 92,4 0,32

4. szint 97,2 0,32

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja



�� ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

SZÖVEGÉRTÉS

31/45. felADAT: ÁrAmszÁmlA OC11404

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: Az olvasottak alapján arra a következtetésre kell jutni, hogy - noha rendszeresen zajlik 
óraleolvasás - a mérőállást telefonon is be lehet jelenteni. Az A válasz csak részigazságot tartalmaz („…
mindig személyesen írják össze az adatokat”).

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0030 0,00006
Standard nehézség 503 2,0

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 50,0 0,24 1. szint alatt 23,3 0,84

Gimnázium 58,2 0,41 1. szint 36,3 0,56

Szakközépiskola 50,9 0,41 2. szint 49,6 0,40

Szakiskola 34,3 0,51 3. szint 61,7 0,56

4. szint 74,1 1,03

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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32/46. feladat: ÁRAMSZÁMLA	 oc11407

A számlán szereplő információk és kijelentések közül melyik az, amelyik kizárja annak lehetőségét,
hogy valaki az áramszolgáltató jogkörével visszaélve készpénzt kérjen e számlák alapján a fogyasz-
tótól?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet az olvasottak alapján, és leírja az alábbi kijelentést: 
„Készpénz felvételre nem jogosít!” VAGY utal rá válaszában, hogy a számla fizetési 
módja folyószámláról történő átutalás.

Példaválasz:

•	 Fizetési mód: átutalás. Számlakészítés időpontja.[A válasz második része nem jó, de 
nem mond ellent az első részének, ezért elfogadható.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 A fizetési határidő és a számla végösszege.

•	 A szolgáltató bankszámlaszáma és adószáma.

•	 Rá van írva a számla bal oldalára. [Túl általános megjelölés.]

•	 Az adatok feltüntetése.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: Az olvasottakból arra kell következtetni, hogy a számla kiegyenlítése banki átutalással 
történik.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0066 0,00008
Standard nehézség 475 1,0

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 55,7 0,26 1. szint alatt 9,8 0,51

Gimnázium 70,9 0,43 1. szint 27,4 0,47

Szakközépiskola 55,7 0,42 2. szint 56,9 0,49

Szakiskola 29,4 0,48 3. szint 78,9 0,45

4. szint 91,1 0,64

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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33/47. feladat: ÁRAMSZÁMLA	 oc11409

Vajon miért van szükség arra, hogy a „fizető ügyfél” azonosítószámot kapjon?

1-es kód: A tanuló értelmezi a szöveget, és utal arra, hogy ez az ügyfél egyértelmű, egyszerűbb  
azonosítására szolgál.

Példaválaszok:

•	 A visszakeresés megkönnyítésére kell.

•	 A név és lakcím mellett másféle nyilvántartást is lehetővé tesz.

•	 Lehet, hogy két „fizető ügyfél”-nek megegyezik a neve.

•	 Így különböztetik meg a többi ügyféltől. [Implicit módon benne van az azonosítás.]

•	 Azonos név esetén ne legyen probléma.

•	 Könnyebben kikeresik. [Minimális válasz.]

•	 A szám alapján a szolgáltató könnyebben és név nélkül (visszaélés nélkül) tud
	 azonosítani minden fogyasztót.

•	 Mert a rendszerben nem név szerint szerepelnek a lakosok.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló az azonosítószámot 
csupán azzal magyarázza, hogy azonosításra szolgál.

Példaválaszok:

•	 Hogy kézben tudjuk tartani, hogy fizetett-e, és hogy tudjuk, kiről van szó.
[Homályos.]

•	 A regisztrációhoz kell. [Kevés.]

•	 Ez kizárja bármiféle rosszindulatú beavatkozás esélyeit a fogyasztó számlájával
	 szemben. Az anonimitás megvédi a személyiségi jogait. [Nem anonim.]

•	 Az azonosítószám segítségével könnyebb intézni az ügyeket. [Túl általános.]

•	 Nehogy másnak kelljen fizetnie. [Nem elég pontos.]

•	 Költözésnél ne legyen még nagyobb kavarodás. [Túl általános.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: A válaszban utalni kell arra, hogy az azonosító segítségével könnyebb a nyilvántartás, 
és lehetővé válik az ügyfél egyértelmű megkülönböztetése. Túl általános válasznak számít a „…könnyebb 
intézni az ügyeket” vagy az „...azonosítására szolgál.”

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0040 0,00007
Standard nehézség 568 2,0

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9

-0,6

-0,3

0,0

0,3

0,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

szÁzAléKOs megOlDOTTsÁg

Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 37,4 0,26 1. szint alatt 10,8 0,69

Gimnázium 46,6 0,42 1. szint 20,9 0,45

Szakközépiskola 38,6 0,44 2. szint 35,6 0,45

Szakiskola 20,4 0,45 3. szint 50,6 0,56

4. szint 71,0 1,11

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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Egy ipari gázokkal foglalkozó michigani mérnök, Sherman Poppen 1965-ben látta, hogy 
lánya, Wendy a domboldalon egy szánkóra felállva próbál lecsúszni. Azonnal berohant a 
garázsba, és két gyereksít összecsavarozott egy keresztléc segítségével, amelyek lábtámaszként 
szolgáltak. A többi gyerek megirigyelte Wendy extrém járgányát, és Poppen nekik is készített. 
Hatalmas sikert aratott a találmánya. Az alkotó felesége snurfernek (surfer = hullámlovas 
+ snow = hó szavakból) nevezte el. Egymás után gyártotta a snowboard elődjét, amelyeket 
sport- és játéküzletek forgalmaztak. Állítólag 10 év alatt több millió darab talált gazdára. 

Mások úgy tartják, hogy Sherman lelkes szörfrajongó volt, a fiának, ifjabb Shermannek 
játékot eszkábált, szintén két sílécből. Amikor látta, hogy fia átlósan egyensúlyozik a deszkán, 
szélesebb vízisíket kapcsolt össze, így alkotta meg a snurfert. Egyre több vízisít vásárolt, és 
találmányát bejegyeztette, a gyártási jogot egy bowling golyókat gyártó cégnek adta meg. Egy 
szezon alatt (1966/1967 telén) több mint 100 000 darabot adtak el. 

A hódeszkázás kiváló képviselője, Jake Burton Carpenter 14 évesen (1968-ban) kapta meg 
a snurfert. Később saját igénye szerint átalakította, a deszkára állítható papucsokat készített, 
így a lábat szorosan rögzítette a sportszerhez. Az új fejlesztéssel könnyebben lehetett siklani 
és ugrani. 1977-ben Jake megalapította saját cégét Vermontban.

Kezdetekben a hódeszkákat egyszerű, fémből készült lapokból, a mai modern típusokat 
többrétegű fából és habosított műanyagból állítják elő. Az utóbbiak rendkívül stabilak és jól 
irányíthatóak, sokkal jobb teljesítményt nyújtanak, mint a sílécek. Mindenféle állagú, sűrű 
hóban jól használhatóak. Az első hódeszkákon nem voltak kötések, szíjak rögzítették a lábat, 
ezért nem lehetett őket jól irányítani. A mai kötéseknek két fajtájuk van: puha és kemény. 
A kemény kötés kevésbé népszerű, de a versenyzők ezt használják, ehhez sokkal nagyobb 
technikai tudás szükséges. A lágy kötéssel jobban érzi a sportoló a deszka alatt a talajt: kemény 
és jeges havon ördögi ügyesség kell hozzá, de a laza porhóban állítólag összehasonlíthatatlan 
élmény. 

A snowboardok elterjedésével gyűlölet ütötte fel a sípályákon a fejét. A legtöbb 
síparadicsomban a kilencvenes évek elejéig nem használhatták a snowboardosok a felvonókat 
és a sípályákat. A konzervatív sízők úgy gondolták, hogy a hódeszka nem biztonságos, így 
nemegyszer parázs vita színhelye volt a sípálya. Néhány snowboardos azonban nem tűrte a 
kitiltást, és bement a pályákra, így az összetűzésekből kialakult az a tévhit, hogy a hódeszkások 
agresszívak, „bunkók”. A sízőket nemcsak az bántotta, hogy elveszik a pályájukat, hanem az 
is, hogy az általuk szentnek tartott sportágat nem követik a fiatalok; „bűnük” közé tartozott a 
rikító ruha is. Ma már megbékéltek egymással a testvérsportok képviselői. Hiszen mind a két 
tábor szereti a hegyeket és a lesiklást. 
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Mostanság egyre több helyen kedveznek a snowboardosoknak, a hegyoldalakban egyre 
több funpark alakult. Itt mesterséges bukkanók, korlátok, platók, sőt elásott autók és buszok is 
vannak, amelyeket átugranak a lelkes fiatalok. A gordiuszi csomó ezzel el lett vágva: a sízők 
élvezhették saját kis birodalmukat, a snowboardosokat pedig az „unalmas” sípálya helyett 
izgalmas és fergeteges szórakozás várja. Új távlatokat nyitott meg a félcső kialakítása, ezeknek 
ma már profi szakértői vannak. 

Az 1983-as hódeszka-világbajnokságon mutatták be először a félcsövet, amely azóta a 
legnépszerűbb. Egy másik versenytípus a boardercross (terephódeszkázás), ezeket a pályákat 
külön erre a célra építik, hasonlítanak a motocrosspályákhoz. Éles jobb és bal kanyarok, 
bukkanók között versenyeznek, de a legizgalmasabb talán az, hogy gyakran egyszerre hatan 
vannak a pályán. A „big air” versenyeken ugratók fokozzák a feszültséget. Zsűri pontozza az 
akrobatikus és magasugrásokat. 

A legveszélyesebb versenyszám az extrém lesiklás, amelyet 50 fokos lejtőkön rendeznek 
meg. Egy nagy bukás, és a súlyos sérüléseken kívül a versenyző automatikusan kiesik a 
versenyből. A kiálló kövek és sziklák igazi kihívást jelentenek. Ebből a versenyszámból minden 
évben rendeznek világbajnokságot az alaszkai Valdezben. A győztes elnyeri a „Hegy királya/
királynője” címet. Ez igazán nagy technikai tudást és fizikai erőt igényel. 

A hódeszkások igazi álma a szűz porhó, ezért gyakran hótalpat csatolnak, és nekivágnak 
a hegyeknek. Akiknek pénzük van, azok motoros szánnal vagy helikopterrel jutnak fel az 
érintetlen csúcsokra. 

Valószínűleg a snowboardosok lassan többen lesznek, mint a síelők, mert a fiatalok 
körében hódít ez a sportág. Persze a hullámlovasoknak és a gördeszkásoknak is jó kiegészítő 
sportágként. 

A hódeszkások hamar rájöttek, hogy ha vitorlát szerelnek a deszkára, akkor lift vagy 
gyaloglás nélkül visszajutnak a hegyre. Ehhez nem kell más, mint az, hogy oldalról vagy az 
emelkedőn felfelé fújjon a szél. Ez ma még kezdetleges utakon jár, de valószínűleg növekedni 
fog a rajongótábor. Azoknak azonban, akik ezt választják, képzett széllovasoknak kell lenniük. 
Ezért talán lassabb lesz a fejlődése, mint a snowboardnak. Sok kérdés még megválaszolatlan: 
lehet-e hosszú távolságokat megtenni majd vele. Ez még a jövő zenéje.

A szöveg főbb jellemzői: A hosszabb magyarázó típusú szöveg a snowboardok kialakulásának, fejlődésé-
nek főbb állomásait, a hódeszkák főbb fajtáit mutatja be. A szövegben szereplő idegen szavak, kifejezések, 
nevek nehezíthetik a megértést.
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Mostanság egyre több helyen kedveznek a snowboardosoknak, a hegyoldalakban egyre 
több funpark alakult. Itt mesterséges bukkanók, korlátok, platók, sőt elásott autók és buszok is 
vannak, amelyeket átugranak a lelkes fiatalok. A gordiuszi csomó ezzel el lett vágva: a sízők 
élvezhették saját kis birodalmukat, a snowboardosokat pedig az „unalmas” sípálya helyett 
izgalmas és fergeteges szórakozás várja. Új távlatokat nyitott meg a félcső kialakítása, ezeknek 
ma már profi szakértői vannak. 

