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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 6. 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 településtípusonként, valamint az egyes tanulói képes-

ségszinteken.

képességszintek a 6. 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 6. 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 6. évfolyamos szövegértésteszt 
néhány alapvető jellemzőjét mutatja, a 2. táblázat pedig azt ismerteti, hogy a Tartalmi keretben definiált gon-
dolkodási műveletek és szövegtípusok szerint hogyan oszlanak meg a feladatok.

Az itemek száma 52
A központi elemzésbe bevont 
kitöltött tesztfüzettel rendelkező 
tanulók száma

8 637

Cronbach-alfa 0,899
Országos átlag (standard hiba) 512 (0,9)
Országos szórás (standard hiba) 98 (0,6)

1. táblázat: A 6. évfolyamos szövegértésteszt néhány jellemzője

Művelettípusok

Szövegtípusok

Információ-
visszakeresés

Kapcsolatok, 
összefüggések 

felismerése

Értelmezés Szövegtípus 
összesen

Elbeszélő 8 6 8 22

Magyarázó 8 5 3 16

Dokumentum 5 6 3 14

Művelettípus
összesen

21 17 14 52

2. táblázat: A feladatok megoszlása a gondolkodási műveletek és szövegtípusok  
szerint a 6. 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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OC04707, OC02308, OC01306, OC01303
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OC01307, OC02309, OC01304, OC04703

OC01606, OC03902, OC03910

OC01305, OC02509, OC04907

OC04708, OC04903, OC04701

OC01604

OC01605

OC04906, OC03909

OC01602

1. ábra: Az itemek és diákok megoszlása a képességskálán, 6. évfolyam, szövegértés
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A felAdAtok ismertetése
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Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Ahogy az utcán mentem, könnyeim folyton-folyvást végigcsorogtak az arcomon. A töb-
bi ember persze furcsálkodva nézte, hogy egy nő, aki már elmúlt huszonegy éves, valami 
jelentéktelen dolog miatt sírdogál. De mégsem tudtam abbahagyni a sírást.

Duke nincs többé.
Az én Duke-om életének vége.
Fájdalom töltötte be a lelkem.
Duke szürke szemű, krémszínű bundájú, birkaterelő pulikutya volt. Pici korától kezdve, 

szinte amióta csak megszületett, amint hazaértem, szétvetette a lábát, és lágyan hozzám dör-
gölődzött. Egészen kis kutya volt, s ahogy meghallotta a nevét, azonnal kifutott az előszobá-
ba. (Ilyenkor mindenkiből kitört a nevetés, és azt mondták, hogy ebben a pózban olyan, mint 
egy felmosó.) Nagyon szerette a tojásból készült ételeket, a fagyit, no meg a körtét. Májusban 
született, s nagyon élvezte az első nyarát. Amikor frissen zöldelltek a lombok, és sétálni men-
tünk, kellemes szellő fodrozta a bundáját, miközben hunyorgott a szemével. Ha méregbe gu-
rult, profilból tisztára olyan volt, mint James Dean. Nagyon szerette a zenét. Ha zongoráztam 
neki, mindig leült és figyelmesen hallgatta. Aztán meg igazán finom puszikat tudott adni.

Végelgyengülésben pusztult el. Még meleg volt a teste, mikor a munkából hazaértem. 
Ahogy a fejét a térdemmel megsimogattam, szinte észrevétlenül merevedett meg, s hűlt ki a 
teste. Duke befejezte.

Másnap is be kellett mennem a munkahelyre, ahol a kiegészítő munkámat végeztem. Az 
előszobában meglepően tiszta hangon ezt mondtam:

– Majd jövök! – s kiléptem az ajtón.
Amint a lakást bezártam, szemem könnyekkel telt meg. Sírtam, csak sírtam, míg az 

állomásig értem, sírtam, amikor a jegyemet megvettem, sírtam, amikor a peronon álltam, 
sírtam, amikor felszálltam a vonatra. A kocsiban mindig hatalmas tömeg van: a munkába 
siető, teljesen egyforma sötét zakót viselő, diplomatatáskás emberek most szemérmetlenül 
mereven bámultak rám, a diáklányra, aki csak zokog és zokog.

– Tessék! – szólt morcosan hozzám egy fiatalember, és átadta a helyét. Tizenkilenc éves 
lehetett, fehér pólót és sötétkék pulóvert viselt; jóképű fiú volt.

A szöveg főbb jellemzői:  Könnyen érthető elbeszélő típusú szöveg, amiben egy diáklány meséli el érzé-
seit, emlékeit kutyája halála után.
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1/79. felADAT: DUKe OC02501

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: A feladat megoldásakor azt az írói szándékot kell felismerni és értelmezni, hogy a kés-
leltetés alkalmazása közelivé és emberivé teszi a meghalt kutyát.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0057 0,00018
Standard nehézség 360 4,3

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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százAléKOs megOlDOTTság

településtípus
megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 77,5 0,44 1. szint alatt 38,7 2,33
Főváros 95,6 1,07 1. szint 55,3 1,35
Megyeszékhely 87,1 1,08 2. szint 73,2 0,80
Város 73,1 1,57 3. szint 87,6 0,67
Község 71,8 0,93 4. szint 95,3 0,50

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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2/80. felADAT: DUKe OC02503

jAvÍTÓKUlCs

6

szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

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

2/80. feladat: DUKE	 oc02503

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

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

Példaválaszok:

•	 A kutya halála után.

•	 Utána, hisz a lány hozzászokott „kiskutyájához”.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Előtte, mert utána kinek mondta volna.

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

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A szövegkörnyezet alapján ki kell következtetni, hogy a kérdéses mondat hol található 
a történet időrendjében.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0071 0,00023
Standard nehézség 316 4,7

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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százAléKOs megOlDOTTság

településtípus
megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 86,8 0,36 1. szint alatt 38,3 2,61
Főváros 98,5 0,75 1. szint 69,1 1,09
Megyeszékhely 95,1 0,7 2. szint 87,9 0,71
Város 88,5 1,03 3. szint 94,4 0,45
Község 82,6 0,75 4. szint 98,4 0,38

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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3/81. felADAT: DUKe OC02504

jAvÍTÓKUlCs

�

szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

3/81. feladat: DUKE	 oc02504

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

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

Példaválaszok:

•	 James Dean.

•	 „...olyan volt, mint James Dean.”

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

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

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: Az előzetes ismeretek és a szövegkörnyezet alapján kell azonosítani James Deant mint 
ismert személyt. Hibalehetőség: a tanulók csak a hasonlításra figyelnek, és csupán a zárójeles mondatot 
(Ilyenkor mindenkiből kitört a nevetés…) írják le, illetve sokak számára ismeretlen lehet James Dean neve.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0074 0,00018
Standard nehézség 454 2,2

Nehézségi szint 2
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% s. H. % s. H.
Teljes populáció 63,4 0,55 1. szint alatt 9,3 1,56
Főváros 93,9 1,14 1. szint 28,4 1,21
Megyeszékhely 78,9 1,34 2. szint 55,1 1,09
Város 54,6 1,74 3. szint 79,1 0,77
Község 54,6 0,9 4. szint 93,1 0,65

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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4/82. felADAT: DUKe OC02505

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: A
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A szöveg utolsó mondatát kell megtalálni, amelyben pontosan le van írva a 19 éves fiú 
ruházata. Ennek alapján kell kiválasztani a helyes megoldást a felsorolt válaszlehetőségek között.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0051 0,00016
Standard nehézség 407 3,7

Nehézségi szint 2
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megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 68,4 0,52 1. szint alatt 9,3 1,56
Főváros 89,8 1,37 1. szint 28,4 1,21
Megyeszékhely 78,0 1,19 2. szint 55,1 1,09
Város 59,8 1,66 3. szint 79,1 0,77
Község 61,1 0,89 4. szint 93,1 0,65

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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5/83. felADAT: DUKe OC02506

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: Több bekezdés alapján kell kikövetkeztetni, hogy a főszereplő diáklány. A műveletet 
nehezíti, hogy két különböző szöveghelyről kell visszakeresni az információkat . Meg kell találni a „mikor a 
munkából hazaértem” részt a 6. bekezdésben és a diáklány szót a 9. bekezdésben.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0050 0,00016
Standard nehézség 395 4,0

Nehézségi szint 2
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településtípus
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képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 70,1 0,54 1. szint alatt 29,6 2,36
Főváros 90,3 1,52 1. szint 46,7 1,58
Megyeszékhely 79,7 1,26 2. szint 65,7 0,92
Város 62,8 1,63 3. szint 80,2 0,76
Község 63,7 0,95 4. szint 89,5 0,83

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

6/84. felADAT: DUKe OC02508

jAvÍTÓKUlCs

10

szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

6/84. feladat: DUKE	 oc02508

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

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

Példaválaszok:

•	 „Amint a lakást…”

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

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

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

6-os kód: Tipikusan rossz válasz.

Példaválaszok:

•	 „Könnyeim folyton-folyvást…”

•	 „Ahogy az utcán mentem…”

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

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

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: Vissza kell keresni az „Amint a lakást bezártam...” kezdetű szövegrészt, és erre egyér-
telműen utalni is kell. Tipikusan rossz válasznak számít, ha a tanuló az első bekezdést jelöli meg („Ahogy az 
utcán mentem…” kezdetűt).

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0044 0,00015
Standard nehézség 398 4,4

Nehézségi szint 2
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képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 68,3 0,45 1. szint alatt 27,4 2,57
Főváros 89,6 1,4 1. szint 48,9 1,44
Megyeszékhely 75,1 1,33 2. szint 63,5 0,94
Város 62,0 1,54 3. szint 76,6 0,80
Község 62,7 0,86 4. szint 88,6 0,87

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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7/85. felADAT: DUKe OC02509

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: B
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: A feladatban a szöveg egészére, annak stílusára, tartalmára vonatkozóan kell megál-
lapítást tenni, és fel kell ismerni, hogy a kutya jellemzőinek leírásában elsősorban a humor dominál. Ehhez 
azonosítani kell a kutya személyiségét legjobban kifejező állítást. Az A válasz félrevezető lehet a történet 
szomorú jellegéből adódóan. A C nem odaillő válasz, a D pedig plauzibilis részválasz, amely önmagában 
nem ad kielégítő választ a kérdésre.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0034 0,00014
Standard nehézség 543 4,1

Nehézségi szint 3
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képességszintek
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% s. H. % s. H.
Teljes populáció 45,7 0,56 1. szint alatt 26,0 2,09
Főváros 68,0 2,5 1. szint 28,9 1,27
Megyeszékhely 51,9 1,54 2. szint 36,6 0,99
Város 36,6 1,65 3. szint 51,7 1,01
Község 41,0 0,96 4. szint 70,1 1,19

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



2� ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

SZÖVEGÉRTÉS Nézd át az alábbi két oldalon található használati utasítást, és válaszolj a kérdésekre!