Az 1983-as hódeszka-világbajnokságon mutatták be először a félcsövet, amely azóta a 
legnépszerűbb. Egy másik versenytípus a boardercross (terephódeszkázás), ezeket a pályákat 
külön erre a célra építik, hasonlítanak a motocrosspályákhoz. Éles jobb és bal kanyarok, 
bukkanók között versenyeznek, de a legizgalmasabb talán az, hogy gyakran egyszerre hatan 
vannak a pályán. A „big air” versenyeken ugratók fokozzák a feszültséget. Zsűri pontozza az 
akrobatikus és magasugrásokat. 

A legveszélyesebb versenyszám az extrém lesiklás, amelyet 50 fokos lejtőkön rendeznek 
meg. Egy nagy bukás, és a súlyos sérüléseken kívül a versenyző automatikusan kiesik a 
versenyből. A kiálló kövek és sziklák igazi kihívást jelentenek. Ebből a versenyszámból minden 
évben rendeznek világbajnokságot az alaszkai Valdezben. A győztes elnyeri a „Hegy királya/
királynője” címet. Ez igazán nagy technikai tudást és fizikai erőt igényel. 

A hódeszkások igazi álma a szűz porhó, ezért gyakran hótalpat csatolnak, és nekivágnak 
a hegyeknek. Akiknek pénzük van, azok motoros szánnal vagy helikopterrel jutnak fel az 
érintetlen csúcsokra. 

Valószínűleg a snowboardosok lassan többen lesznek, mint a síelők, mert a fiatalok 
körében hódít ez a sportág. Persze a hullámlovasoknak és a gördeszkásoknak is jó kiegészítő 
sportágként. 

A hódeszkások hamar rájöttek, hogy ha vitorlát szerelnek a deszkára, akkor lift vagy 
gyaloglás nélkül visszajutnak a hegyre. Ehhez nem kell más, mint az, hogy oldalról vagy az 
emelkedőn felfelé fújjon a szél. Ez ma még kezdetleges utakon jár, de valószínűleg növekedni 
fog a rajongótábor. Azoknak azonban, akik ezt választják, képzett széllovasoknak kell lenniük. 
Ezért talán lassabb lesz a fejlődése, mint a snowboardnak. Sok kérdés még megválaszolatlan: 
lehet-e hosszú távolságokat megtenni majd vele. Ez még a jövő zenéje.

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: A
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10. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: Az első bekezdésben található információt kell visszakeresni.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0058 0,00010
Standard nehézség 288 2,8

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 85,5 0,18 1. szint alatt 50,6 1,21

Gimnázium 92,8 0,24 1. szint 74,4 0,46

Szakközépiskola 86,4 0,32 2. szint 88,2 0,28

Szakiskola 71,2 0,49 3. szint 95,6 0,22

4. szint 99,0 0,27

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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ÉS HA VITORLÁT SZERELÜNK RÁ?
35/49. feladat: ÉS HA VITORLÁT SZERELÜNK RÁ?	 oc13602

Hogyan készült az első snowboard?

1-es kód: A tanuló értelmezi az olvasottakat, és leírja a következő információt: Sherman két 
gyereksílécet összecsavarozott egy keresztléc segítségével, amelyek lábtámaszként 
szolgáltak. Fontos, hogy a tanuló jelezze, a két lécet nem csak egymás mellé tették, 
hanem rögzítették is őket valamilyen módon egymáshoz.

Példaválaszok:

•	 Két sílécet összecsavarozott/szerelt.

•	 Két sílécet összecsavarozott + keresztléc.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválasz:

•	 Két sílécből. [Hiányzik: a készítés módja.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.



��ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

10. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: A szöveg első bekezdése alapján kell azonosítani a snowboard készítésének fázisait.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0042 0,00008
Standard nehézség 285 3,7

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 79,8 0,21 1. szint alatt 42,2 1,00

Gimnázium 85,9 0,35 1. szint 70,9 0,54

Szakközépiskola 81,0 0,28 2. szint 82,8 0,33

Szakiskola 67,2 0,53 3. szint 88,8 0,36

4. szint 92,0 0,66

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A feladat megoldását segítő információkat a szövegből kell kikeresni.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0071 0,00011
Standard nehézség 310 2,1

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 86,1 0,19 1. szint alatt 42,4 1,15

Gimnázium 93,4 0,21 1. szint 75,0 0,54

Szakközépiskola 87,8 0,27 2. szint 90,0 0,25

Szakiskola 70,2 0,49 3. szint 96,7 0,19

4. szint 99,2 0,20

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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37/51. feladat: ÉS HA VITORLÁT SZERELÜNK RÁ?	 oc13605

Magyarázd meg a szöveg alapján, hogy miért adódhattak ellentétek a síelők és a hódeszkások között
a kilencvenes évek elején!

1-es kód: A tanuló értelmezi az olvasottakat, és válaszában utal az alábbi okok valamelyikére:

▶ „A konzervatív sízők úgy gondolták, hogy a hódeszka nem biztonságos, így 
nemegyszer parázs vita színhelye volt a sípálya.”

▶ „Néhány snowboardos nem tűrte a kitiltást, és bement a pályákra, így 
az összetűzésekből kialakult az a tévhit, hogy a hódeszkások agresszívak, 
»bunkók«.”

▶ „A sízőket nemcsak az bántotta, hogy elveszik a pályájukat, hanem az is, hogy az 
általuk szentnek tartott sportágat nem követik a fiatalok; »bűnük« közé tartozott a 
rikító ruha.”

Példaválaszok:

•	 Bementek a snowboardosok a sípályára, és összetűzések alakultak ki.

•	 Pályák bitorlása és az irigység miatt.

•	 A síelők féltették a pályáikat.

•	 Nem tetszett nekik, hogy az ő területükön vannak.

•	 Mert azt hitték, veszélyes ez a sport.

•	 Mert a hódeszkások nem használhatták a felvonókat és a sípályákat.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Mert a síelőnek 2 léce van.

•	 Mert rikítóak a cuccaik.

•	 Mert akkor kevesebben síznek.

•	 A síelőket bunkónak tartották a pálya miatt.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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10. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: A válaszban utalni kell a sízők és a snowboardosok viszonyát leíró három elem valame-
lyikére; „a hódeszka nem biztonságos”, „néhány snowboardos nem tűrte a kitiltást…”, a[…] sportágat nem 
követik a fiatalok…”.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0069 0,00009
Standard nehézség 360 1,6

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 78,5 0,22 1. szint alatt 26,1 0,88

Gimnázium 88,9 0,28 1. szint 60,8 0,59

Szakközépiskola 81,2 0,34 2. szint 84,1 0,35

Szakiskola 55,4 0,57 3. szint 93,1 0,29

4. szint 96,2 0,45

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A visszakeresett információ alapján kell kiválasztani a helyes választ.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0078 0,00010
Standard nehézség 345 1,6

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 82,8 0,18 1. szint alatt 38,3 0,94

Gimnázium 93,3 0,21 1. szint 63,9 0,51

Szakközépiskola 83,9 0,28 2. szint 87,7 0,28

Szakiskola 62,5 0,53 3. szint 97,6 0,16

4. szint 99,8 0,10

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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39/53. feladat: ÉS HA VITORLÁT SZERELÜNK RÁ?	 oc13607

Milyen anyagú és felépítésű snowboardot ajánlanál egy profi versenyzőnek, és miért? Húzd alá a
szövegben az idevonatkozó részt!

1-es kód: A tanuló értelmezi az olvasottakat, és aláhúzza az alábbi szövegrészt: „A mai modern 
típusokat többrétegű fából és habosított műanyagból állítják elő. Az utóbbiak rendkívül 
stabilak és jól irányíthatóak, sokkal jobb teljesítményt nyújtanak, mint a sílécek. 
Mindenféle állagú, sűrű hóban jól használható.” A válasz akkor is elfogadható, ha a 
tanuló az utolsó mondatot nem húzza alá, VAGY „A kemény kötés kevésbé népszerű…” 
kezdetű mondatot is aláhúzza, de ez utóbbi önmagában nem fogadható el. 

A tanulónak minimálisan az alábbiakat kell aláhúznia: „A mai modern 
típusokat többrétegű fából és habosított műanyagból állítják elő. Az utóbbiak rendkívül 
stabilak és jól irányíthatóak, sokkal jobb teljesítményt nyújtanak, mint a sílécek.”

Elfogadható még, ha a tanuló a következő mondatokat is aláhúzza: „A mai kötéseknek 
két fajtájuk van: puha és kemény. A kemény kötés kevésbé népszerű, de a versenyzők 
ezt használják, ehhez sokkal nagyobb technikai tudás szükséges.”

Ha ezeken kívül mást is aláhúz a tanuló, akkor a válasz 0-s kódot ér.

6-os kód: A tanuló csak a „A kemény kötés kevésbé népszerű…” kezdetű mondatot húzza alá. 
(Ez nem a snowboard típusára vagy felépítésére vonatkozik.) 

Szintén 6-os kódot kell adni, amennyiben a tanuló a következő mondatokat húzza alá 
együtt: “A mai kötéseknek...” ÉS a “Lágy kötéssel sokkal jobban...”

Ha ezeken kívül mást is aláhúz a tanuló, akkor a válasz 0-s kódot ér.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 0-s kódot kell adni abban az esetben is, ha a tanuló 
aláhúzza a jó választ ÉS mellette a “Lágy kötéssel sokkal jobban...” kezdetű mondatot 
is.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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10. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: A szöveg értelmezése alapján alá kell húzni azt a szövegrészt, amely  a gyártásban 
felhasznált anyagokat és azok előnyeit egyaránt tartalmazza.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0034 0,00008
Standard nehézség 805 7,2

Nehézségi szint 4

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 6 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 16,1 0,19 1. szint alatt 2,7 0,36

Gimnázium 20,4 0,36 1. szint 7,7 0,33

Szakközépiskola 16,3 0,31 2. szint 16,0 0,32

Szakiskola 8,4 0,32 3. szint 22,0 0,45

4. szint 32,8 1,16

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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10. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A szöveg alapján kell egy idegen szót megérteni, majd kiválasztani a jelentésének 
megfelelő opciót.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0071 0,00010
Standard nehézség 337 1,8

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 82,6 0,18 1. szint alatt 37,2 0,99

Gimnázium 91,6 0,24 1. szint 66,8 0,52

Szakközépiskola 84,1 0,31 2. szint 87,2 0,28

Szakiskola 64,1 0,54 3. szint 95,7 0,26

4. szint 98,8 0,27

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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Helyes válasz: D
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: Fel kell ismerni a nyolcadik bekezdés tematikus hálójának elemeit, majd kikövetkez-
tetni a helyes választ. ( „A legveszélyesebb az extrém lesiklás […] Ebből a versenyszámból […] A győztes 
elnyeri a «Hegy királya/királynője» címet.”)

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0047 0,00008
Standard nehézség 324 2,7

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 77,7 0,22 1. szint alatt 43,4 0,95

Gimnázium 85,8 0,31 1. szint 64,6 0,45

Szakközépiskola 78,2 0,38 2. szint 79,0 0,40

Szakiskola 62,5 0,52 3. szint 89,8 0,37

4. szint 95,7 0,49

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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42/56. feladat: ÉS HA VITORLÁT SZERELÜNK RÁ?	 oc13610

Válaszolj röviden a címben feltett kérdésre az olvasottak alapján!

1-es kód: A tanuló értelmezi az olvasottakat és válaszol a kérdésre az olvasottak alapján.