KEDVES VÁSÁRLÓNK!

Köszönjük, hogy termékünket választotta.
A vásárolt lábbelin Ön egy címkén a lábbeli főbb anyagait jelző ábrákat talál. Ezeket az ún. 
piktogramokat, melyekhez hasonlót Ön a ruházati termékeknél már ismer, az EURÓPAI 
UNIÓ PARLAMENTJE ÉS TANÁCSA fogadta el.
Továbbá szeretnénk Önt tájékoztatni a lábbelik használhatóságáról és rendeltetéséről, 
tisztításáról és kezeléséről, valamint néhány tanácsot adnánk Önnek a vásárlással, viseléssel 
kapcsolatban.
A lábbeli főbb anyagai és piktogramos jelölésük:

A LÁBBELI HASZNÁLHATÓSÁGA, RENDELTETÉSE

Ön leggyakrabban az ún. általános utcai lábbeliket viseli, melyeket az alábbiak szerint 
csoportosíthatjuk.
Tavaszi lábbelik: olyan lábbelik, amelyek a téli időjárási feltételek kivételével, főként a tavaszi 
és az őszi időszakban rendszeres, tartós viseletre alkalmasak.
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6. ÉVFOLYAM

Téli lábbelik: olyan lábbelik, amelyek anyagösszetételük és szerkezetük alapján a téli 
időszakban rendszeres, tartós viseletre alkalmasak.
Nyári lábbelik: olyan lábbelik, amelyek anyagösszetételük és szerkezetük alapján a nyári 
időszakban rendszeres, tartós viselésre alkalmasak.
Alkalmi lábbelik: olyan lábbelik, amelyek viselete alkalmanként rövid időre korlátozódik, és 
amelyek főleg divat- és tetszetősségi követelményeket elégítenek ki.
Ezeket a cipőket kíméletesen használjuk!
Szabadidő-lábbelik, sportcipők: olyan anyagösszetételű, felsőrészmodell-kialakítású lábbelik, 
amelyek megfelelnek az aktív testmozgás követelményeinek. Egy adott sportág elvárásainak 
figyelembevételével kialakított speciális sportcipők az adott tevékenységhez javasoltak. A 
szabadidő és sportcipőket rendszeres, egész napos viseletre nem javasoljuk! 
Boltjaink kínálata a felsorolt lábbeli típusokon kívül papucsokkal és házicipőkkel egészül ki, 
amelyeket otthoni viseletre ajánlunk.

TÍZ JÓ TANÁCS

1. Vásárláskor mind a jobb-, mind a ballábas cipőt próbáljuk fel! A szűk vagy bő lábbeli 
nemcsak kényelmetlen, hanem idő előtt formáját veszti.

2. Lehetőleg naponta váltsunk cipőt.
3. Az időjárásnak megfelelő lábbelit viseljünk, nemcsak egészségünk, hanem a cipő 

„érdekében” is.
4. Használat után sámfázzuk ki a cipőt, vagy a fejét tömjük ki papírral, hogy a járóráncok 

kisimuljanak.
5. Az átnedvesedett lábbelit – kisámfázva vagy kitömve – fűtőtesttől távol, 

szobahőmérsékleten, szellős helyen szárítsuk.
6. A lakk- vagy zártfejű, műbőr felsőrészű cipőt (csizmát), sportcipőt lehetőleg ne viseljük 

egész nap.
7. A bőrtalp hajlamos az átnedvesedésre, ezért száradásig célszerű szellőztetni.
8. A lábbelit lehetőleg óvjuk az éles, hegyes tárggyal való ütközéstől, súrlódástól.
9. A lábbeli húzózárát ne erőltessük! Ha paraffinnal vagy gyertyadarabbal átdörzsöljük, 

könnyebben működik.
10. Ne várjuk meg, míg a lábbeli sarka, talpa teljesen lekopik! Időben javíttassuk!

FIGYELEM!
Abban az esetben, ha a lábbeli különleges tulajdonsággal rendelkezik, úgy Önt külön 
tájékoztatjuk!
REKLAMÁCIÓ!
Rejtett anyag-, illetve gyártási hiba esetén reklamációjával szíveskedjen az eladó bolthoz 
fordulni. Reklamációval a vásárlástól számított 6 hónapon belül a kapott blokk segítségével 
élhet.
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SZÖVEGÉRTÉS

A szöveg főbb jellemzői:  Viszonylag könnyebb, ugyanakkor hosszabb dokumentum típusú szöveg, 
amely a cipővásárláshoz, -viseléshez ad tanácsokat. A szövegben ábrák, táblázatok találhatók, amelyek 
nehezítik a lineáris olvasást.

8/86. felADAT: Cipővásárlás OC01601

jAvÍTÓKUlCs

12

szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

 8/86. feladat: CIPŐVÁSÁRLÁS	 oc01601

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

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

Példaválaszok:

•	 Tavaszi, téli, nyári, alkalmi, szabadidő.

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 

Példaválaszok:

•	 Bőr, műbőr, egyéb.

•	 Méret, használhatóság, férfi-női.

•	 Felsőrész, járótalp, bélés és fedőtalpbélés.

•	 Milyen évszakra, alkalomra való és hogy miből készülnek.

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

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A feladat megoldásához vissza kell keresni a kért információt „A lábbeli használhatósá-
ga, rendeltetése” című részből, és ennek alapján kell felsorolni az itt olvasható csoportokat.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0068 0,00018
Standard nehézség 428 2,6

Nehézségi szint 2
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megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 68,5 0,47 1. szint alatt 12,1 1,94
Főváros 88,8 1,6 1. szint 36,7 1,28
Megyeszékhely 81,4 0,97 2. szint 64,6 0,97
Város 65,2 1,69 3. szint 82,1 0,70
Község 61,7 0,83 4. szint 92.0 0,75

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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9/87. felADAT: Cipővásárlás OC01602

jAvÍTÓKUlCs

14

szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

 9/87. feladat: CIPŐVÁSÁRLÁS	 oc01602

Mi a lábbelik csoportosításának két fő szempontja?

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

Példaválaszok:

•	 Hogy milyen időben és milyen helyen lehet felvenni.

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

•	 Hogy mikor és mire használják.

•	 Az idő, hőmérséklet, hogy hol használják.

•	 Az időjárás és a tevékenység, amire kell.

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

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

•	 Az időszak és az alkalom.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Anyaga és minősége.

•	 Időjárás. [Csak az egyik szempontot említi.]

•	 Tavaszi, téli, nyári.

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

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

•	 Hogy mikorra érdemes felvenni.

•	 Kényelmesség, nézet, anyag, minőség.

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

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: Értelmezni kell „A lábbeli használhatósága, rendeltetése” című szövegrész logikáját, 
majd ennek alapján kell megnevezni azt a két fő csoportot (évszakok és használati cél), amely alapján a 
cipők további csoportosítása történik.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0063 0,00030
Standard nehézség 800 10,7

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
0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

százAléKOs megOlDOTTság

településtípus
megoldottság tanulói  

képességszintek
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% s. H. % s. H.
Teljes populáció 6,9 0,26 1. szint alatt 0,3 0,16
Főváros 18,5 2,01 1. szint 1,1 0,30
Megyeszékhely 8,4 0,82 2. szint 2,4 0,31
Város 2,9 0,62 3. szint 7,9 0,53
Község 4,4 0,39 4. szint 19,5 1,05

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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10/88. felADAT: Cipővásárlás OC01603

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A szövegből vissza kell keresni az információt (az alkalmi cipők igénylik a legkímélete-
sebb használatot), majd meg kell jelölni a helyes választ.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0079 0,00021
Standard nehézség 392 2,8

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 77,0 0,44 1. szint alatt 21,3 1,98
Főváros 97,0 0,8 1. szint 46,3 1,36
Megyeszékhely 91,4 0,85 2. szint 72,9 0,93
Város 71,3 1,56 3. szint 91,7 0,56
Község 68,1 0,86 4. szint 97,9 0,38

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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11/89. felADAT: Cipővásárlás OC01604
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szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

11/89. feladat: CIPŐVÁSÁRLÁS	 oc01604

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

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

Példaválaszok:

•	 Olyan anyagú cipők, amelyek strapabíróak.

•	 Feleljen meg az aktív mozgás követelményeinek.

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

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

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

•	 Tartós viselésre legyenek alkalmasak, az aktív használatot bírják.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

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

•	 Jól lehessen bennük mozogni. [Túl általános.]

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

•	 Ne szakadjon szét. [Túl általános.]

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

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

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A  szöveg vonatkozó részlete alapján kell megfogalmazni, hogy a sport- és szabadidő-
cipőknek nagyobb terhelést kell kibírniuk.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0052 0,00016
Standard nehézség 579 3,1

Nehézségi szint 4

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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településtípus
megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 37,8 0,56 1. szint alatt 3,2 0,95
Főváros 69,3 2,16 1. szint 14,1 0,91
Megyeszékhely 47,2 1,45 2. szint 28,7 0,89
Város 26,5 1,32 3. szint 46,1 0,87
Község 30,5 0,85 4. szint 67,5 1,15

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

12/90. felADAT: Cipővásárlás OC01605
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12/90.feladat: CIPŐVÁSÁRLÁS	 oc01605

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

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

Példaválaszok:

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

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

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

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

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

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

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

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

•	 3.-7. [Hiányzik az indoklás.]