Példaválaszok:

•	 A hódeszkások hamar rájöttek, hogy ha vitorlát szerelnek a deszkára, akkor lift vagy
	 gyaloglás nélkül visszajutnak a hegyre.

•	 Lift vagy gyaloglás nélkül felmehetnek újra. A hegyre felfelé is lehet menni.

•	 Akkor nem lesz szükségük liftre.

•	 Nem kell motorosszánnal visszamenni a hegyre.

•	 Nem lenne értelme, nagyobb lenne a balesetveszély.

•	 Tudnunk kellene hozzá windsurfingelni.

•	 Ne gyalogoljanak fölfelé.

•	 Hamarabb felérjenek a tetőre.

•	 Jobb, mert visszafelé nem kell gyalogolni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Akkor a vízen is tudják használni.

•	 Akkor szörfnek hívják.

•	 Irányíthatóbb lesz.

•	 Elősegíti a közlekedést a havon. [Túl általános.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: A cím és a szöveg kapcsolatát kell értelmezni, és ebből kiindulva kell az utolsó bekez-
désen alapuló választ megfogalmazni.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0073 0,00009
Standard nehézség 432 1,0

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 65,5 0,26 1. szint alatt 13,3 0,78

Gimnázium 81,6 0,35 1. szint 38,5 0,54

Szakközépiskola 65,5 0,48 2. szint 68,2 0,43

Szakiskola 37,5 0,56 3. szint 88,0 0,39

4. szint 96,6 0,43

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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Mit neveznek a pusztai atyák imának?

Egyszer az úgynevezett eukhiták közül néhány szerzetes jött Lukiosz abbához* Enatonba. 
Az öreg megkérdezte őket: „Mi a kétkezi munkátok?” Azt mondták: „Mi nem nyúlunk 
semmiféle kétkezi munkához, hanem – amint az apostol mondja – szüntelenül imádkozunk”  
(vö. 1Tessz 5,17). Erre megkérdezte őket az öreg: „Nem esztek?” Azt mondták: „De igen.”  
„Amikor tehát esztek, ki imádkozik akkor helyettetek?” És ismét megkérdezte: „Nem 
alusztok?” Azt mondták: „De igen.” Azt mondta az öreg: „Amikor tehát alusztok, ki imádkozik 
helyettetek?” Erre nem tudtak neki mit felelni. És ő azt mondta nekik: „Bocsássatok meg, de ti 
nem úgy cselekedtek, amint beszéltek. Én most megmutatom nektek, hogy kétkezi munkám 
mellett állandóan imádkozom: az Istennel együtt ülök le, benedvesítem kis vesszőimet, 
és miközben kötéllé sodrom őket, azt mondogatom: Könyörülj rajtam, ó Isten, nagy  
irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat!” (Zsolt 
50,3). És azt mondta nekik: „Ez talán nem imádság?” Azt mondták: „De igen, az.” Erre azt 
mondta nekik: „Ha most egész nap dolgozom és imádkozom, többé-kevésbé tizenhat numiont 
keresek meg. Ebből a kapunál kettőt adok alamizsnaként, a maradékból pedig eszem. És aki 
a két numiont kapja, imádkozik értem, amikor eszem vagy amikor alszom. Így teljesül be 
nálam az Isten kegyelméből a szüntelen imádság.”**

Lukiosz abba történetéből kitetszik, hogy – az „elit-vallásosságot” képviselő 
messzaliánusokat kioktató jellegén túlmenőleg – valójában arról is szó van, mit is tart ez a 
szerzetes imának. Nyilvánvalóan olyat, aminek többé-kevésbé szóbelinek kell lennie, hiszen 
étkezés és alvás közben nem végezhető, és ami nem azonos a zsoltározással, bár természetesen 
abban is benne foglaltatik. Ez a megközelítés felveti a kérdést, vajon milyen összefüggés 
fedezhető fel az ima fogalma és formája között. Köztudott, hogy az abbák görög nyelven 
megőrzött mondásai képezik a szerzetesi irodalom első és legrégebbi magját. Ezek a mondások 
vagy abból erednek, hogy több szerzetes közös „megbeszélést” tartott bizonyos épületes 
dolgokról, vagy két híres öreg beszélgetett egymással, illetve az egyik gerón a tanítványával, 
ezeket a mondásokat pedig megőrizte a szájhagyomány, számtalanszor ismételgetve akár úgy, 
hogy valaki többször visszaemlékezett rá, akár úgy, hogy társaságban idézték fel. Az atyák 
bölcsességének ez az áthagyományozási módja kezeskedik arról, hogy a szövegekben említett 
imádságtöredékek is hitelesek.
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A szöveg főbb jellemzői:  A magyarázó szöveg nehézségét a szokatlan görög nevek jelentik. A görög szer-
zetesekről szóló szöveg ugyanakkor olvasmányosabb anekdotát is tartalmaz, amely felkeltheti a tanulók 
érdeklődését.
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PUSZTAI ATYÁK
 43/57. feladat: PUSZTAI ATYÁK	 oc13101

Kitől/kiktől kérdezte meg Lukiosz abba: „Mi a kétkezi munkátok?”

1-es kód: A tanuló visszakeresi az információt, és megnevezi az eukhita szerzeteseket.

Példaválaszok:

•	 Néhány eukhita szerzetestől.

•	 Eukhiták közül néhány szerzetes.

•	 A szerzetesektől.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Eukhiták közül egy öreget. [Pontatlan.]

•	 Az apostolt. [A kérdést nem egy apostolhoz intézte.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A szövegből vissza kell keresni a kért információt, a válaszban meg kell jelölni a szerze-
teseket vagy a rájuk vonatkozó szinonimák egyikét.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0089 0,00012
Standard nehézség 326 1,6

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 86,9 0,17 1. szint alatt 36,4 1,02

Gimnázium 95,0 0,21 1. szint 74,6 0,47

Szakközépiskola 89,1 0,25 2. szint 92,4 0,24

Szakiskola 68,8 0,48 3. szint 98,1 0,18

4. szint 99,5 0,16

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A szöveg tartalmazza a megfelelő információt, ennek alapján kell megjelölni a helyes 
állítást tartalmazó opciót.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0080 0,00010
Standard nehézség 377 1,3

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 77,7 0,19 1. szint alatt 25,8 0,88

Gimnázium 90,5 0,25 1. szint 56,1 0,53

Szakközépiskola 78,4 0,33 2. szint 81,8 0,35

Szakiskola 54,1 0,54 3. szint 96,3 0,22

4. szint 99,6 0,16

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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45/59. felADAT: pUszTAi ATYÁK OC13103
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Helyes válasz: C
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: Az információ visszakeresése után ki kell választani a helyes megoldást.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0066 0,00009
Standard nehézség 351 1,7

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 79,5 0,19 1. szint alatt 35,9 0,90

Gimnázium 89,9 0,27 1. szint 61,8 0,56

Szakközépiskola 80,1 0,33 2. szint 82,5 0,36

Szakiskola 60,1 0,50 3. szint 95,0 0,22

4. szint 98,9 0,27

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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46/60. feladat: PUSZTAI ATYÁK	 oc13104

Miért kérdezett rá az abba arra a természetes emberi cselekvésre, hogy esznek-e a szerzetesek?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet az olvasottak alapján arra, hogy az abba rá akart mu-
tatni a szerzetesek állításának (szüntelenül imádkoznak) hamis voltára.

Példaválaszok:

•	 Mert ha esznek, akkor nem imádkoznak.

•	 Hogy rámutasson arra, hogy nem szüntelenül imádkoznak.

•	 Mert az apostolok azt mondták, hogy mindig imádkoznak.

•	 Ha esznek, hogy imádkoznak közben?

6-os kód: A tanuló válaszában csak arra utal, hogy a szerzetesek azt állították, hogy semmiféle 
kétkezi munkához nem nyúlnak, de nem kapcsolja össze az imádkozással.

Példaválaszok:

•	 Azért, mert vendégei kissé kérkedőn és meggondolatlanul azt állították, „semmiféle
	 kétkezi munkához” nem nyúlnak.

•	 Mert azt mondták, hogy nem nyúlnak semmiféle kétkezi munkához.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Ha nem ennének, éhen halnának.

•	 Hogy megtudja, imádkoznak-e akkor is. [Tudta, hogy nem imádkoznak olyankor.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: Ki kell következtetni, hogy Lukiosz abbának mi volt a véleménye „az elit-vallásosságot 
képviselő messzaliánusok” imával kapcsolatos kijelentéseiről.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0056 0,00007
Standard nehézség 472 1,2

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 6 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 56,0 0,27 1. szint alatt 10,9 0,61

Gimnázium 69,1 0,40 1. szint 32,8 0,56

Szakközépiskola 56,1 0,47 2. szint 56,8 0,47

Szakiskola 33,1 0,52 3. szint 75,6 0,47

4. szint 89,2 0,72

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: A cím és a szöveg kapcsolatának értelmezése alapján fel kell ismerni, hogy a címben 
feltett kérdésre a szövegben található a válasz.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0033 0,00006
Standard nehézség 516 1,9

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 48,3 0,31 1. szint alatt 21,8 0,78

Gimnázium 58,2 0,50 1. szint 33,3 0,57

Szakközépiskola 47,1 0,44 2. szint 46,7 0,45

Szakiskola 33,4 0,54 3. szint 61,4 0,63

4. szint 76,9 0,97

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrÁsA: A szöveg globális kohézióját megvalósító jelentésszintű elemekből kell következtetni 
a ’gerón’ szó jelentésére.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0046 0,00007
Standard nehézség 475 1,4

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9

-0,6

-0,3

0,0

0,3

0,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

szÁzAléKOs megOlDOTTsÁg

Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 54,8 0,26 1. szint alatt 25,9 1,03

Gimnázium 69,0 0,41 1. szint 33,8 0,55

Szakközépiskola 52,5 0,39 2. szint 51,3 0,47

Szakiskola 34,5 0,61 3. szint 74,4 0,44

4. szint 89,5 0,68

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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49/63. feladat: PUSZTAI ATYÁK	 oc13108

Miért feltételezhetjük, hogy az első szerzetesektől származó, lejegyzett imák hitelesek?

1-es kód: A tanuló értelmezi az olvasmányt, és válaszában utal a szerzetesi közösségek áthagyo-
mányozási módjára: a szájhagyományra.

Példaválaszok:

•	 A folyamatosan meglévő szerzetesi közösségekhez köthető áthagyományozás,
	 szájhagyomány miatt.

•	 Az áthagyományozási mód kezeskedik róla.

•	 Szájhagyomány útján terjedt.

•	 Számtalanszor ismételgették, felidézték, visszaemlékeztek.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Mert tőlük ered az erős vallás hagyománya.

•	 Az abbák görög nyelven megőrzött mondásai képezik a szerzetesi irodalom legrégebbi
	 magját.

•	 Mert ők sosem hazudtak.

•	 Mert elmondták görög nyelven.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: A szöveg értelmezésén túl elsősorban az utolsó mondat grammatikai és jelentésszin-
tű szövegkapcsoló elemeire támaszkodva kell a választ megfogalmazni. („Az atyák bölcsességének ez az 
áthagyományozási módja kezeskedik arról, hogy a szövegekben említett imádságtöredékek is hitelesek.”)

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0081 0,00009
Standard nehézség 556 1,0

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 37,2 0,25 1. szint alatt 2,4 0,33

Gimnázium 55,8 0,42 1. szint 9,8 0,35

Szakközépiskola 32,8 0,44 2. szint 30,0 0,48

Szakiskola 13,0 0,39 3. szint 63,0 0,57

4. szint 90,8 0,62

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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50/64. felADAT: pUszTAi ATYÁK OC13109

jAvÍTÓKUlCs

46

szövegértés - 10.évfolyam javítókulcs

50/64. feladat: PUSZTAI ATYÁK	 oc13109

Kik között zajló párbeszédekből születhettek a „mondások”? Sorold fel a szövegben említett
eseteket!