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

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

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

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

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

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

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

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A jó megoldáshoz a felsorolt tíz jó tanács közül kettőt (3., 5., 6., 7., 9. számúak közül) 
kell kiválasztani, és a pontokra vonatkozó szöveg alapján szükséges indokolni a választást. Hibalehetőség: 
a tanulók nem indokolják válaszukat, illetve nem plauzibilis magyarázatot fűznek a kiválasztott ponthoz.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0067 0,00019
Standard nehézség 629 3,3

Nehézségi szint 4
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településtípus
megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 25,8 0,47 1. szint alatt 0,3 0,13
Főváros 64,0 2,77 1. szint 5,3 0,58
Megyeszékhely 26,6 1,4 2. szint 14,8 0,67
Város 16,4 1,22 3. szint 30,5 0,86
Község 20,6 0,75 4. szint 60,4 1,32

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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13/91. felADAT: Cipővásárlás OC01606
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Helyes válasz: B
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A szövegből vissza kell keresni a „piktogram” szó jelentését, és a mellékelt ábrák alap-
ján utalni kell a válaszban arra, hogy a szó a lábbelik anyagait jelző ábrát jelenti a szövegben.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0035 0,00014
Standard nehézség 503 3,8

Nehézségi szint 3
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településtípus
megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 51,1 0,6 1. szint alatt 30,1 2,63
Főváros 75,8 2,05 1. szint 31,8 1,14
Megyeszékhely 57,6 1,6 2. szint 43,2 1,00
Város 42,9 1,65 3. szint 57,5 0,87
Község 47,1 0,9 4. szint 75,6 1,05

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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14/92. felADAT: Cipővásárlás OC01607

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: B



��ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: A szövegből vissza kell keresni a két ábrát , és ennek alapján kell értelmezni a jeleket.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0051 0,00016
Standard nehézség 407 3,7

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 69,0 0,51 1. szint alatt 25,4 2,21
Főváros 92,6 1,41 1. szint 45,8 1,47
Megyeszékhely 78,6 1,31 2. szint 63,2 0,83
Város 59,7 1,56 3. szint 78,6 0,80
Község 61,0 1,01 4. szint 92,3 0,54

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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SZÖVEGÉRTÉS Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Kriszti királykisasszony nem sajnálta volna érte a fele országát. Kincstárából a legszebb 
smaragdot. Karkötőt, gyűrűt, feliratos trikót, akármit! Meg is hirdette a Királyok Lapjában: 
,,Fele országom, kincstáram legszebb smaragdja, karkötő, gyűrű, feliratos trikó, akármi an-
nak az embernek, aki megutáltatja velem a palacsintát.’’ 

Kriszti királykisasszonynak nyomós oka volt rá, hogy megutálja a palacsintát: Ő maga 
volt a nyomós ok. Mert gömbölyű volt, mint egy búbos kemence, széles, mint egy szalmaka-
zal és vastag, mint a rácpácegresi Nagyszederfa. 

S mindez miért? 
Bizony azért, mert módfölött szerette a palacsintát. Palacsintával kelt, palacsintával fe-

küdt, a palacsinta volt a mindene. 

Így szavalt a nagydarab, kövér, fájós lábú – s amint tőle hallottuk: lángelméjű föl- és ki-
találnok. Kriszti királykisasszony lelkesült arccal a nyakába borult:.

– Óh, megmentőm – sóhajtotta –, ide azt a soványító palacsintát! 
– Egy pillanat – mondta a nagydarab ember, kibontakozott Kriszti királykisasszony kar-

jai közül, és a zsebéből valami csigaszerkezet–félét meg egy jó hosszú zsineget kotort elő. Az 
egészet fölhajította egy jó magas fa legfelső ágára, s egy kicsit huzigálta a madzagot. 

– Na, most jó – mondta. – Ide egy palacsintát! 
A palacsintát fölerősítette a csiga zsinórjára, és fölhúzta a fa legtetejére. 
– Tessék, Kriszti királykisasszony, edd meg! 
– De hogyan? – rémüldözött Kriszti királykisasszony. 
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– Mássz föl érte! Esküszöm, mire az ezredik soványító palacsintát megeszed, karcsú le-
szel, mint a nádszál, és lenge, mint a tavaszi szellő. 

– Brr–krccs–riccs–reccs–zrr – így szóltak az ágak, amint Kriszti királykisasszony szu-
szogva, fújtatva, lihegve szuszogott, fújtatott, lihegett fölfelé a fán. Ez volt ám a mászás! Mint 
a záporeső, szakadt Kriszti királykisasszony verítéke. Fogadjunk, fogyott vagy tíz dekát, mire 
a fa tetejére ért. Szusszant egyet, és hamm, befalta a palacsintát. 

– Én innen többé le nem megyek – mondta nekikeseredetten. – Húzzatok föl még egy 
palacsintát! 

– Azt már nem – mondta odalent magabiztosan a kitalálnok. – De ha lejössz, idenézz, 
mit kapsz! – Mutatta, hogy mit. – Lekváros! 

– Húúú – mondta Kriszti királykisasszony, és recsegve, ropogva, szuszogva, fújtatva 
megindult lefelé. Zirr–zörr, az ágak, sitty–sutty, a levelek. És lent, hamm, a lekváros! 

– Megy ez, kérem – vigyorgott a kitalálnok, és ügyes szerkezetével máris húzta a fa tete-
jére a következő palacsintát. – Rajta, Kriszti királykisasszony! 

De Kriszti királykisasszony, ahelyett hogy mászni kezdett volna, elfeketedett, ellilult, 
elzöldült, és kitört, mint egy gejzír. 

– Te hóhér, te körmönfont csaló – ordította –, még hogy soványító palacsinta! Csak nem 
képzeled, hogy ágheggyel böködtetem, fakéreggel horzsoltatom, mászással gyötörtetem a 
drága testem! Poroszlók, elő! Vágjatok huszonötöt a háta végire! 

A nagydarab föl- és kitalálnok lángelme láthatta, hogy ennek fele sem tréfa, meglendí-
tette hát súlyos testét, és nyilalló Achilles-inakkal rohant arra, amerről jött, az erdő felé. Nyo-
mában a poroszlók suhogtatták a pálcájukat. Futott szegény kitalálnok, ahogy bírt, és közben 
azt motyogta: – Pedig ágheggyel böködtetés, fakéreggel horzsoltatás, mászással gyötörtetés 
nélkül nem megy. Esetleg egy kis futás sem árt – tette hozzá, és vágtázott a fák közt, ahogy a 
lába bírta. 

Így történt, hogy Kriszti királykisasszony máig is gömbölyű, mint a búbos kemence, 
széles, mint egy szalmakazal és vastag, mint a rácpácegresi Nagyszederfa. 

Bezzeg szegény nagydarab, kövér, fájós lábú föl- és kitalálnok! Éppen tíz kilót fogyott, 
mire a poroszlók abbahagyták a kergetését. Lihegve és kedvtelve nézte megkarcsúsodott 
alakját egy patak tükrében, és azt mondta: 

– Mégiscsak nagy találmány a soványító palacsinta! 

A szöveg főbb jellemzői:  Viszonylag hosszabb, de olvasmányos elbeszélő típusú szöveg Lázár Ervin 
tollából. A történet Kriszti királykisasszonyról szól, aki le akar fogyni, ám ezért nem hajlandó különösebb 
erőfeszítést tenni, és azokat is elüldözi, akik erre utalást tesznek.
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15/93. felADAT: A sOváNYÍTÓ pAlACsiNTA OC04701

– Mássz föl érte! Esküszöm, mire az ezredik soványító palacsintát megeszed, karcsú le-
szel, mint a nádszál, és lenge, mint a tavaszi szellő. 

– Brr–krccs–riccs–reccs–zrr – így szóltak az ágak, amint Kriszti királykisasszony szu-
szogva, fújtatva, lihegve szuszogott, fújtatott, lihegett fölfelé a fán. Ez volt ám a mászás! Mint 
a záporeső, szakadt Kriszti királykisasszony verítéke. Fogadjunk, fogyott vagy tíz dekát, mire 
a fa tetejére ért. Szusszant egyet, és hamm, befalta a palacsintát. 

– Én innen többé le nem megyek – mondta nekikeseredetten. – Húzzatok föl még egy 
palacsintát! 

– Azt már nem – mondta odalent magabiztosan a kitalálnok. – De ha lejössz, idenézz, 
mit kapsz! – Mutatta, hogy mit. – Lekváros! 

– Húúú – mondta Kriszti királykisasszony, és recsegve, ropogva, szuszogva, fújtatva 
megindult lefelé. Zirr–zörr, az ágak, sitty–sutty, a levelek. És lent, hamm, a lekváros! 

– Megy ez, kérem – vigyorgott a kitalálnok, és ügyes szerkezetével máris húzta a fa tete-
jére a következő palacsintát. – Rajta, Kriszti királykisasszony! 

De Kriszti királykisasszony, ahelyett hogy mászni kezdett volna, elfeketedett, ellilult, 
elzöldült, és kitört, mint egy gejzír. 

– Te hóhér, te körmönfont csaló – ordította –, még hogy soványító palacsinta! Csak nem 
képzeled, hogy ágheggyel böködtetem, fakéreggel horzsoltatom, mászással gyötörtetem a 
drága testem! Poroszlók, elő! Vágjatok huszonötöt a háta végire! 

A nagydarab föl- és kitalálnok lángelme láthatta, hogy ennek fele sem tréfa, meglendí-
tette hát súlyos testét, és nyilalló Achilles-inakkal rohant arra, amerről jött, az erdő felé. Nyo-
mában a poroszlók suhogtatták a pálcájukat. Futott szegény kitalálnok, ahogy bírt, és közben 
azt motyogta: – Pedig ágheggyel böködtetés, fakéreggel horzsoltatás, mászással gyötörtetés 
nélkül nem megy. Esetleg egy kis futás sem árt – tette hozzá, és vágtázott a fák közt, ahogy a 
lába bírta. 

Így történt, hogy Kriszti királykisasszony máig is gömbölyű, mint a búbos kemence, 
széles, mint egy szalmakazal és vastag, mint a rácpácegresi Nagyszederfa. 

Bezzeg szegény nagydarab, kövér, fájós lábú föl- és kitalálnok! Éppen tíz kilót fogyott, 
mire a poroszlók abbahagyták a kergetését. Lihegve és kedvtelve nézte megkarcsúsodott 
alakját egy patak tükrében, és azt mondta: 

– Mégiscsak nagy találmány a soványító palacsinta! 
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15/93. feladat: A SOVÁNYÍTÓ PALACSINTA	 oc04701

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

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

Példaválaszok:

•	 Azt, hogy kövér volt, sokat nyomott.

•	 Ő volt a nagy gond. Túl kövér volt.

•	 Az, hogy sokat nyomott.

•	 Nehéz volt.

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

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

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

Példaválaszok:

•	 Nem tudom. Sok oka volt rá.

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

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

•	 Azt, hogy a királykisasszony szava elég nagy ok.

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

•	 Hát, hogy egy beképzelt, buta lány.

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

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: A szöveg alapján meg kell magyarázni a „nyomós ok” kifejezés kétféle értelmét. Hiba-
lehetőség: a tanulók a kifejezést azzal magyarázzák, hogy Kriszti királykisasszony volt saját kövérségének 
az oka.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0048 0,00015
Standard nehézség 564 3,2

Nehézségi szint 4
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megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 40,1 0,51 1. szint alatt 1,8 0,72
Főváros 65,0 2,49 1. szint 16,2 1,09
Megyeszékhely 54,8 1,55 2. szint 34,4 0,93
Város 33,2 1,74 3. szint 50,1 1,06
Község 33,6 0,91 4. szint 66,0 1,22

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

16/94. felADAT: A sOváNYÍTÓ pAlACsiNTA OC04702

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C



��ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: Az első bekezdés alapján arra kell rámutatni, hogy Kriszti a kövérsége miatt akarta 
megutálni  a palacsintát.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0089 0,00021
Standard nehézség 426 2,1

Nehézségi szint 2
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településtípus
megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 71,4 0,49 1. szint alatt 11,5 1,50
Főváros 97,5 0,79 1. szint 34,4 1,28
Megyeszékhely 89,9 0,95 2. szint 65,2 1,00
Város 62,4 1,54 3. szint 89,4 0,64
Község 62,0 0,92 4. szint 96,7 0,48

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

17/95. felADAT: A sOváNYÍTÓ pAlACsiNTA OC04703

jAvÍTÓKUlCs

22

szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

17/95. feladat: A SOVÁNYÍTÓ PALACSINTA	 oc04703

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

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

▶ „Gömbölyű volt, mint egy búbos kemence.”

▶ „…széles, mint egy szalmakazal.”

▶ „…vastag, mint a rácpácegresi Nagyszederfa.”

▶ „…kitört, mint egy gejzír.”

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

▶ „Karcsú, mint a nádszál.”

▶ „Lenge, mint a tavaszi szellő.”

Példaválaszok:

•	 Gömbölyű, mint a búbos kemence.

•	 Széles, mint a szalmakazal.

•	 … olyan gömbölyű, mint egy búbos kemence…

•	 elzöldült, és kitört, mint egy gejzír.

•	 Mint a záporeső, szakadt Kriszti verítéke.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Buta volt, mint hat ökör.

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

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

•	 Nagy, mint a bécsi kapu.

•	 Búbos kemence. [Pontatlan.]

•	 Olyan, mint egy szalmakazal. [Pontatlan.]

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

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

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: Legalább egy hasonlatot kell leírni Krisztivel kapcsolatban. Főként a szöveg második 
bekezdésében, de a szöveg más pontjain is szerepelnek hasonlatok.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0100 0,00022
Standard nehézség 497 1,6

Nehézségi szint 3
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megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 54,5 0,48 1. szint alatt 2,8 0,83
Főváros 94,8 1,13 1. szint 11,3 0,76
Megyeszékhely 72,3 1,43 2. szint 39,6 0,92
Város 38,5 1,48 3. szint 74,5 0,85
Község 45,0 0,81 4. szint 94,2 0,50

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

18/96. felADAT: A sOváNYÍTÓ pAlACsiNTA OC04705

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: Négy állítás közül kell kiválasztani azt (D), amelyik igaz állítást tartalmaz a szövegre 
vonatkozóan. 

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0069 0,00018
Standard nehézség 451 2,4

Nehézségi szint 2
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településtípus
megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 63,4 0,44 1. szint alatt 19,8 2,10
Főváros 92,4 1,27 1. szint 30,6 1,12
Megyeszékhely 78,7 1,19 2. szint 52,8 1,02
Város 52,8 1,93 3. szint 78,4 0,64
Község 55,6 1,02 4. szint 94,1 0,62

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

19/97. felADAT: A sOváNYÍTÓ pAlACsiNTA OC04706

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: B
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A „gondolom, azért sántikált, mert fájt az Achilles-ina” mondatból kell kikövetkeztetni, 
hogy az Achilles-ín az ember lábában van. A feladatban egy „ismeretlen” kifejezést kell értelmezni a szö-
vegkörnyezet alapján.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0075 0,00019
Standard nehézség 451 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 64,2 0,5 1. szint alatt 15,2 2,06
Főváros 94,5 1,16 1. szint 27,8 1,10
Megyeszékhely 81,7 1,16 2. szint 54,8 0,93
Város 53,6 1,61 3. szint 80,6 0,81
Község 55,0 0,82 4. szint 94,4 0,61

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

20/98. felADAT: A sOváNYÍTÓ pAlACsiNTA OC04707

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: A
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A feladatban  értelmezni kell a feltaláló szándékát, és össze kell kapcsolni azzal, hogy 
nem megutáltatni akarta a palacsintát a királykisasszonnyal, hanem arra akarta rávenni őt, hogy többet 
mozogjon.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0080 0,00020
Standard nehézség 442 2,2

Nehézségi szint 2
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településtípus
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képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 67,0 0,51 1. szint alatt 13,0 1,84
Főváros 97,3 0,82 1. szint 30,0 1,37
Megyeszékhely 82,9 1,17 2. szint 58,6 0,94
Város 58,9 1,57 3. szint 84,2 0,69
Község 58,4 1,00 4. szint 96,0 0,46

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

21/99. felADAT: A sOváNYÍTÓ pAlACsiNTA OC04708

jAvÍTÓKUlCs

24

szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

21/99. feladat: A SOVÁNYÍTÓ PALACSINTA	 oc04708

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

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

Példaválaszok:

•	 Kitalálnok.

•	 Lángelméjű föl- és kitalálnok.

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

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Doktor.

•	 Kitaláló.

•	 Lángelméjű.

•	 Ki-föltaláló.

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

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A 7. és 8. bekezdés alapján azonosítani kell a „feltaláló” szó rokon értelmű változatait.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0083 0,00020
Standard nehézség 552 1,9

Nehézségi szint 3
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megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 40,5 0,51 1. szint alatt 1,1 0,49
Főváros 84,9 1,65 1. szint 6,6 0,75
Megyeszékhely 53,9 1,54 2. szint 25,3 0,83
Város 25,6 1,7 3. szint 54,2 1,03
Község 31,6 1,00 4. szint 81,0 0,87

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

22/100. felADAT: A sOváNYÍTÓ pAlACsiNTA OC04709

jAvÍTÓKUlCs
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szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

22/100. feladat: A SOVÁNYÍTÓ PALACSINTA	 oc04709

Szerinted min kellene változtatnia Krisztinek ahhoz, hogy lefogyjon?

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

◆  Többet kellene mozognia.

◆ Kevesebbet kellene ennie.

◆ Nagyobb önuralomra lenne szüksége.

Példaválaszok:

•	 Kitartóbb legyen, és szokjon le a palacsintáról.

•	 Az étrendjén.

•	 Diétázzon + sportoljon.

•	 Az egészségtelen, mozgás nélküli életmódján, életformáján.

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

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

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

•	 Nem tudom.

•	 Egyen sok palacsintát.

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

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: Véleményt kell mondani Krisztiről, és ki kell fejteni, milyen módszerrel tudna megsza-
badulni fölös kilóitól. Itt elfogadható az életből merített bármilyen példa is, ha az a fogyásra vonatkozik.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0038 0,00016
Standard nehézség 281 9,2

Nehézségi szint 1
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képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 80,0 0,45 1. szint alatt 47,3 2,55
Főváros 89,6 1,58 1. szint 65,8 1,32
Megyeszékhely 88,2 0,94 2. szint 79,0 0,79
Város 77,7 1,49 3. szint 86,2 0,67
Község 75,9 0,81 4. szint 90,5 0,86

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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SZÖVEGÉRTÉS Olvasd el az alábbi humoros történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

– Halló?
– Apukád otthon van? – kérdezte a főnök.
– Igen – suttogta a vékony hang.
– Beszélhetnék vele?

A főnök meglepetésére a vékony hang azt suttogta: – Nem.
Mivel egy felnőttel szeretett volna beszélni, a főnök azt kérdezte:

– Anyukád ott van?
– Igen – hangzott a válasz.
– Beszélhetnék vele?

A vékony hang ismét suttogva: – Nem.
A főnök, remélve, hogy akad valaki, akinél üzenetet hagyhat, azt kérdezte:

– Van még ott valaki?
– Igen – suttogta a gyerek –, egy rendőr. A főnök csodálkozva azon, hogy mit kereshet 

egy rendőr az alkalmazottjánál, azt kérdezte:
– Beszélhetnék a rendőrrel?
– Nem, el van foglalva – suttogta a gyerek.
– Mivel van elfoglalva? – kérdezte a főnök.
– Az apuval, az anyuval és a tűzoltóval beszélget – hangzott a suttogó válasz. Növekvő 

aggodalommal, mivel a telefon hátterében egy helikopterszerű hangot hallott, a főnök azt 
kérdezte:

– Mi ez a hang?
– Egy helikopter – válaszolta a suttogó hang.
– Mi folyik ott? – kérdezte a főnök most már megrémülve. Félénk hangon válaszolt a 

gyerek:
– A mentőalakulat most landolt a helikopterrel.

Megrémülve, aggódva és zavartan kérdezte a főnök: – Mit keresnek?
Még mindig suttogva, kuncogását visszafojtva az ifjú hang így válaszolt: – Engem.