1-es kód: A tanuló visszakeresi és leírja az alábbi információkat: több szerzetes közös meg-
beszélése, két híres öreg beszélgetése, egyik gerón beszélgetése tanítványával.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Abba – öregek, abba – geronok. [Pontatlan.]

•	 Mester és tanítvány, több tudós.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.



121ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

10. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A megfelelő szöveghelyek és információk visszakeresése után kell leírni mindhárom 
lehetséges helyzetet.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0103 0,00011
Standard nehézség 559 0,8

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 35,2 0,27 1. szint alatt 0,7 0,16

Gimnázium 55,2 0,47 1. szint 4,9 0,23

Szakközépiskola 30,7 0,36 2. szint 24,9 0,41

Szakiskola 8,5 0,31 3. szint 66,0 0,53

4. szint 94,5 0,56

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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Helyes válasz: D
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: A lábjegyzet és a szövegrészlet viszonyát kell értelmezni, ehhez a tanuló támaszkod-
hat előzetes ismereteire is.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0066 0,00008
Standard nehézség 465 1,0

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 58,4 0,25 1. szint alatt 18,0 0,80

Gimnázium 75,5 0,38 1. szint 30,7 0,48

Szakközépiskola 56,0 0,42 2. szint 56,5 0,47

Szakiskola 32,7 0,50 3. szint 83,2 0,42

4. szint 96,1 0,44

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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A szöveg főbb jellemzői: A dokumentum típusú szöveg egy internetszolgáltató cég reklámja. A tanulók 
számára nehézséget jelenthet, hogy bár a szöveg meglehetősen rövid, annak elrendezése, tipográfiája 
jelentősen eltér az iskolában megszokottól.
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A plakáton a kamera mellett kör alakban futó nehezen olvasható szövegrészben talál-
ható információt kell azonosítani.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0023 0,00007
Standard nehézség 766 8,5

Nehézségi szint 4

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 26,7 0,27 1. szint alatt 20,1 0,92

Gimnázium 32,2 0,47 1. szint 16,9 0,41

Szakközépiskola 25,6 0,34 2. szint 23,9 0,34

Szakiskola 19,4 0,45 3. szint 34,3 0,58

4. szint 48,4 1,32

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A plakát szövegéből arra kell következtetni, hogy a bekötési díj 0 forint, azaz nem szá-
mítják fel.  Hibalehetőség: a bekötési díj elengedésének összetévesztése az 50%-os havidíjkedvezménnyel.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0058 0,00008
Standard nehézség 515 1,1

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 47,9 0,26 1. szint alatt 14,2 0,76

Gimnázium 64,4 0,43 1. szint 23,5 0,42

Szakközépiskola 46,0 0,38 2. szint 43,1 0,42

Szakiskola 23,0 0,44 3. szint 70,7 0,47

4. szint 91,9 0,60

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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54/68. felADAT: UrsUs OC11604
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A plakát szövege alapján kell kiválasztani a helyes állítást.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0037 0,00008
Standard nehézség 244 4,9

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 81,6 0,23 1. szint alatt 53,5 1,13

Gimnázium 86,0 0,37 1. szint 73,7 0,51

Szakközépiskola 82,1 0,31 2. szint 83,0 0,37

Szakiskola 73,1 0,46 3. szint 89,1 0,40

4. szint 95,6 0,5

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: Értelmezni kell a kisfilm kifejezést.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0038 0,00007
Standard nehézség 397 2,2

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 64,9 0,25 1. szint alatt 33,7 1,08

Gimnázium 74,2 0,42 1. szint 50,1 0,52

Szakközépiskola 64,0 0,37 2. szint 64,1 0,39

Szakiskola 50,6 0,50 3. szint 78,6 0,45

4. szint 90,9 0,64

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A szövegből visszakeresett információ alapján kell megjelölni a helyes választ.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0074 0,00011
Standard nehézség 300 2,2

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 87,9 0,16 1. szint alatt 46,1 1,01

Gimnázium 94,4 0,19 1. szint 77,5 0,46

Szakközépiskola 89,6 0,25 2. szint 92,4 0,25

Szakiskola 73,6 0,47 3. szint 97,2 0,17

4. szint 99,4 0,17

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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szövegértés - 10.évfolyam javítókulcs

ursus
57/71. feladat: ursus	 oc11607

Milyen hosszú legyen maximálisan a kisfilm?

1-es kód: A tanuló visszakeresi és leírja az alábbi információt: 1 perc.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrÁsA: A szövegből vissza kell keresni a kisfilmre vonatkozó állítást, és a válaszban le kell írni, 
hogy egy perc.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0104 0,00017
Standard nehézség 300 2,2

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 93,8 0,11 1. szint alatt 54,7 0,89

Gimnázium 97,5 0,12 1. szint 89,9 0,27

Szakközépiskola 95,4 0,14 2. szint 97,4 0,16

Szakiskola 84,2 0,39 3. szint 99,6 0,07

4. szint 100,0 0,02

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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58/72. feladat: ursus	 oc11608

Fogalmazd meg a saját szavaiddal: 50%-os havidíjkedvezmény!

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi a kifejezést, és az általa adott megfogalmazás az eredetivel 
azonos értelmű, de nem a kifejezés szó szerinti megismétlése.

Példaválaszok:

•	 A havidíjnak csak a felét kell most fizetni.

•	 Fél áron fizethető minden hónapban.

•	 Az eredeti ár feléért internetezhetsz.

•	 Amennyit havonta kellene fizetni, annak csak a felét kell fizetni havonta.

•	 Csak a felét kell kifizetni.

•	 Havonta fél áron.

•	 Az egy hónapban befizetendő összeg a felére csökken.

•	 A havidíj fele ingyen van.

•	 Ha valakinek 10 000-et kell fizetnie, csak 5000-et fizet majd.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 50%-kal csökken a havidíj kedvezmény. [A kérdés helytelen megismétlése.]

•	 Fél áron van a havidíjkedvezmény. [Pontatlan, nem a kedvezmény van féláron.]

•	 Fél áron 30 napos kedvezmény. [Pontatlan.]

•	 Az eredeti ár felénél kevesebbet kell fizetni havonta. [Pontatlan.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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A KérDés besOrOlÁsA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrÁsA: A  plakát szövegét értelmezve fel kell fedezni a kapcsolatot az „50% havidíjkedvez-
ményt adunk!” és az „előfizetési díj feléért” kifejezések között.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0055 0,00008
Standard nehézség 355 2,2

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9

-0,6

-0,3

0,0

0,3

0,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

szÁzAléKOs megOlDOTTsÁg

Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 78,8 0,21 1. szint alatt 36,1 0,98

Gimnázium 86,8 0,28 1. szint 64,2 0,57

Szakközépiskola 80,1 0,32 2. szint 82,6 0,32

Szakiskola 62,5 0,56 3. szint 91,4 0,30

4. szint 95,1 0,44

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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1. melléklet – A statisztikai jellemzők

A tesztelméleti paraméterek
A tanulók képességeinek mérésére a teszten elért összes pontszám vagy a százalékos eredmények nem megfele-
lőek. Egyrészt az elért pontszám függ a teszt nehézségétől, azaz ugyanezek a tanulók egy másik, hasonló képes-
ségeket mérő teszten akár sokkal jobb vagy gyengébb eredményeket is elérhetnek, másrészt az összes pontszám 
nem lineárisan nő a tanulók képességeivel: egypontnyi különbség a kis pontszámot elérő tanulók között nem 
jelent ugyanakkora tudásbeli különbséget, mint egy pontszámnyi eltérés az átlagos eredményt elérők között. 
Ugyanígy az item nehézségének mérésére sem alkalmas az itemre adott helyes válaszok száma vagy aránya. 
Ráadásul egy ilyen típusú pontozásnál nehéz értelmezni a tanulók képességei és az itemek nehézsége közötti 
összefüggéseket, hiszen nem ugyanazon a skálán mérjük őket. A tanulók képességei a pontszám vagy százalé-
kos mérőszám növekedésével nőnek, az itemek nehézsége ezzel szemben csökken az őket megoldók számának 
növekedésével.

Ezért a tanulók tudásának mérésére a pszichometriában különböző képességmodelleket (Rasch-modell, kétpa-
raméteres, illetve háromparaméteres modell) alkalmaznak a nemzetközi és a hazai gyakorlatban.1 Ezek közös 
tulajdonságai:
•	 tesztfüggetlen módon becsülhető velük a tanulók képessége, azaz egy ugyanolyan típusú, de más kérdéseket tartal-

mazó teszt alapján számítva a tanulók képességeit, közel azonos eredményeket kapnánk;

•	 mintafüggetlenné teszik az itemek nehézségét, azaz az adott populációból új reprezentatív mintát választva az itemek 

nehézsége hasonlóan alakul;

•	 linearizálják a képességet és az itemnehézséget, azaz egypontnyi képességkülönbség a skála minden pontján ugyan-

akkora mértékű tudásbeli különbséget jelez;

•	 közös skálára helyezik a tanuló képességét és az item nehézségét.

Ezek valószínűségi modellek, azaz a tanulók képességét nem olyan határként kell elképzelnünk, amely egyértel-
műen elválasztja a számára „megoldható” itemeket a „megoldhatatlanoktól”. A tanuló képességétől és a feladat 
paramétereitől függő 0 és 1 közötti érték adja a tanuló eredményességének valószínűségét az adott feladaton.

Az általunk használt kétparaméteres modell minden tanulóhoz hozzárendel egy képességértéket ( )iq , és ezzel 

párhuzamosan minden egypontos itemhez hozzárendel két paramétert: a nehézséget ( )jb  és a meredekséget 
( )ja . A nehézség azt mutatja, hogy a képességskála mely részén helyezkedik el az item, a meredekség pedig 
azt, hogy az item megoldási valószínűsége milyen gyorsan növekszik a tanulók képességének növekedésével.  
A paraméterek ismeretében az i. tanuló eredményességének valószínűségét a j. item megoldásában a következő 
képlet adja:

( )
))(7,1exp(1

11pontszám
jij

ij ba
P

−−+
==

q

1  Robert L. Brennan (ed.): Educational Measurement: Fourth Edition (ACE/Praeger Series on Higher Education). Praeger 

Publishers, 2006; Horváth György: Bevezetés a tesztelméletbe. Budapest, 1993.
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A 1. ábrán egy egypontos item megoldási valószínűségének változását láthatjuk a képesség függvény-
ében.
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1. ábra: Egypontos item megoldási valószínűsége

Az item nehézsége itt az a pont, ahol a két görbe metszi egymást, azaz, ahol a tanuló sikerességének esélye 
50 százalék. Egy nagyobb nehézségű, de ugyanilyen meredekséggel rendelkező item megoldási valószínűségét 
mutató ábra az itt bemutatott ábrától annyiban különbözik, hogy a görbék jobbra csúsznak a vízszintes tengely 
mentén, míg egy ugyanilyen nehézségű, de ennél nagyobb meredekséggel rendelkező item esetén a metszés-
pont koordinátái változatlanok maradnak, a görbék meredekebbek lesznek.

A többpontos itemekhez a meredekségen és a nehézségen kívül minden 0-nál nagyobb pontszámhoz tartozik 

egy viszonylagos lépésnehézség ( )jvc  is. Ekkor k pont elérésének a valószínűségét a következő képlettel kap-
juk:

( )
( )

( )∑ ∑

∑
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ahol jm  a maximális pontszám, 00 ≡jc  és 
0

1
≡∑

=

jm

v
jvc

. A nehézség, jb  itt is az item elhelyezkedését mutatja a 

képességskálán, a jvc  értékek pedig a lépések egymáshoz viszonyított nehézségét mutatják. Ezek nem feltét-
lenül növekvő sorrendben követik egymást, előfordulhat, hogy a második lépés könnyebb az elsőnél. Például 
elképzelhető olyan item, amelyre igaz, hogy ha valaki meg tudja oldani az item egypontos részét, akkor jó esél-
lyel a két pontot is meg tudja szerezni. A 2. ábrán egy kétpontos item pontszámainak valószínűségeit láthatjuk 
a képesség függvényében.
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2. ábra: Kétpontos item megoldási valószínűsége

Többpontos itemek esetén az item nehézsége az a pont, amelyre a 0 és a maximális pontszám valószínűsége 
megegyezik, azaz ahol a két görbe metszi egymást; a viszonylagos nehézségek pedig azon pontok előjeles távol-
ságai a nehézségtől, amelyre az adott pontszám és az eggyel kisebb pontszám elérésének valószínűsége azonos.