A szöveg főbb jellemzői:  Az elbeszélő típusú szöveg egy hosszabb vicc, amiben a műfaji sajátosságoknak 
megfelelően csak a történet vége felé derül ki, mi is történik valójában. Emiatt néhány tanulónak nehéz-
séget okozhat a szöveg megértése, mivel a történet úgy indul, mintha valami tragédia történne, a végére 
azonban kiderül, hogy csak az elbújt kisfiút keresi a rendőrség.
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6. ÉVFOLYAM
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SZÖVEGÉRTÉS

23/49. felADAT: AmiérT A szÜlőK megőszÜlNeK OC04901

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: Az első bekezdés alapján kell kikövetkeztetni, hogy a kisfiú apukája egy nagyvállalat 
alkalmazottja, ugyanis „egy nagyvállalat vezetője” akart beszélni az alkalmazottjával.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0079 0,00026
Standard nehézség 302 4,8

Nehézségi szint 1
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% s. H. % s. H.
Teljes populáció 89,5 0,27 1. szint alatt 41,6 2,36
Főváros 99,3 0,38 1. szint 73,9 1,14
Megyeszékhely 96,2 0,59 2. szint 90,7 0,58
Város 90,0 0,95 3. szint 96,8 0,32
Község 85,0 0,65 4. szint 99,3 0,21

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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24/50. felADAT: AmiérT A szÜlőK megőszÜlNeK OC04902

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A feladatban vissza kell keresni az első mondatban elhangzó információt: „…a köz-
ponti számítógép meghibásodása miatt”.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0070 0,00026
Standard nehézség 266 6,7

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 91,4 0,29 1. szint alatt 41,6 2,36
Főváros 99,6 0,28 1. szint 73,9 1,14
Megyeszékhely 97,1 0,44 2. szint 90,7 0,58
Város 93,3 0,81 3. szint 96,8 0,32
Község 88,6 0,55 4. szint 99,3 0,21

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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„A” füzet szövegértés 2. rész / „B” füzet szövegértés 1. rész

25/51. feladat: AMIÉRT A SZÜLŐK MEGŐSZÜLNEK	 oc04903

Miért beszélt a kisfiú suttogó hangon?

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

Példaválaszok:

•	 Hogy ne hallják meg, mert őt keresik.

•	 Elbújt, és nem akarta, hogy észrevegyék.

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

•	 Nehogy észrevegyék a szülei.

•	 Mert elbújt a szülei elől.

•	 Mert elbújt és keresték.

•	 Hogy ne találják meg.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Meg volt rémülve – beteg.

•	 Mert elbújt. [Hiányzik a logikai összefüggés.]

•	 Hogy megijessze a telefonálót.

•	 Elbújt a rendőrök/tűzoltók/mentősök elől.

•	 Nem akart a főnökkel beszélni.

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

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

Lásd még: 7-es és 9-es kód



6�ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: Értelmezni kell a szöveg egészét, és a válaszban rá kell mutatni arra, hogy a kisfiú azért 
suttogott, mert elbújt, és nem akarta hogy megtalálják a szülei és azok, akik keresték. A választ a teljes 
szöveg alapján kell megalkotni.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0036 0,00014
Standard nehézség 558 4,0

Nehézségi szint 3
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% s. H. % s. H.
Teljes populáció 43,4 0,52 1. szint alatt 18,1 2,02
Főváros 66,0 2,60 1. szint 25,9 1,29
Megyeszékhely 45,2 1,55 2. szint 35,4 1,02
Város 33,7 1,50 3. szint 48,9 0,93
Község 39,0 0,95 4. szint 63,4 1,21

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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26/52. felADAT: AmiérT A szÜlőK megőszÜlNeK OC04904

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: B
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A feladatban vissza kell keresni azt az információt, hogy a rendőr „az apuval, az anyu-
val és a tűzoltóval beszélget”, és ebből következtetni arra, hogy a kisfiú szülei a rendőrrel beszélgetnek.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0049 0,00022
Standard nehézség 207 11,7

Nehézségi szint 1
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képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 90,4 0,30 1. szint alatt 58,1 2,51
Főváros 97,3 0,80 1. szint 82,5 1,02
Megyeszékhely 94,7 0,74 2. szint 90,2 0,60
Város 98,9 1,02 3. szint 94,8 0,42
Község 87,7 0,64 4. szint 97,0 0,39

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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27/53. feladat: AMIÉRT A SZÜLŐK MEGŐSZÜLNEK	 oc04905

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

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

Példaválaszok:

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

•	 Félelmet, azt gondolja, hogy tragédia történt.

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

•	 Félt, hogy valami baj van, például tűz.

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

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

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

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

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

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: A feladat során a főnök érzelmét kifejező mondatot („Megrémülve, aggódva és zavar-
tan kérdezte a főnök.”) kell megkeresni és értelmezni; a válaszban le kell írni, hogy azért volt megrémülve, 
mert a gyerek homályos válaszaiból sokkal rosszabbra gondolt, mint ami valójában történt.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0051 0,00015
Standard nehézség 4,55 3,0

Nehézségi szint 2
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% s. H. % s. H.
Teljes populáció 61,0 0,54 1. szint alatt 13,6 2,10
Főváros 88,6 1,61 1. szint 38,0 1,37
Megyeszékhely 71,0 1,30 2. szint 54,4 1,00
Város 54,1 1,58 3. szint 70,3 0,89
Község 54,6 0,86 4. szint 86,8 0,87

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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28/54. feladat: AMIÉRT A SZÜLŐK MEGŐSZÜLNEK	 oc04906

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

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

Példaválaszok:

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

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

•	 A rossz gyerek miatt idegesek.

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

•	 Néha csinálunk olyan dolgot, amitől a szülők kikészülnek.

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

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

Példaválaszok:

•	 Mire előkerül, megöregednek.

•	 Elfáradnak a szülők, és öregedésük idejéig őt keresik.

•	 „fehér haj”

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

Példaválaszok:

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

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

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

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

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: Értelmezni kell a szöveg címét, és elmagyarázni, hogy a gyerek rosszasága, csínytevése 
miatti aggódás, féltés, ijedtség okozza a szülők „megőszülését” (akár képletesen is). Tipikusan rossz válasz-
nak számít, ha a tanuló a „megőszülnek” kifejezést az öregedéssel hozza összefüggésbe. Az sem elfogad-
ható válasz, ha a kifejezést a bosszúsággal, a gonddal kapcsolja össze a tanuló.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0039 0,00016
Standard nehézség 6,92 7,3

Nehézségi szint 4
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% s. H. % s. H.
Teljes populáció 25,2 0,48 1. szint alatt 7,8 1,49
Főváros 46,2 2,68 1. szint 9,4 0,74
Megyeszékhely 27,5 1,54 2. szint 19,7 0,79
Város 20,1 1,25 3. szint 29,0 0,87
Község 21,6 0,78 4. szint 46,0 1,32

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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29/55. feladat: AMIÉRT A SZÜLŐK MEGŐSZÜLNEK	 oc04907

Szerinted milyen a történet hangulata? Válaszodat részletesen indokold!

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

Példaválaszok:

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

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

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

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

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

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

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

•	 Sejtelmes, mert valójában nem tudja, mi történik.

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

•	 A szülők szemszögéből félelmetes, a gyerekéből azonban vicces.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

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

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

•	 Szomorú, mert a főnök is megijed.

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

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

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: A szöveg egésze alapján kell ítéletet alkotni a történet hangulatáról, és lehetőség 
szerint utalni kell arra, hogy ez egy vicces történet. Elfogadható, ha a tanuló rámutat arra, hogy a gyerek a 
szöveg során titkolózik, emiatt a hangulat kissé nyomasztó, sejtelmes.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0049 0,00015
Standard nehézség 550 3,0

Nehézségi szint 3
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megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 43,4 0,46 1. szint alatt 7,1 1,43
Főváros 75,5 2,18 1. szint 20,9 1,14
Megyeszékhely 49,7 1,61 2. szint 34,7 0,95
Város 34,6 1,48 3. szint 50,6 0,87
Község 38,2 0,85 4. szint 73,6 1,04

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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SZÖVEGÉRTÉS Olvasd el az alábbi cikket, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Ha esti sétád alkalmával az utcai lámpa fényében egy hengeres testű, púpos háttal 
közlekedő állatot látsz osonni, valószínűleg a görénnyel vagy rokonával, a nyesttel találkoztál. 
Ezek a kisragadozók gyakran keresik fel az emberi településeket. A nyest beéri a padlással, 
ahol éjszakai kísértet módjára zajong és randalírozik, a görény azonban az évezredek során 
beköltözött a lakásokba is. Aki nem ismeri közelről, annak a büdösség jut róla eszébe, pedig 
egyáltalán nem ez a legjellemzőbb tulajdonsága.

A házi görény a menyétfélék családjának képviselője. Élelmes, roppant sikeres kisraga-
dozó, mely a legkülönfélébb körülmények közt is megállja a helyét: egyforma gyakorisággal 
fordul elő a hortobágyi pusztán vagy a Balaton nádasvilágában. „Fordított” életmódja miatt 
mégis ritkán kerül szem elé, hiszen éjjel vadászik, a nappalokat pedig rejtekhelyén átalussza. 
A házi görény valójában nem háziállat: „házinak” csak azért hívják, mert kedveli az emberi 
települések közelségét. Van azonban igazi háziasított változata is, amelynek neve: vadászgö-
rény.

Hajlékony, mint a görény

A görényt már az ókori rómaiak is használták üregi nyúl és patkány vadászatára. Sikerét 
két tulajdonságának köszönheti: az egyik fékezhetetlen vadászösztöne, amelynek következ-
tében a ragadozókkal ellentétben nem éri be annyi zsákmánnyal, amennyivel jóllakik, hanem 
addig folytatja a mészárlást, ameddig csak élő állatot talál (ezért okoz nagy kárt, ha beszaba-
dul a baromfiólba). A másik pedig rendkívüli hajlékonysága, amelyet annak köszönhet, hogy 
gerincének csigolyáit igen rugalmas porcok kötik össze. Ezért a görény bármilyen szűk járatba 
képes bebújni, ahová csak a feje befér. A járatokban való közlekedés sem okoz problémát: ha 
a járat kanyarodik, kanyarodik vele a görény teste is. Ha a járat csavarodik, vele csavarodik 
a görény. Ha pedig zsákutcába kerül, nem tolat, hanem saját teste mellett „hajtűkanyarban” 
visszafordul.

Játékos, mint a görény

Az egészen kicsi korától kezdve kézből nevelt görénykölyökből aranyos házikedvenc vá-
lik: nagyon játékos tud lenni. Sokan tartják együtt kutyával – remek játszópajtások lesznek, 
akár együtt is sétáltathatók. Otthon tartva hamar szobatisztává válik. Sokat kell foglalkozni 
vele, s a harapásról való leszoktatásnak feltétlenül a nevelés részét kell képeznie. Ez egy egy-
szeri feltételes reflex kiépítésével történik: ha a pici görény bekapja az ujjunkat, pöcköljük or-
ron. A reflex lényege egyszerű képletben megfogalmazva: harapok = fáj az orrom. Azért fon-
tos ezt időben megtanítani, mert mint minden menyétfélének, a görénynek is tűhegyes fogai 
vannak, és roppant erős állkapcsa, amellyel akár véletlenül is könnyen fájdalmat okozhat.
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6. ÉVFOLYAM

Illatos, mint a…

„De hiszen mindenki tudja, hogy a görény büdös, kinek jut eszébe otthon tartani?” – til-
takozhatnátok, ám a közkeletű hiedelem nem egészen fedi a valóságot. A görénynek kétféle 
illata van. Az egyik a testszaga, a menyétfélékre  jellemző pézsmaillat, mely édeskés és egyál-
talán nem kellemetlen. A másik, az a bizonyos hírhedt „görényszag” a végbélnyílás melletti 
páros bűzmirigyből jöhet, ha az állatot megijesztik. Vadgörénynél ez főként akkor fordul elő, 
ha csapdába kerül, illetve ha kóbor kutyák szorítják sarokba: ekkor védekező reflexként kien-
gedi a mirigyváladékot. Szelíd görény azonban csak igen ritkán tesz ilyet, hiszen nincs oka 
félni az embertől – aki pedig szándékosan ijesztgeti, az magára vessen…

Mivel helyettesíthető legjobban a szöveg „randalírozik” igéje?

A Táncot rop.

B Garázdálkodik.

C Ugrándozik.

D Lopakodik.

A szöveg főbb jellemzői:  A magyarázó típusú szöveg a görények szokásait, életét mutatja be. A szöveg-
ben szó van a különböző görényfajtákról, testfelépítésükről, nevelésükről és azokról a tévhitekről, amelyek 
a görényeket széles körben övezik.
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SZÖVEGÉRTÉS

30/56. felADAT: HAjTŰKANYAr A fölD AlATT OC02302

Illatos, mint a…

„De hiszen mindenki tudja, hogy a görény büdös, kinek jut eszébe otthon tartani?” – til-
takozhatnátok, ám a közkeletű hiedelem nem egészen fedi a valóságot. A görénynek kétféle 
illata van. Az egyik a testszaga, a menyétfélékre  jellemző pézsmaillat, mely édeskés és egyál-
talán nem kellemetlen. A másik, az a bizonyos hírhedt „görényszag” a végbélnyílás melletti 
páros bűzmirigyből jöhet, ha az állatot megijesztik. Vadgörénynél ez főként akkor fordul elő, 
ha csapdába kerül, illetve ha kóbor kutyák szorítják sarokba: ekkor védekező reflexként kien-
gedi a mirigyváladékot. Szelíd görény azonban csak igen ritkán tesz ilyet, hiszen nincs oka 
félni az embertől – aki pedig szándékosan ijesztgeti, az magára vessen…

Mivel helyettesíthető legjobban a szöveg „randalírozik” igéje?

A Táncot rop.

B Garázdálkodik.

C Ugrándozik.

D Lopakodik.

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A szövegből vissza kell keresni, hogy megtévesztő az állatok névadása, mivel a vadász-
görény a háziasított, míg vadon élő rokonát hívják házigörénynek.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0058 0,00017
Standard nehézség 402 3,4

Nehézségi szint 2
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településtípus
megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 70,9 0,45 1. szint alatt 25,8 2,24
Főváros 92,7 1,44 1. szint 44,6 1,35
Megyeszékhely 81,6 1,13 2. szint 64,8 1,01
Város 62,8 1,46 3. szint 82,8 0,82
Község 63,9 0,84 4. szint 93,7 0,57

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

31/57. felADAT: HAjTŰKANYAr A fölD AlATT OC02305

Illatos, mint a…

„De hiszen mindenki tudja, hogy a görény büdös, kinek jut eszébe otthon tartani?” – til-
takozhatnátok, ám a közkeletű hiedelem nem egészen fedi a valóságot. A görénynek kétféle 
illata van. Az egyik a testszaga, a menyétfélékre  jellemző pézsmaillat, mely édeskés és egyál-
talán nem kellemetlen. A másik, az a bizonyos hírhedt „görényszag” a végbélnyílás melletti 
páros bűzmirigyből jöhet, ha az állatot megijesztik. Vadgörénynél ez főként akkor fordul elő, 
ha csapdába kerül, illetve ha kóbor kutyák szorítják sarokba: ekkor védekező reflexként kien-
gedi a mirigyváladékot. Szelíd görény azonban csak igen ritkán tesz ilyet, hiszen nincs oka 
félni az embertől – aki pedig szándékosan ijesztgeti, az magára vessen…

Mivel helyettesíthető legjobban a szöveg „randalírozik” igéje?

A Táncot rop.

B Garázdálkodik.

C Ugrándozik.

D Lopakodik.

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: B
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A szöveg alapján egy ismeretlen szót kell megmagyarázni.  A feladat azt vizsgálja, 
mennyire képesek egy-egy ismeretlen szót értelmezni a tanulók a szövegkörnyezet alapján.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0031 0,00013
Standard nehézség 424 5,4

Nehézségi szint 2
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településtípus
megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 60,6 0,59 1. szint alatt 31,4 2,48
Főváros 77,3 2,10 1. szint 44,5 1,39
Megyeszékhely 66,5 1,26 2. szint 55,2 1,05
Város 51,4 1,73 3. szint 68,0 0,95
Község 55,3 0,99 4. szint 77,6 1,00

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

32/58. felADAT: HAjTŰKANYAr A fölD AlATT OC02303

Illatos, mint a…

„De hiszen mindenki tudja, hogy a görény büdös, kinek jut eszébe otthon tartani?” – til-
takozhatnátok, ám a közkeletű hiedelem nem egészen fedi a valóságot. A görénynek kétféle 
illata van. Az egyik a testszaga, a menyétfélékre  jellemző pézsmaillat, mely édeskés és egyál-
talán nem kellemetlen. A másik, az a bizonyos hírhedt „görényszag” a végbélnyílás melletti 
páros bűzmirigyből jöhet, ha az állatot megijesztik. Vadgörénynél ez főként akkor fordul elő, 
ha csapdába kerül, illetve ha kóbor kutyák szorítják sarokba: ekkor védekező reflexként kien-
gedi a mirigyváladékot. Szelíd görény azonban csak igen ritkán tesz ilyet, hiszen nincs oka 
félni az embertől – aki pedig szándékosan ijesztgeti, az magára vessen…

Mivel helyettesíthető legjobban a szöveg „randalírozik” igéje?

A Táncot rop.

B Garázdálkodik.

C Ugrándozik.

D Lopakodik.

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: Vissza kell keresni a szövegből, hogy a görény azért okoz nagy kárt, mert megöli azo-
kat az állatokat is, amelyeket később nem fogyaszt el.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0069 0,00020
Standard nehézség 370 3,5

Nehézségi szint 1
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településtípus
megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 78,3 0,42 1. szint alatt 27,0 1,85
Főváros 97,5 0,74 1. szint 52,6 1,37
Megyeszékhely 87,8 1,06 2. szint 75,3 0,91
Város 75,9 1,55 3. szint 90,1 0,53
Község 71,8 0,88 4. szint 97,3 0,42

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

33/59. felADAT: HAjTŰKANYAr A fölD AlATT OC02308

Minek köszönheti a görény hajlékonyságát?

______________________________________________________________________

Mit jelent a „zsákutcába kerül” kifejezés a szövegben?

A Sehogy sem találja a legjobb megoldást.

B Nincs másik kijárata az üregnek, ahová bemászott.

C Olyan helyre hajtották, amelyet nem ismert azelőtt.

D Nem ismeri ki magát egy nagyobb városban.

e

Miért kell magunkhoz szoktatni fiatal korától az állatot?

A Különben belőle is egy vérszomjas vadállat lesz.

B Ha nem nő együtt a kutyával, akkor nem is szereti majd.

C Csak így szelídíthetjük és nevelhetjük meg igazán.

D Mert így nem harapja meg a kezünket éles fogaival.

Miért kell leszoktatni a görényt a harapásról?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

jAvÍTÓKUlCs

36

szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

33/59 feladat: HAJTŰKANYAR A FÖLD ALATT	 oc02308

Minek köszönheti a görény hajlékonyságát?

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

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

•	 Rugalmas porcok kötik össze. [Pontatlan.]

•	 Rugalmas porcainak. [Pontatlan.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód



��ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: Vissza kell keresni azt az információt, hogy „gerincének csigolyáit igen rugalmas por-
cok kötik össze”. A válasznak legalább annyit tartalmaznia kell, hogy a rugalmas porcok a csigolyákat kötik 
össze.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0059 0,00016
Standard nehézség 447 2,7

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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településtípus
megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 63,2 0,53 1. szint alatt 10,0 1,66
Főváros 87,6 1,65 1. szint 35,6 1,23
Megyeszékhely 76,3 1,51 2. szint 57,7 0,98
Város 55,7 1,79 3. szint 74,7 0,92
Község 54,5 1,03 4. szint 88,7 0,83

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

34/60. felADAT: HAjTŰKANYAr A fölD AlATT OC02312

Minek köszönheti a görény hajlékonyságát?

______________________________________________________________________

Mit jelent a „zsákutcába kerül” kifejezés a szövegben?

A Sehogy sem találja a legjobb megoldást.

B Nincs másik kijárata az üregnek, ahová bemászott.

C Olyan helyre hajtották, amelyet nem ismert azelőtt.

D Nem ismeri ki magát egy nagyobb városban.

e

Miért kell magunkhoz szoktatni fiatal korától az állatot?

A Különben belőle is egy vérszomjas vadállat lesz.

B Ha nem nő együtt a kutyával, akkor nem is szereti majd.

C Csak így szelídíthetjük és nevelhetjük meg igazán.

D Mert így nem harapja meg a kezünket éles fogaival.

Miért kell leszoktatni a görényt a harapásról?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: B
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: A feladatban egy ismeretlen kifejezést („zsákutcába kerül”) kell értelmezni a szöveg-
környezet alapján („Ha pedig zsákutcába kerül, nem tolat, hanem saját teste mellett „hajtűkanyarban” 
visszafordul.”).

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0048 0,00017
Standard nehézség 314 6,4

Nehézségi szint 1
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településtípus
megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 80,8 0,44 1. szint alatt 41,5 2,58
Főváros 92,3 1,41 1. szint 63,2 1,38
Megyeszékhely 87,9 1,01 2. szint 79,2 0,75
Város 79,3 1,14 3. szint 88,4 0,65
Község 76,9 0,79 4. szint 94,6 0,60

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

35/61. felADAT: HAjTŰKANYAr A fölD AlATT OC02310

Minek köszönheti a görény hajlékonyságát?