Összegezve az eddigieket: az általunk számított képességértékek és itemparaméterek közös, lineáris skálán he-
lyezkednek el. Jól értelmezhető az összefüggés közöttük, tetszőleges képességű tanuló és tetszőleges paramé-
terekkel rendelkező item esetén megadható, hogy az adott tanuló mekkora valószínűséggel oldja meg az adott 
itemet.

A 2003-as, illetve a 8. évfolyam esetében a 2004-es mérés elemzése során kialakítottuk a standard képességská-
lákat az egyes tesztek esetében. A standard pontok a képességek lineáris transzformációi. A standardizálás célja 
az országos átlagteljesítmény és szórás beállítása. A transzformáció elvégzése után ez rendre 500 és 100 standard 
pont a matematika és a szövegértés területén egyaránt. A 3. és 4. ábrán azt szemléltetjük, hogyan oszlanak meg 
a képességskálán a tanulók egy teszt esetén standardizálás előtt és után. Látható, hogy a tanulók egymáshoz 
viszonyított helyzete nem változik, csupán a skála cserélődik ki alattuk. Az ábrákon folytonos vonallal jelöltük 
az átlagot és szaggatott vonalakkal az átlagtól egyszórásnyira lévő pontokat.
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3. ábra: A tanulók képességei standardizálás előtt
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4. ábra: A tanulók képességei standardizálás után

A képességpontok standardizálására az egyszerűbb összehasonlíthatóság kedvéért van szükség, hiszen több-
nyire a tanulók egyes csoportjainak egymáshoz, illetve a képességek átlagához viszonyított helyzetére vagyunk 
kíváncsiak, és ezek az összehasonlítások a standardizálás révén sokkal szemléletesebbé tehetők. Mivel a tanulók 
eloszlása a képességskálán rendszerint normális eloszlással jól közelíthető, elmondhatjuk, hogy körülbelül a 
tanulók fele az átlag alatt, fele az átlag felett található, és mintegy kétharmaduk van az átlag körüli, szórásnyi 
sugarú intervallumban. Tehát a standardizált képességskálán körülbelül a tanulók fele az országos átlag alatt és 
felett, kétharmada az országos átlag körüli, 1±  szórásnyi intervallumban helyezkedik el. Ezért például 500-as 
átlagú és 100-as szórású skála esetén, ha egy tanuló 520 pont körül teljesít, akkor kicsivel jobb képességű, mint 
egy átlagos tanuló, ha pedig 620 standard pontot ér el, akkor a felső 20 százalékba tartozik.

2004-ben és 2006-ban a 6. és 10. évfolyamon az ország véletlenszerűen kiválasztott 150 iskolájában felvett válto-
zatlan és titkos tartalmú Core-teszt segítségével a 2003-ban használt skálázást alkalmaztuk, így az eredmények 
egyszerűen összehasonlíthatók. A 8. évfolyamon a standardizálást 2004-ben végeztük el, a 2006-os eredménye-
ket erre a skálára vetítettük.
Az egyes területek itemei ugyanezen transzformáció segítségével szintén elhelyezhetők a skálán, így a 
tanulók és itemek közötti jól értelmezhető viszony is megmarad, az item megoldási valószínűségére felírt 
képletek érvényessége nem sérül.
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Az item nehézségi szintje
A diákok standard pontjai mellett az eredmények elemzésében fontos szerepet játszanak a szakmai és statisz-
tikai szempontok alapján meghatározott tanulói képességszintek. Az itemek nehézségi szintjei és a hozzájuk 
kapcsolódó képességszintek a képességek egyfajta hierarchiáját jelzik. Azok a tanulók, akik elérnek egy szintet, 
természetesen nem csupán az azon a szinten elvárható képességekkel rendelkeznek, hanem az alsóbb szintek-
hez tartozó képességeknek is a birtokában vannak. Így például az a tanuló, aki a harmadik szinten teljesít, érte-
lemszerűen a második és az első szint követelményeinek is megfelel. Egy adott szinten lévő tanuló várhatóan a 
szinthez tartozó kérdéseknek legalább a felére helyes választ ad. 

Fontos megérteni, hogy a képességskála folytonos, nincsenek rajta természetes osztópontok. A képességszintek 
bevezetése csupán abban segít, hogy a tanulókat képességük szerint kategóriákba sorolva meg tudjuk mondani, 
hogy legalább milyen képességeket tudhatnak magukénak a szintbe tartozók, és mi az, amiben elmaradnak a 
magasabb szinten található tanulóktól. A képességskálán meghúzott határvonalak segítségével tehát meghatá-
rozható, hogy az egyes határvonalakat elért tanulók milyen képességekkel rendelkeznek. Mind a szövegértési 
képességük, mind a matematikai eszköztudásuk alapján négy képességszintbe soroltuk be a diákokat.2 

A tanulók képességszintekbe sorolása több lépésből állt. A feladatok nehézségének megállapítása és a megol-
dáshoz szükséges műveletek meghatározása után a feladatok nehézségi szintekre osztása következett. A fel-
adatok nehézségskáláján (ami megegyezik a tanulók képességskálájával) három határpontot határoztunk meg 
– a feladatok követelményeit is figyelembe véve –, és ezáltal az itemeket a kialakított négy szint valamelyikébe 
soroltuk. Az első és a negyedik szint csak egy oldalról határolt, a határpontokat tudatosan úgy határoztuk meg, 
hogy a második és a harmadik szint intervalluma azonos hosszúságú legyen. Ezt követően a szint feladatainak 
megoldásához szükséges műveleteket összesítve és általánosítva meghatároztuk a szint követelményrendsze-
rét.

A tanulók képességszintjét azon elv alapján határoztuk meg, hogy egy adott szint (pl. a 2. szint) leggyengébb 
tanulója várhatóan 50 százalékos eredményt érjen el az adott szintű (pl. 2. szintű) – azonos meredekségű, nehé-
zségük szerint egyenletesen megoszló – feladatokból összeállított teszten. Tehát a tanuló szintje az a legmaga-
sabb szint, amely szint feladatainak legalább a felét megoldaná képessége alapján. Ez az elv használható a 2. és 
a 3. szint esetén, de a két szélső szintnél nem, hiszen azoknál nem intervallum, hanem félegyenes tartalmazza a 
szint itemeit. Ezért ezekben az esetekben a tanulókra vonatkozó szint alsó határpontjának kiszámítása úgy tör-
ténik, hogy a tanulók 2. és 3. szintjének alsó határpontjai közötti távolságot mérjük fel a 2. szint alsó határától 
balra, illetve a 3. szint alsó határától jobbra, a képességskála ezen pontjai lettek a tanulók 1., illetve 4. szintjének 
alsó határpontjai. Ily módon a képességskálát végül 5 részre osztottuk, a négy szint mellett az 1. szinttől balra 
található még egy félegyenes, amely az „1. szint alatti” tanulókat tartalmazza, ők a teszten elért eredményeik 
alapján még az 1. szint követelményeinek sem tettek eleget. Képességeikről, ismereteik természetéről nem kap-
hatunk átfogó képet, tudásuk megragadására a kompetenciamérésben használt tesztfeladatok nem alkalmasak. 
Az 5. ábra szemléletesebb képet ad a szintek kialakításának folyamatáról, a 6. évfolyam szövegértési tesztjének 
adatait felhasználva. Segítségével az is jól látható, hogy a szinthatárok az itemek és a tanulók esetében nem 
egyeznek meg, ami a tanulókra vonatkozó követelményekből természetes módon adódik.

2  A szintek meghatározása a PISA 2000 vizsgálatban használt módszerrel történt.
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1. szint 2. szint 3. szint 4. szint

1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint

ITEMEK SZINTJEI

DIÁKOK SZINTJEI

381 471 561

336 426 516 606

Az 1. szint alsó határát 
úgy kaptuk, hogy a 2. és 
3. szint alsó határa 
közötti távolságot vettük 
alapul.

Az 4. szint alsó határát 
úgy kaptuk, hogy a 2. és 
3. szint alsó határa 
közötti távolságot vettük 
alapul.

Az a diák, aki 426 
képességpontot ért el, 
várhatóan 50%-os 
eredményt érne el egy 
csupa 2. szintű feladatból 
összeállított teszten.

Az a diák, aki 516 
képességpontot ért el, 
várhatóan 50%-os 
eredményt érne el egy 
csupa 3. szintű feladatból 
összeállított teszten.

5. ábra: A szintkialakítás folyamata

Az egyes kódok előfordulási aránya
Az eredmények feldolgozásához a nyílt végű itemekre adott válaszokat a Javítókulcsban leírtaknak megfelelően 
kódoltuk, a feleletválasztós itemek esetében pedig az A, B, C, D és E válaszlehetőségeket rendre az 1, 2, 3, 4 és 
5 kódokkal jelöltük. Nyomdahiba esetén 7-es, nem egyértelmű válasz esetén 8-as, hiányzó válasz esetén pedig 
9-es kódot alkalmaztunk.

Az adott item lehetséges kódjainak megoszlását az adott évfolyam diákjai körében minden item esetében egy 
ábrán szemléltetjük, amely azt mutatja, hogy a diákok hány százaléka kapta az adott kódot. Ezek az értékek a 
kötet mellékletében táblázatos formában is szerepelnek.
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Az item lehetséges kódjainak pontbiszeriális korrelációja
Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja (angolul: point biserial correlation) az adott kód előfordulása és a 
képességpontok közötti korreláció.

Értékének kiszámításához egy olyan indikátorváltozót képezünk, amelynek értéke 1 azoknak a diákoknak az 
esetében, akik az adott kódot kapták a vizsgált itemre, és egyébként 0, majd e változó és a diákok képességpontja 
közötti hagyományos Pearson-féle korreláció a keresett pontbiszeriális korreláció az adott item adott kódjára.

A korreláció a két változó közötti lineáris kapcsolat mutatója, értéke –1 és 1 közötti, negatív abban az esetben, 
ha a két változó ellentétes irányban mozog (az egyik változó nagyobb értékei a másik változó kisebb értékeivel 
járnak együtt), és pozitív abban az esetben, ha a két változó együtt mozog (az egyik változó nagyobb értékei a 
másik változó nagyobb értékeivel járnak együtt). A pontbiszeriális korreláció pozitív értéke azt mutatja tehát, 
hogy a jobb képességű diákok, negatív értéke pedig azt, hogy a gyengébb képességű diákok kapták inkább az 
adott kódot.

Egy item akkor illeszkedik a teljes teszt által mérni kívánt mögöttes szövegértési vagy matematikai képesség-
skálára, ha a jó válasz pontbiszeriális korrelációja pozitív (legalább 0,2), a rossz válaszok pontbiszeriális korre-
lációja pedig negatív. Ez jelenti azt ugyanis, hogy a jó eredményt elért diákok nagyobb valószínűséggel oldották 
meg a feladatot gyengébb eredményt elért társaiknál. Többpontos feladatok vonatkozásában akkor megfelelő 
az item „viselkedése”, ha a kisebb pontszámot érő kódok mellett a pontbiszeriális korreláció is kisebb értéket 
vesz fel. Például egy kétpontos item esetében ideális esetben a 2-es kód pontbiszeriális korrelációja nagyobb 
értéket vesz fel, mint az 1-es kód pontbiszeriális korrelációja, és a 0 pontot érő kódok pontbiszeriális korrelációi 
a legkisebbek.