______________________________________________________________________

Mit jelent a „zsákutcába kerül” kifejezés a szövegben?

A Sehogy sem találja a legjobb megoldást.

B Nincs másik kijárata az üregnek, ahová bemászott.

C Olyan helyre hajtották, amelyet nem ismert azelőtt.

D Nem ismeri ki magát egy nagyobb városban.

e

Miért kell magunkhoz szoktatni fiatal korától az állatot?

A Különben belőle is egy vérszomjas vadállat lesz.

B Ha nem nő együtt a kutyával, akkor nem is szereti majd.

C Csak így szelídíthetjük és nevelhetjük meg igazán.

D Mert így nem harapja meg a kezünket éles fogaival.

Miért kell leszoktatni a görényt a harapásról?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: A szövegben azt az információt kell megtalálni és értelmezni, amelyből kiderül, hogy 
csak azt az állatot lehet igazán megszelídíteni,  amelyiket fiatalkorától az emberhez szoktatnak.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0023 0,00014
Standard nehézség 308 12,3

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 68,6 0,54 1. szint alatt 45,5 2,57
Főváros 79,6 2,00 1. szint 60,0 1,40
Megyeszékhely 70,4 1,38 2. szint 65,5 0,96
Város 62,6 1,49 3. szint 72,2 0,87
Község 64,7 0,89 4. szint 80,4 0,97

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

36/62. felADAT: HAjTŰKANYAr A fölD AlATT OC02309

Minek köszönheti a görény hajlékonyságát?

______________________________________________________________________

Mit jelent a „zsákutcába kerül” kifejezés a szövegben?

A Sehogy sem találja a legjobb megoldást.

B Nincs másik kijárata az üregnek, ahová bemászott.

C Olyan helyre hajtották, amelyet nem ismert azelőtt.

D Nem ismeri ki magát egy nagyobb városban.

e

Miért kell magunkhoz szoktatni fiatal korától az állatot?

A Különben belőle is egy vérszomjas vadállat lesz.

B Ha nem nő együtt a kutyával, akkor nem is szereti majd.

C Csak így szelídíthetjük és nevelhetjük meg igazán.

D Mert így nem harapja meg a kezünket éles fogaival.

Miért kell leszoktatni a görényt a harapásról?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

jAvÍTÓKUlCs
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36/62. feladat: HAJTŰKANYAR A FÖLD ALATT	 oc02309

Miért kell időben leszoktatni a görényt a harapásról?

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

▶ Véletlenül fájdalmat tud okozni.

▶ Éles fogai vannak.

A szöveg megfelelő részének aláhúzása is elfogadható helyes válaszként.

Példaválaszok:

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

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

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

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

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

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

•	 Mert fogai hegyesek, és állkapcsa erős.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Mert erős az állkapcsa. [Kevés.]

•	 Mert bekaphatja az ujjunkat.

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

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A válaszban ki kell fejteni, hogy azért kell a görényt időben leszoktatni a harapásról, 
mert később éles fogaival akár véletlenül is fájdalmat okozhat, bár alapvetően szelíd állat. A válasznak a 
véletlen fájdalomokozás és az éles fogak közül legalább az egyiket tartalmaznia kell.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0070 0,00018
Standard nehézség 482 2,1

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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százAléKOs megOlDOTTság

településtípus
megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 57,1 0,49 1. szint alatt 8,1 1,50
Főváros 85,5 1,83 1. szint 23,4 1,05
Megyeszékhely 70,6 1,32 2. szint 47,4 1,03
Város 51,2 1,42 3. szint 72,3 0,88
Község 49,3 0,95 4. szint 87,5 0,88

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

37/63. felADAT: HAjTŰKANYAr A fölD AlATT OC02304

Minek köszönheti a görény hajlékonyságát?

______________________________________________________________________

Mit jelent a „zsákutcába kerül” kifejezés a szövegben?

A Sehogy sem találja a legjobb megoldást.

B Nincs másik kijárata az üregnek, ahová bemászott.

C Olyan helyre hajtották, amelyet nem ismert azelőtt.

D Nem ismeri ki magát egy nagyobb városban.

e

Miért kell magunkhoz szoktatni fiatal korától az állatot?

A Különben belőle is egy vérszomjas vadállat lesz.

B Ha nem nő együtt a kutyával, akkor nem is szereti majd.

C Csak így szelídíthetjük és nevelhetjük meg igazán.

D Mert így nem harapja meg a kezünket éles fogaival.

Miért kell leszoktatni a görényt a harapásról?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: A
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A szöveg alapján ki kell következtetni, hogy a görény csak abban az esetben áraszt 
büdös szagot magából, ha megijesztik. Félrevezető lehet a C válasz, mivel a szöveg a pézsmaillatot az állat 
alapvető testszagaként említi, és az egyáltalán nem büdös.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0052 0,00019
Standard nehézség 297 6,7

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 83,6 0,38 1. szint alatt 48,4 2,67
Főváros 96,5 0,88 1. szint 68,1 1,21
Megyeszékhely 91,3 0,90 2. szint 80,1 0,85
Város 82,2 1,28 3. szint 91,8 0,50
Község 80,5 0,74 4. szint 96,8 0,46

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

38/64. felADAT: HAjTŰKANYAr A fölD AlATT OC02306

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: Röviden meg kell határozni az egyes részek tartalmát; ebben az alcímek segítenek. Két 
alcímben is szerepel a hajlékony és a játékos  tulajdonságként (a harmadik az illatos), míg a többi válaszle-
hetőség csak egy-egy említett tulajdonságot ír le.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0028 0,00013
Standard nehézség 433 5,8

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 58,9 0,58 1. szint alatt 28,9 2,43
Főváros 72,1 2,16 1. szint 45,1 1,35
Megyeszékhely 63,7 1,59 2. szint 55,8 0,93
Város 54,6 1,62 3. szint 64,6 0,98
Község 53,3 0,98 4. szint 73,2 1,17

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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SZÖVEGÉRTÉS A következő két oldalon olvasható információk alapján válaszolj a kérdésekre!

A Fővárosi Állat- és Növénykert nyitva tartása

Nyitás Zárás
Január mindennap 9:00 16:00
Február mindennap 9:00 16:00
Március mindennap 9:00 17:00
Április mindennap 9:00 17:00

Május
hétfőtől csütörtökig

péntektől vasárnapig
9:00
9:00

18:00
19:00

Június 
hétfőtől csütörtökig

péntektől vasárnapig
9:00
9:00

18:00
19:00

Július
hétfőtől csütörtökig

péntektől vasárnapig
9:00
9:00

18:00
19:00

Augusztus
hétfőtől csütörtökig

péntektől vasárnapig
9:00
9:00

18:00
19:00

Szeptember mindennap 9:00 17:00
Október mindennap 9:00 17:00
November mindennap 9:00 16:00
December mindennap 9:00 16:00

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pénztárak minden időszakban 1 órával, az 
állatházak pedig fél órával korábban zárnak! 

Munkaszüneti és ünnepnapokon az adott hónapnak megfelelő hétvégi nyitva tartás 
van érvényben.
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6. ÉVFOLYAM

Támogatói belépőjegy
(Kérjük, segítse az Állatkertet! Váltson teljes árú jegyet! Ha nem teheti, 
kérjen kedvezményeset!) 

1800 Ft 

Kedvezmények
Felnőttjegy 1000 Ft 
Gyermekjegy
(2–14 éves korig.) A Fővárosi Állat- és Növénykertet 14 éven aluliak csak 
felnőtt kíséretében látogathatják!

750 Ft 

Diák- és nyugdíjasjegy
(Csak érvényes igazolvánnyal vehető igénybe.) 750 Ft 

Családi jegy
(2 felnőtt és 2 vagy 3 gyermek részére) 3100 Ft 

Jelképes gyermekjegy
(testi- és szellemi fogyatékos gyermekek, NOE igazolvánnyal rendelkező 
gyermekek)

200 Ft

Csoportos jegy
(iskolák, óvodák csoportjai részére, min. 10 fő belépése esetén)

Személyenként
500 Ft 

Tanulmányi jegy
(budapesti iskolák, óvodák előjegyzett csoportjai részére, min. 10 fő)

Személyenként
250 Ft 

Pálmaházi belépőjegy
(kivéve a bérletes, teljes árú jegyet váltó, tanulmányi jeggyel érkező látogatók) 100 Ft

Bérletkedvezmények
(A bérletek 2003. december 31-ig érvényesek!)
2003. évi felnőttbérlet (fényképes igazolvány)
(A felnőttbérlethez egyéves Vadon-előfizetést adunk ajándékba.) 3990 Ft

2003. évi gyermekbérlet (fényképes igazolvány)
(A gyermekbérlethez egyéves Süni Magazin előfizetést adunk 
ajándékba.)

2990 Ft

2003. évi nyugdíjasbérlet (fényképes igazolvány)
(A nyugdíjasbérlethez egyéves Vadon-előfizetést adunk ajándékba.) 2990 Ft

Intézményi bérlet (10 főre - 500 Ft/fő) 5000 Ft 
Cégbérlet (2 felnőtt + 3 gyermek 365 napra) 150 000 Ft 

Tisztelt Vendégünk!
Az Állatkert olyan közintézmény, amelynek fenntartása komoly összegeket kíván. Az állatok méltó 

gondozása, a műemlékek és a park fenntartása egyre drágább.
Naponta csaknem 3,2 millió forintba kerül a Kert üzemeltetése. Csupán az állatok etetésére a mai 

napon közel 370 ezer Ft-ot kell költeni.
Az Ön látogatását az teszi lehetővé, hogy az intézményt a Fővárosi Önkormányzat sok millió 

forinttal támogatja. Minden jegyhez kb. 300 forint támogatást ad. Emellett bizony nagy szükség van 
az Öntől kapott pénzre is.

Ha teheti, segítsen azzal, hogy teljes árú jegyet vesz. Amennyiben további támogatást is tud adni, 
dobja perselyeinkbe, vagy keresse az ÁLLATKERTI ALAPÍTVÁNYT.
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SZÖVEGÉRTÉS

A szöveg főbb jellemzői:  A dokumentum típusú szöveg a Fővárosi Állatkert nyitvatartási idejét, 2003-as 
jegyárait, illetve néhány fontosabb tudnivalót tartalmaz táblázatos formában.