Az adott item lehetséges kódjainak pontbiszeriális korrelációját az adott évfolyam diákjai körében minden item 
esetében egy-egy ábrán szemléltetjük. Ezek az értékek a kötet mellékletében táblázatos formában is szerepel-
nek.

Az item százalékos megoldottsága országosan és iskolatípusonként, valamint az egyes tanulói ké-
pességszinteken
A fenti jellemzőkön kívül táblázatos formában bemutatjuk minden egyes item esetén az item százalékos megol-
dottságát országosan, az egyes településtípusok esetében, valamint az egyes képességszintekhez tartozó diákok 
körében. A százalékos megoldottság mellett a becslés hibáját is feltüntettük. Ezek az értékek a kötet mellék-
letében táblázatos formában is szerepelnek.
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Azonosító feladatcím szövegtípus Gondolkodási művelet

OC04401 Himalája - Döntsd el, hogy melyik igaz, [...] megfelelő szó bekarikázásával jelöld! Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC04403 Himalája - Hol játszódik a film? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC04405 Himalája - Mitől lesz hiteles ez a film? Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC04407 Himalája - Mire cserélik a dolpóiak a sót? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC04408 Himalája - Miért tart hónapokig az út? Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC04409 Himalája - Mit értesz a “mozi valamennyi kockája” kifejezésen? Magyarázó Értelmezés

OC10301 Rockalbumajánlók - Hány magyar előadó lemezéről olvashatunk? Sorold fel őket! Dokumentum Információ-visszakeresés

OC10302 Rockalbumajánlók - Mely lemezek tartalmaznak nagyrészt már ismert számokat? Dokumentum Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC10305 Rockalbumajánlók - Melyik az az együttes/énekes, amelyik több zenei stílust is ötvöz dalaiban? Dokumentum Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC10306 Rockalbumajánlók - Mit jelölnek az albumcímek után a zárójeles kifejezések? Dokumentum Értelmezés

OC10308 Rockalbumajánlók - Mit jelent az “élő album” kifejezés? Dokumentum Értelmezés

OC10310 Rockalbumajánlók - Mi a közös a Cyborn, a Dimmu Borgir és a Blind Myself zenéjében? Dokumentum Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC10311 Rockalbumajánlók - Kik a legismeretlenebbek a könnyűzenei pályán? Dokumentum Értelmezés

OC10312 Rockalbumajánlók - Mi a közös a Busted és a Dream Theater csapatában? Dokumentum Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC12002 A szkítákról - Mely közismert művek vették át a hun eredet hagyományát Kézai Simontól? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC12004 A szkítákról - Az olvasottak és ismereteid alapján [...] nem ábrázolhatták a szkíták! Magyarázó Értelmezés

OC12005 A szkítákról - Az alföldi régészeti emlékek [...] milyen kapcsolatra utalnak? Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC12006 A szkítákról - A tanulmány utolsó mondatának “ismét” [...] erősít meg? Magyarázó Értelmezés

OC12008 A szkítákról - A “kurgán” szó jelentése a felsoroltak közül mire NEM vonatkozhat? Magyarázó Értelmezés

OC12009 A szkítákról - Milyen feleletet ad a szerző a “Ma már Hérodotosznál többet tudunk?” kérdésre? Magyarázó Értelmezés

OC10001 Münchhausen - Hogyan jutott el Münchhausen a Holdra? Elbeszélő Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC10002 Münchhausen - Melyik regényalak nyomán döntött úgy [...] útnak indul? Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC10003 Münchhausen - A Nagy Kutya csillagképről érkezett űrlények feje mihez hasonlít? Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC10004 Münchhausen - Milyen földi természeti jelenségre [...] magyarázatot adni? Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC10005 Münchhausen - Hogyan születnek a holdlakók? Elbeszélő Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC10006 Münchhausen - Mire célozhat Münchhausen [...], amilyennel a Holddon találkozott? Elbeszélő Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC10007 Münchhausen - Kiket parodizál Münchhausen báró hihetetlen meséje? Elbeszélő Értelmezés

OC10008 Münchhausen - Milyen mesebefejezésére emlékeztet [...] utolsó bekezdése? Elbeszélő Értelmezés

OC11401 Áramszámla - Nevezd meg, ki a fogyasztó és ki a szolgáltató? Dokumentum Információ-visszakeresés

OC11402 Áramszámla - Jelöld a helyes állítást! Dokumentum Információ-visszakeresés

OC11404 Áramszámla - Hogy értesül a szolgáltató a mérőállásról? Dokumentum Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC11407 Áramszámla - A számlán szereplő [...] e számlák alapján a fogyasztótól? Dokumentum Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC11409 Áramszámla - Miért van szükség arra, hogy a “fizető ügyfél” azonosítószámot kapjon? Dokumentum Értelmezés

OC13601 És ha vitorlát szerelünk rá? - Ki találta fel a snowboardot? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC13602 És ha vitorlát szerelünk rá? - Hogyan készült az első snowboard? Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC13603 És ha vitorlát szerelünk rá? - Miből készültek kezdetben a hódeszkák? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC13605 És ha vitorlát szerelünk rá? - Magyarázd meg [...] a kilencvenes évek elején! Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC13606 És ha vitorlát szerelünk rá? - Milyen kötéseket használnak a modern hódeszkákon? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC13607 És ha vitorlát szerelünk rá? - Milyen anyagú és felépítésű [...] Húzd alá [...] részt! Magyarázó Értelmezés

OC13608 És ha vitorlát szerelünk rá? - Mik azok a funparkok? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC13609 És ha vitorlát szerelünk rá? - Kik nyerhetik el a [...] világbajnokságon? Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC13610 És ha vitorlát szerelünk rá? - Válaszolj röviden a címben feltett kérdésre az olvasottak alapján! Magyarázó Értelmezés

OC13101 Pusztai atyák - Kitől/kiktől kérdezte meg Lukiosz abba: “Mi a kétkezi munkátok?” Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC13102 Pusztai atyák - Melyik állítás helyes? Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC13103 Pusztai atyák - A szerző szerint mit tart Lukiosz [...] imával kapcsolatban? Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC13104 Pusztai atyák - Miért kérdezett rá az abba [...], hogy esznek-e a szerzetesek? Elbeszélő Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC13105 Pusztai atyák - Milyen kapcsolatban áll a cím Lukiosz abba és az eukhiták történetével? Elbeszélő Értelmezés

OC13107 Pusztai atyák - A szövegösszefüggésből következtesd ki, mit jelenthet [...] “gerón”? Elbeszélő Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC13108 Pusztai atyák - Miért feltételezhetjük, hogy az első [...] lejegyzett imák hitelesek? Elbeszélő Értelmezés

OC13109 Pusztai atyák - Kik között zajló párbeszédekből születhettek a “mondások”? Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC13110 Pusztai atyák - Az első bekezdés végén szereplő ** lábjegyzet miről informál? Elbeszélő Értelmezés

OC11601 Ursus - Kik részesülhetnek a kedvezményben? Dokumentum Információ-visszakeresés

OC11603 Ursus - Mit tudunk meg a bekötési díjról? Dokumentum Információ-visszakeresés

OC11604 Ursus - Akik most fizetnek elő, azok... Dokumentum Információ-visszakeresés

OC11605 Ursus - Mi a kisfilm? Dokumentum Értelmezés

OC11606 Ursus - Mit tehet majd a kisfilm elkészítője? Dokumentum Információ-visszakeresés

OC11607 Ursus - Milyen hosszú legyen maximálisan a kisfilm? Dokumentum Információ-visszakeresés

OC11608 Ursus - Fogalmazd meg a saját szavaiddal: 50%-os havidíjkedvezmény! Dokumentum Értelmezés

1. táblázat: Az itemek besorolása



1�1ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

10. ÉVFOLYAM

Azonosító feladatcím standard 
meredekség

standard 
hiba

standard 
nehézség

standard 
hiba

százalékos 
megoldottság -   
teljes populáció

standard 
hiba

OC04401 Himalája - Döntsd el, hogy melyik igaz, [...] megfelelő szó bekarikázásával jelöld! 0,0058 0,00008 623 1,8 27,8 0,2

OC04403 Himalája - Hol játszódik a film? 0,0029 0,00006 428 2,4 58,0 0,3

OC04405 Himalája - Mitől lesz hiteles ez a film? 0,0062 0,00008 404 1,3 69,9 0,2

OC04407 Himalája - Mire cserélik a dolpóiak a sót? 0,0060 0,00015 157 6,5 95,4 0,1

OC04408 Himalája - Miért tart hónapokig az út? 0,0041 0,00008 707 3,9 21,9 0,2

OC04409 Himalája - Mit értesz a “mozi valamennyi kockája” kifejezésen? 0,0075 0,00009 551 1,0 38,9 0,3

OC10301 Rockalbumajánlók - Hány magyar előadó lemezéről olvashatunk? Sorold fel őket! 0,0072 0,00008 460 1,0 59,3 0,2

OC10302 Rockalbumajánlók - Mely lemezek tartalmaznak nagyrészt már ismert számokat? 0,0065 0,00008 504 1,0 49,8 0,3

OC10305 Rockalbumajánlók - Melyik az az együttes/énekes, amelyik több zenei stílust is ötvöz dalaiban? 0,0088 0,00011 379 1,1 78,3 0,2

OC10306 Rockalbumajánlók - Mit jelölnek az albumcímek után a zárójeles kifejezések? 0,0078 0,00009 449 0,9 62,7 0,2

OC10308 Rockalbumajánlók - Mit jelent az “élő album” kifejezés? 0,0050 0,00008 378 1,8 71,6 0,2

OC10310 Rockalbumajánlók - Mi a közös a Cyborn, a Dimmu Borgir és a Blind Myself zenéjében? 0,0061 0,00009 343 1,9 79,2 0,2

OC10311 Rockalbumajánlók - Kik a legismeretlenebbek a könnyűzenei pályán? 0,0023 0,00006 635 4,5 37,8 0,3

OC10312 Rockalbumajánlók - Mi a közös a Busted és a Dream Theater csapatában? 0,0052 0,00007 407 1,5 67,2 0,3

OC12002 A szkítákról - Mely közismert művek vették át a hun eredet hagyományát Kézai Simontól? 0,0054 0,00007 491 1,2 52,6 0,3

OC12004 A szkítákról - Az olvasottak és ismereteid alapján [...] nem ábrázolhatták a szkíták! 0,0056 0,00008 367 1,8 74,6 0,2

OC12005 A szkítákról - Az alföldi régészeti emlékek [...] milyen kapcsolatra utalnak? 0,0032 0,00006 548 2,1 44,3 0,2

OC12006 A szkítákról - A tanulmány utolsó mondatának “ismét” [...] erősít meg? 0,0039 0,00008 753 5,2 17,9 0,2

OC12008 A szkítákról - A “kurgán” szó jelentése a felsoroltak közül mire NEM vonatkozhat? 0,0028 0,00006 535 2,3 46,6 0,3

OC12009 A szkítákról - Milyen feleletet ad a szerző a “Ma már Hérodotosznál többet tudunk?” kérdésre? 0,0051 0,00007 447 1,3 60,4 0,3

OC10001 Münchhausen - Hogyan jutott el Münchhausen a Holdra? 0,0100 0,00014 326 1,5 88,4 0,2

OC10002 Münchhausen - Melyik regényalak nyomán döntött úgy [...] útnak indul? 0,0087 0,00013 301 1,9 89,7 0,1

OC10003 Münchhausen - A Nagy Kutya csillagképről érkezett űrlények feje mihez hasonlít? 0,0091 0,00013 316 1,7 88,7 0,2

OC10004 Münchhausen - Milyen földi természeti jelenségre [...] magyarázatot adni? 0,0071 0,00009 400 1,2 72,3 0,2

OC10005 Münchhausen - Hogyan születnek a holdlakók? 0,0068 0,00008 531 1,0 43,5 0,3

OC10006 Münchhausen - Mire célozhat Münchhausen [...], amilyennel a Holddon találkozott? 0,0057 0,00008 571 1,4 37,2 0,3

OC10007 Münchhausen - Kiket parodizál Münchhausen báró hihetetlen meséje? 0,0061 0,00008 472 1,1 56,2 0,3

OC10008 Münchhausen - Milyen mesebefejezésére emlékeztet [...] utolsó bekezdése? 0,0075 0,00010 344 1,6 82,4 0,2

OC11401 Áramszámla - Nevezd meg, ki a fogyasztó és ki a szolgáltató? 0,0056 0,00010 265 3,3 87,4 0,2

OC11402 Áramszámla - Jelöld a helyes állítást! 0,0058 0,00009 345 2,0 78,6 0,2

OC11404 Áramszámla - Hogy értesül a szolgáltató a mérőállásról? 0,0030 0,00006 503 2,0 50,0 0,2

OC11407 Áramszámla - A számlán szereplő [...] e számlák alapján a fogyasztótól? 0,0066 0,00008 475 1,0 55,7 0,3

OC11409 Áramszámla - Miért van szükség arra, hogy a “fizető ügyfél” azonosítószámot kapjon? 0,0040 0,00007 586 2,1 37,4 0,3

OC13601 És ha vitorlát szerelünk rá? - Ki találta fel a snowboardot? 0,0058 0,00010 288 2,8 85,5 0,2

OC13602 És ha vitorlát szerelünk rá? - Hogyan készült az első snowboard? 0,0042 0,00008 285 3,6 79,8 0,2

OC13603 És ha vitorlát szerelünk rá? - Miből készültek kezdetben a hódeszkák? 0,0071 0,00011 310 2,1 86,1 0,2

OC13605 És ha vitorlát szerelünk rá? - Magyarázd meg [...] a kilencvenes évek elején! 0,0069 0,00009 360 1,6 78,5 0,2

OC13606 És ha vitorlát szerelünk rá? - Milyen kötéseket használnak a modern hódeszkákon? 0,0078 0,00010 345 1,6 82,8 0,2

OC13607 És ha vitorlát szerelünk rá? - Milyen anyagú és felépítésű [...] Húzd alá [...] részt! 0,0034 0,00008 805 7,2 16,1 0,2

OC13608 És ha vitorlát szerelünk rá? - Mik azok a funparkok? 0,0071 0,00010 337 1,8 82,6 0,2

OC13609 És ha vitorlát szerelünk rá? - Kik nyerhetik el a [...] világbajnokságon? 0,0047 0,00008 324 2,7 77,7 0,2

OC13610 És ha vitorlát szerelünk rá? - Válaszolj röviden a címben feltett kérdésre az olvasottak alapján! 0,0073 0,00009 432 1,0 65,5 0,3

OC13101 Pusztai atyák - Kitől/kiktől kérdezte meg Lukiosz abba: “Mi a kétkezi munkátok?” 0,0089 0,00012 326 1,6 86,9 0,2

OC13102 Pusztai atyák - Melyik állítás helyes? 0,0080 0,00010 377 1,3 77,7 0,2

OC13103 Pusztai atyák - A szerző szerint mit tart Lukiosz [...] imával kapcsolatban? 0,0066 0,00009 351 1,7 79,5 0,2

OC13104 Pusztai atyák - Miért kérdezett rá az abba [...], hogy esznek-e a szerzetesek? 0,0056 0,00007 472 1,2 56,0 0,3

OC13105 Pusztai atyák - Milyen kapcsolatban áll a cím Lukiosz abba és az eukhiták történetével? 0,0033 0,00006 516 1,9 48,3 0,3

OC13107 Pusztai atyák - A szövegösszefüggésből következtesd ki, mit jelenthet [...] “gerón”? 0,0046 0,00007 475 1,4 54,8 0,3

OC13108 Pusztai atyák - Miért feltételezhetjük, hogy az első [...] lejegyzett imák hitelesek? 0,0081 0,00009 556 1,0 37,2 0,3

OC13109 Pusztai atyák - Kik között zajló párbeszédekből születhettek a “mondások”? 0,0103 0,00011 559 0,8 35,2 0,3

OC13110 Pusztai atyák - Az első bekezdés végén szereplő ** lábjegyzet miről informál? 0,0066 0,00008 465 1,0 58,4 0,3

OC11601 Ursus - Kik részesülhetnek a kedvezményben? 0,0023 0,00007 776 8,5 26,7 0,3

OC11603 Ursus - Mit tudunk meg a bekötési díjról? 0,0058 0,00008 515 1,1 47,9 0,3

OC11604 Ursus - Akik most fizetnek elő, azok... 0,0037 0,00008 244 4,9 81,6 0,2

OC11605 Ursus - Mi a kisfilm? 0,0038 0,00007 397 2,2 64,9 0,3

OC11606 Ursus - Mit tehet majd a kisfilm elkészítője? 0,0074 0,00011 300 2,2 87,9 0,2

OC11607 Ursus - Milyen hosszú legyen maximálisan a kisfilm? 0,0104 0,00017 277 2,1 93,8 0,1

OC11608 Ursus - Fogalmazd meg a saját szavaiddal: 50%-os havidíjkedvezmény! 0,0055 0,00008 335 2,2 78,8 0,2

2. táblázat: Az itemek statisztikai jellemzői



1�2 ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

SZÖVEGÉRTÉS

Azonosító feladatcím
Gyakoriság (%)

0-s kód 1-es kód 2-es kód 3-as kód 4-es kód 5-ös kód 6-os kód 7-es kód 8-as kód 9-es kód

OC04401 Himalája - Döntsd el, hogy melyik igaz, [...] megfelelő szó bekarikázásával jelöld! 73,2 25,4 1,4

OC04403 Himalája - Hol játszódik a film? 9,0 0,7 57,3 31,5 0,6 0,9

OC04405 Himalája - Mitől lesz hiteles ez a film? 5,6 7,0 17,5 67,8 1,1 1,1

OC04407 Himalája - Mire cserélik a dolpóiak a sót? 1,8 95,0 1,3 1,9

OC04408 Himalája - Miért tart hónapokig az út? 70,5 20,4 9,1

OC04409 Himalája - Mit értesz a “mozi valamennyi kockája” kifejezésen? 43,7 35,8 20,5

OC10301 Rockalbumajánlók - Hány magyar előadó lemezéről olvashatunk? Sorold fel őket! 40,4 56,9 2,7

OC10302 Rockalbumajánlók - Mely lemezek tartalmaznak nagyrészt már ismert számokat? 16,2 8,1 22,6 47,1 1,4 4,6

OC10305
Rockalbumajánlók - Melyik az az együttes/énekes, amelyik több zenei stílust is ötvöz 
dalaiban?

8,1 8,8 76,4 3,8 0,3 2,6

OC10306 Rockalbumajánlók - Mit jelölnek az albumcímek után a zárójeles kifejezések? 17,9 60,0 22,1

OC10308 Rockalbumajánlók - Mit jelent az “élő album” kifejezés? 8,6 69,6 3,7 14,6 0,2 3,2

OC10310 Rockalbumajánlók - Mi a közös a Cyborn, a Dimmu Borgir és a Blind Myself zenéjében? 10,0 3,8 5,4 77,7 0,7 2,5

OC10311 Rockalbumajánlók - Kik a legismeretlenebbek a könnyűzenei pályán? 36,8 20,7 26,8 9,8 0,5 5,4

OC10312 Rockalbumajánlók - Mi a közös a Busted és a Dream Theater csapatában? 6,4 3,9 21,0 65,3 0,3 3,2

OC12002 A szkítákról - Mely közismert művek vették át a hun eredet hagyományát Kézai Simontól? 16,7 27,2 49,9 2,9 0,6 2,6

OC12004 A szkítákról - Az olvasottak és ismereteid alapján [...] nem ábrázolhatták a szkíták! 72,8 14,2 5,1 4,0 0,3 3,6

OC12005 A szkítákról - Az alföldi régészeti emlékek [...] milyen kapcsolatra utalnak? 5,4 15,0 31,7 42,6 0,3 4,9

OC12006 A szkítákról - A tanulmány utolsó mondatának “ismét” [...] erősít meg? 37,3 16,6 46,1

OC12008 A szkítákról - A “kurgán” szó jelentése a felsoroltak közül mire NEM vonatkozhat? 45,0 19,0 17,2 10,8 0,9 7,1

OC12009
A szkítákról - Milyen feleletet ad a szerző a “Ma már Hérodotosznál többet tudunk?” 
kérdésre?

4,7 58,0 13,7 17,1 0,1 6,4

OC10001 Münchhausen - Hogyan jutott el Münchhausen a Holdra? 4,2 3,2 87,1 1,6 0,1 3,9

OC10002 Münchhausen - Melyik regényalak nyomán döntött úgy [...] útnak indul? 1,1 4,3 1,4 88,8 0,0 4,4

OC10003 Münchhausen - A Nagy Kutya csillagképről érkezett űrlények feje mihez hasonlít? 3,2 3,0 87,4 1,7 0,1 4,6

OC10004 Münchhausen - Milyen földi természeti jelenségre [...] magyarázatot adni? 69,9 3,9 15,5 2,2 0,2 8,3

OC10005 Münchhausen - Hogyan születnek a holdlakók? 35,8 40,9 23,3

OC10006 Münchhausen - Mire célozhat Münchhausen [...], amilyennel a Holddon találkozott? 34,4 17,8 34,4 4,1 0,2 9,1

OC10007 Münchhausen - Kiket parodizál Münchhausen báró hihetetlen meséje? 53,8 14,3 8,7 12,9 0,3 10,0

OC10008 Münchhausen - Milyen mesebefejezésére emlékeztet [...] utolsó bekezdése? 4,5 80,7 2,6 3,2 0,1 8,9

OC11401 Áramszámla - Nevezd meg, ki a fogyasztó és ki a szolgáltató? 12,4 86,3 1,3

OC11402 Áramszámla - Jelöld a helyes állítást! 5,5 6,7 76,7 5,1 5,1 0,8

OC11404 Áramszámla - Hogy értesül a szolgáltató a mérőállásról? 22,4 15,6 8,5 48,5 2,6 2,4

OC11407 Áramszámla - A számlán szereplő [...] e számlák alapján a fogyasztótól? 19,9 53,3 0,0 26,8

OC11409 Áramszámla - Miért van szükség arra, hogy a “fizető ügyfél” azonosítószámot kapjon? 41,2 35,6 23,2

OC13601 És ha vitorlát szerelünk rá? - Ki találta fel a snowboardot? 84,3 10,5 2,6 1,8 0,2 0,6

OC13602 És ha vitorlát szerelünk rá? - Hogyan készült az első snowboard? 16,7 78,9 4,4

OC13603 És ha vitorlát szerelünk rá? - Miből készültek kezdetben a hódeszkák? 1,6 8,2 4,8 84,7 0,3 0,4

OC13605 És ha vitorlát szerelünk rá? - Magyarázd meg [...] a kilencvenes évek elején! 14,5 76,9 0,0 8,7

OC13606 És ha vitorlát szerelünk rá? - Milyen kötéseket használnak a modern hódeszkákon? 81,1 1,9 11,0 5,1 0,2 0,8

OC13607 És ha vitorlát szerelünk rá? - Milyen anyagú és felépítésű [...] Húzd alá [...] részt! 32,0 15,3 29,4 23,2

OC13608 És ha vitorlát szerelünk rá? - Mik azok a funparkok? 3,9 6,3 6,7 81,0 0,4 1,8

OC13609 És ha vitorlát szerelünk rá? - Kik nyerhetik el a [...] világbajnokságon? 5,7 4,6 12,0 76,3 0,3 1,0

OC13610 És ha vitorlát szerelünk rá? - Válaszolj röviden a címben feltett kérdésre az olvasottak alapján! 16,2 63,4 20,5

OC13101 Pusztai atyák - Kitől/kiktől kérdezte meg Lukiosz abba: “Mi a kétkezi munkátok?” 9,3 85,7 5,1

OC13102 Pusztai atyák - Melyik állítás helyes? 3,8 8,7 8,4 75,8 1,3 2,2

OC13103 Pusztai atyák - A szerző szerint mit tart Lukiosz [...] imával kapcsolatban? 7,5 8,3 77,7 3,8 0,0 0,4 2,3

OC13104 Pusztai atyák - Miért kérdezett rá az abba [...], hogy esznek-e a szerzetesek? 23,1 53,6 6,8 16,5

OC13105 Pusztai atyák - Milyen kapcsolatban áll a cím Lukiosz abba és az eukhiták történetével? 46,6 23,0 9,4 15,9 0,2 4,9

OC13107 Pusztai atyák - A szövegösszefüggésből következtesd ki, mit jelenthet [...] “gerón”? 52,6 15,7 15,5 12,8 0,3 3,1

OC13108 Pusztai atyák - Miért feltételezhetjük, hogy az első [...] lejegyzett imák hitelesek? 25,8 34,1 40,2

OC13109 Pusztai atyák - Kik között zajló párbeszédekből születhettek a “mondások”? 37,1 31,6 31,3

OC13110 Pusztai atyák - Az első bekezdés végén szereplő ** lábjegyzet miről informál? 10,5 12,9 15,6 55,6 0,1 5,2

OC11601 Ursus - Kik részesülhetnek a kedvezményben? 8,9 25,6 28,8 34,3 0,4 2,1

OC11603 Ursus - Mit tudunk meg a bekötési díjról? 10,6 45,0 37,8 3,3 0,1 3,2

OC11604 Ursus - Akik most fizetnek elő, azok... 80,9 7,4 6,3 2,6 0,4 2,4

OC11605 Ursus - Mi a kisfilm? 3,2 63,4 6,1 24,7 0,5 2,2

OC11606 Ursus - Mit tehet majd a kisfilm elkészítője? 3,1 86,7 5,7 1,6 0,1 2,8

OC11607 Ursus - Milyen hosszú legyen maximálisan a kisfilm? 2,4 93,1 0,0 4,4

OC11608 Ursus - Fogalmazd meg a saját szavaiddal: 50%-os havidíjkedvezmény! 11,9 77,3 10,7

3. táblázat: Az itemek lehetséges kódjainak megoszlása
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0-s kód 1-es kód 2-es kód 3-as kód 4-es kód 5-ös kód 6-os kód 7-es kód 8-es kód 9-as kód

OC04401 Himalája - Döntsd el, hogy melyik igaz, [...] megfelelő szó bekarikázásával jelöld! -0,34 0,38 -0,11

OC04403 Himalája - Hol játszódik a film? -0,16 -0,12 0,28 -0,16 -0,07

OC04405 Himalája - Mitől lesz hiteles ez a film? -0,18 -0,08 -0,35 0,45 -0,01 -0,05 -0,09

OC04407 Himalája - Mire cserélik a dolpóiak a sót? -0,10 0,23 -0,04 0,01 -0,24

OC04408 Himalája - Miért tart hónapokig az út? -0,12 0,28 -0,21

OC04409 Himalája - Mit értesz a “mozi valamennyi kockája” kifejezésen? -0,13 0,49 -0,01 -0,42

OC10301 Rockalbumajánlók - Hány magyar előadó lemezéről olvashatunk? Sorold fel őket! -0,43 0,51 -0,24

OC10302 Rockalbumajánlók - Mely lemezek tartalmaznak nagyrészt már ismert számokat? -0,03 -0,17 -0,33 0,47 -0,08 -0,14

OC10305
Rockalbumajánlók - Melyik az az együttes/énekes, amelyik több zenei stílust is ötvöz 
dalaiban?

-0,26 -0,31 0,51 -0,14 0,01 -0,05 -0,17

OC10306 Rockalbumajánlók - Mit jelölnek az albumcímek után a zárójeles kifejezések? -0,23 0,52 -0,40

OC10308 Rockalbumajánlók - Mit jelent az “élő album” kifejezés? -0,13 0,38 -0,17 -0,24 -0,05 -0,13

OC10310 Rockalbumajánlók - Mi a közös a Cyborn, a Dimmu Borgir és a Blind Myself zenéjében? -0,21 -0,20 -0,17 0,41 -0,02 -0,18

OC10311 Rockalbumajánlók - Kik a legismeretlenebbek a könnyűzenei pályán? 0,22 -0,04 -0,05 -0,10 -0,05 -0,15

OC10312 Rockalbumajánlók - Mi a közös a Busted és a Dream Theater csapatában? -0,16 -0,18 -0,21 0,40 0,01 -0,04 -0,18

OC12002 A szkítákról - Mely közismert művek vették át a hun eredet hagyományát Kézai Simontól? -0,20 -0,19 0,42 -0,09 -0,04 -0,19

OC12004 A szkítákról - Az olvasottak és ismereteid alapján [...] nem ábrázolhatták a szkíták! 0,40 -0,20 -0,19 -0,16 -0,05 -0,17

OC12005 A szkítákról - Az alföldi régészeti emlékek [...] milyen kapcsolatra utalnak? -0,12 -0,15 -0,05 0,29 -0,19

OC12006 A szkítákról - A tanulmány utolsó mondatának “ismét” [...] erősít meg? 0,18 0,26 -0,36

OC12008 A szkítákról - A “kurgán” szó jelentése a felsoroltak közül mire NEM vonatkozhat? 0,27 -0,06 -0,13 -0,04 -0,01 -0,18

OC12009
A szkítákról - Milyen feleletet ad a szerző a “Ma már Hérodotosznál többet tudunk?” 
kérdésre?

-0,17 0,41 -0,15 -0,15 -0,03 -0,22

OC10001 Münchhausen - Hogyan jutott el Münchhausen a Holdra? -0,29 -0,18 0,45 -0,14 -0,03 -0,23

OC10002 Münchhausen - Melyik regényalak nyomán döntött úgy [...] útnak indul? -0,16 -0,20 -0,17 0,40 -0,01 -0,24

OC10003 Münchhausen - A Nagy Kutya csillagképről érkezett űrlények feje mihez hasonlít? -0,20 -0,21 0,42 -0,17 -0,03 -0,22

OC10004 Münchhausen - Milyen földi természeti jelenségre [...] magyarázatot adni? 0,46 -0,23 -0,22 -0,17 -0,03 -0,22

OC10005 Münchhausen - Hogyan születnek a holdlakók? -0,07 0,47 -0,47

OC10006 Münchhausen - Mire célozhat Münchhausen [...], amilyennel a Holddon találkozott? -0,12 -0,11 0,40 -0,14 -0,02 -0,21

OC10007 Münchhausen - Kiket parodizál Münchhausen báró hihetetlen meséje? 0,45 -0,14 -0,11 -0,24 -0,01 -0,21

OC10008 Münchhausen - Milyen mesebefejezésére emlékeztet [...] utolsó bekezdése? -0,22 0,43 -0,16 -0,21 -0,03 -0,21

OC11401 Áramszámla - Nevezd meg, ki a fogyasztó és ki a szolgáltató? -0,29 0,33 -0,14

OC11402 Áramszámla - Jelöld a helyes állítást! -0,18 -0,22 0,40 -0,17 -0,13 -0,09

OC11404 Áramszámla - Hogy értesül a szolgáltató a mérőállásról? 0,00 -0,24 -0,13 0,28 -0,04 -0,09

OC11407 Áramszámla - A számlán szereplő [...] e számlák alapján a fogyasztótól? -0,09 0,49 -0,47

OC11409 Áramszámla - Miért van szükség arra, hogy a “fizető ügyfél” azonosítószámot kapjon? -0,10 0,33 -0,26

OC13601 És ha vitorlát szerelünk rá? - Ki találta fel a snowboardot? 0,35 -0,24 -0,18 -0,14 -0,04 -0,08

OC13602 És ha vitorlát szerelünk rá? - Hogyan készült az első snowboard? -0,19 0,31 -0,27

OC13603 És ha vitorlát szerelünk rá? - Miből készültek kezdetben a hódeszkák? -0,14 -0,27 -0,20 0,40 -0,06 -0,09

OC13605 És ha vitorlát szerelünk rá? - Magyarázd meg [...] a kilencvenes évek elején! -0,21 0,44 -0,40

OC13606 És ha vitorlát szerelünk rá? - Milyen kötéseket használnak a modern hódeszkákon? 0,45 -0,17 -0,31 -0,21 -0,04 -0,10

OC13607 És ha vitorlát szerelünk rá? - Milyen anyagú és felépítésű [...] Húzd alá [...] részt! 0,10 0,23 0,17 -0,48

OC13608 És ha vitorlát szerelünk rá? - Mik azok a funparkok? -0,22 -0,17 -0,25 0,43 -0,03 -0,16

OC13609 És ha vitorlát szerelünk rá? - Kik nyerhetik el a [...] világbajnokságon? -0,13 -0,16 -0,20 0,34 -0,04 -0,13

OC13610 És ha vitorlát szerelünk rá? - Válaszolj röviden a címben feltett kérdésre az olvasottak alapján! -0,15 0,50 -0,46

OC13101 Pusztai atyák - Kitől/kiktől kérdezte meg Lukiosz abba: “Mi a kétkezi munkátok?” -0,30 0,45 -0,32

OC13102 Pusztai atyák - Melyik állítás helyes? -0,20 -0,27 -0,22 0,49 -0,07 -0,16

OC13103 Pusztai atyák - A szerző szerint mit tart Lukiosz [...] imával kapcsolatban? -0,22 -0,21 0,42 -0,16 0,01 -0,03 -0,17

OC13104 Pusztai atyák - Miért kérdezett rá az abba [...], hogy esznek-e a szerzetesek? -0,13 0,44 -0,43

OC13105 Pusztai atyák - Milyen kapcsolatban áll a cím Lukiosz abba és az eukhiták történetével? 0,30 -0,14 -0,12 -0,04 -0,02 -0,19

OC13107 Pusztai atyák - A szövegösszefüggésből következtesd ki, mit jelenthet [...] “gerón”? 0,37 -0,16 -0,30 0,04 -0,02 -0,17

OC13108 Pusztai atyák - Miért feltételezhetjük, hogy az első [...] lejegyzett imák hitelesek? -0,03 0,49 -0,45

OC13109 Pusztai atyák - Kik között zajló párbeszédekből születhettek a “mondások”? -0,07 0,54 -0,47

OC13110 Pusztai atyák - Az első bekezdés végén szereplő ** lábjegyzet miről informál? -0,18 -0,14 -0,23 0,47 -0,02 -0,21

OC11601 Ursus - Kik részesülhetnek a kedvezményben? -0,14 0,20 -0,15 0,10 -0,02 -0,16

OC11603 Ursus - Mit tudunk meg a bekötési díjról? -0,18 0,44 -0,23 -0,11 -0,01 -0,02 -0,17

OC11604 Ursus - Akik most fizetnek elő, azok... 0,27 -0,15 -0,09 -0,12 -0,04 -0,15

OC11605 Ursus - Mi a kisfilm? -0,19 0,32 -0,20 -0,11 -0,01 -0,17

OC11606 Ursus - Mit tehet majd a kisfilm elkészítője? -0,12 0,39 -0,26 -0,15 -0,02 -0,19

OC11607 Ursus - Milyen hosszú legyen maximálisan a kisfilm? -0,24 0,38 -0,29

OC11608 Ursus - Fogalmazd meg a saját szavaiddal: 50%-os havidíjkedvezmény! -0,15 0,38 -0,01 -0,35

4. táblázat: Az item lehetséges kódjainak pontbiszeriális korrelációja