39/65. felADAT: állATKerT OC03902

állatkert

Akik tanulmányi jegyet vettek.

2 éves gyermekeknek.

Senkinek.

Mindenkinek.

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A Jegyárak című rész alapján kell kikövetkeztetni, hogy csak azoknak kell teljes árú 
jegyet venniük, akik támogatni szeretnék az állatkertet. Félrevezető lehet az A válaszlehetőség, mivel álta-
lános gyakorlat, hogy kedvezményeket csak néhány szűkebb kör kap, és a diákok nem a szöveg, hanem ez 
irányú élményeik alapján válaszolhatnak a kérdésre.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0047 0,00015
Standard nehézség 520 2,9

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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százAléKOs megOlDOTTság

településtípus
megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 48,3 0,52 1. szint alatt 17,5 2,08
Főváros 72,5 2,06 1. szint 26,1 1,24
Megyeszékhely 56,1 1,44 2. szint 36,6 0,97
Város 39,9 1,71 3. szint 58,5 0,86
Község 43,6 0,95 4. szint 76,8 1,02

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

40/66. felADAT: állATKerT OC03903

állatkert

Akik tanulmányi jegyet vettek.

2 éves gyermekeknek.

Senkinek.

Mindenkinek.

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A  Nyitva tartás című rész alapján kell válaszolni: az Állatkert mindig nyitva van.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0039 0,00014
Standard nehézség 473 3,6

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 55,7 0,50 1. szint alatt 26,4 2,47
Főváros 79,0 1,84 1. szint 37,2 1,30
Megyeszékhely 62,7 1,66 2. szint 47,4 0,92
Város 45,6 1,71 3. szint 62,7 0,88
Község 49,1 0,89 4. szint 80,7 0,99

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

41/67. felADAT: állATKerT OC03904

állatkert

Akik tanulmányi jegyet vettek.

2 éves gyermekeknek.

Senkinek.

Mindenkinek.

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: A
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A Jegyárak című rész alapján kell válaszolni. A pálmaházi belépőjegy sorban vannak 
feltüntetve a kedvezményezettek. Ezt kell összevetni a  négy válaszlehetőséggel, majd kiválasztani a meg-
felelőt.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0036 0,00014
Standard nehézség 441 4,3

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 60,1 0,51 1. szint alatt 23,1 1,88
Főváros 82,6 1,99 1. szint 43,2 1,34
Megyeszékhely 67,7 1,46 2. szint 54,7 0,99
Város 53,7 1,65 3. szint 66,9 1,00
Község 53,1 0,96 4. szint 80,6 1,01

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

42/68. felADAT: állATKerT OC03908

állatkert

Akik tanulmányi jegyet vettek.

2 éves gyermekeknek.

Senkinek.

Mindenkinek.

jAvÍTÓKUlCs

40

szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

42/68. feladat: ÁLLATKERT	 oc03908

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

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

(1) Nyáron tovább van világos.

(2) Jó az idő.

(3) Akkor van a nyári szünet.

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

Példaválaszok:

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

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

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

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

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

•	 Mert sokáig világos van. (1)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválasz:

•	 Mert nyár van. [Nincs igazi indoklás.]

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

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: A feladat során azt a következtetést kell megfogalmazni, hogy az Állatkert nyitva tartá-
sát befolyásolja, hogy nyáron több a látogató, nagyobb az érdeklődés a jó idő és a több szabadidő miatt.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0062 0,00020
Standard nehézség 329 4,9

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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településtípus
megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 82,8 0,39 1. szint alatt 36,5 2,66
Főváros 97,4 0,89 1. szint 63,4 1,31
Megyeszékhely 92,5 0,93 2. szint 81,1 0,75
Város 80,2 1,37 3. szint 91,8 0,57
Község 77,0 0,87 4. szint 97,3 0,38

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

43/69. felADAT: állATKerT OC03909

jAvÍTÓKUlCs

42

szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

43/69. feladat: ÁLLATKERT	 oc03909

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

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

(1) Állatkert nyitva tartása, 

(2) Jegyek árai, 

(3) Kedvezmények, 

(4) Támogatási lehetőségek, 

(5) Az állatkert költségei. 

Háromnál több információ megadása esetén az első hármat értékeljük.

Példaválasz:

•	 Nyitva tartás, jegyár. Hogyan támogathatjuk az állatkertet?

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválasz:

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

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

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A szövegben szereplő három információfajtát (nyitva tartás, jegyárak stb.) kell felsorol-
ni. Kifejezetten rossz válasznak számít, ha a tanuló nem információfajtákat említ, hanem konkrét informáci-
ókat.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0049 0,00018
Standard nehézség 692 6,2

Nehézségi szint 4

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 21,4 0,45 1. szint alatt 0,9 0,49
Főváros 41,0 2,62 1. szint 4,3 0,55
Megyeszékhely 25,3 1,3 2. szint 15,2 0,65
Város 15,1 1,17 3. szint 27,0 0,89
Község 16,4 0,65 4. szint 41,8 1,45

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

44/70. felADAT: állATKerT OC03910

jAvÍTÓKUlCs

44

szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

44/70.feladat: ÁLLATKERT	 oc03910

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

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

Példaválaszok:

•	 Igen, mert megtudja, milyen kedvezményeket vehet igénybe.

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

•	 Igen, megtudja, mi mennyibe kerül.

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

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

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

Példaválasz:

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

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

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

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

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

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

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: A szöveg alapján általános véleményt kell formálni arról, miért hasznos az olvasó 
számára a tájékoztató. Tipikusan rossz válasznak számít, ha a tanuló nem a szöveg hasznosságára, hanem 
a benne leírtakra hivatkozik. 

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0063 0,00017
Standard nehézség 521 2,3

Nehézségi szint 3
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megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 48,1 0,56 1. szint alatt 3,0 0,91
Főváros 80,5 2,25 1. szint 18,0 1,10
Megyeszékhely 58,4 1,43 2. szint 37,4 0,96
Város 37,8 1,77 3. szint 59,8 0,86
Község 40,9 0,99 4. szint 82,5 1,03

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

45/71. felADAT: állATKerT OC03911

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A Jegyárak című rész Gyermekjegy sora alapján kell kiválasztani a helyes választ, 
miszerint a 14 éven aluliak csak felnőtt kísérettel látogathatják az Állatkertet. Ennek megfelelően egy 6.-os 
iskolás fiú sem mehet be egyedül.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0046 0,00015
Standard nehézség 433 3,6

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 63,0 0,57 1. szint alatt 24,2 2,23
Főváros 87,3 1,71 1. szint 42,4 1,24
Megyeszékhely 73,1 1,28 2. szint 54,9 0,92
Város 57,4 1,77 3. szint 71,7 0,77
Község 58,6 1,07 4. szint 88,1 0,88

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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SZÖVEGÉRTÉS Olvasd el az alábbi írást a dorombról, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

A távol-keleti eredetű doromb világszerte elterjedt zeneszerszám. Kelet-Ázsiában egy 
darab bambusznádból, esetleg csontból, fából készítik. Vasból formált változatairól már a ró-
mai korból tudunk. Nem tartozott a komolyan vett, felnőttek kezébe való hangszerek közé. 
Magyarországon, elsősorban a Dunántúlon gyerekjáték-eszközként ismerik. A zeneirodalom-
ban sem volt jelentős szerepe.

A doromb patkó alakú fémkeretből és egy, a kerethez erősített keskeny, a végénél L alak-
ban meghajlított acélnyelvből áll. A rezgő nyelv a fémpatkó párhuzamosra összeszűkülő szá-
rai között helyezkedik el. A játékos a keretet a fogaihoz támasztja úgy, hogy a nyelvet szaba-
don pengethesse. A doromb hangját a szájüreg erősíti fel. A hangszer alaphangja mellett szól 
a felhangokkal színesített dallam. A hangmagasságot a füttyhöz hasonlóan a nyelv előre-hát-
ra mozgatásával, tehát a szájüreg nagyságának változtatásával befolyásolják. Ha nagyobb a 
szájüreg, akkor a mélyebb, ha kisebb, akkor a magasabb felhangok szólalnak meg. A hangerő 
a pengetés erősségétől és a légzés intenzitásától függ. A hangszer nyelvét a játékos általában 
a jobb kéz mutatóujjával az arc közepe felől kifelé pengeti. A népi szóhasználatban a legtöbb-
ször nem is pengették, hanem „verték” a dorombot. A hangszert nevezték dorombérnak, do-
rongnak vagy csak dongónak. A Dunántúlon – Baranya, Somogy és Fejér megyében – házaló 
kereskedők terjesztették. Elvétve az ország más részeiben is előfordult. 

Régen leginkább cigány kovácsok készítették, de a dorombjátékosok a környező orszá-
gokban, apró műhelyekben gyártott hangszereket is beszerezhették.

Népzenét játszó együtteseink ma újra szívesen alkalmazzák a dorombot dalaik és tánc-
zenéjük kíséretéhez.

A szöveg főbb jellemzői:  A rövid, olvasmányos magyarázó típusú szöveg a doromb történetét, kinézetét, 
használatát mutatja be.
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6. ÉVFOLYAM
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SZÖVEGÉRTÉS

46/72. felADAT: DOrOmb OC01301

Olvasd el az alábbi írást a dorombról, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

A távol-keleti eredetű doromb világszerte elterjedt zeneszerszám. Kelet-Ázsiában egy 
darab bambusznádból, esetleg csontból, fából készítik. Vasból formált változatairól már a ró-
mai korból tudunk. Nem tartozott a komolyan vett, felnőttek kezébe való hangszerek közé. 
Magyarországon, elsősorban a Dunántúlon gyerekjáték-eszközként ismerik. A zeneirodalom-
ban sem volt jelentős szerepe.

A doromb patkó alakú fémkeretből és egy, a kerethez erősített keskeny, a végénél L alak-
ban meghajlított acélnyelvből áll. A rezgő nyelv a fémpatkó párhuzamosra összeszűkülő szá-
rai között helyezkedik el. A játékos a keretet a fogaihoz támasztja úgy, hogy a nyelvet szaba-
don pengethesse. A doromb hangját a szájüreg erősíti fel. A hangszer alaphangja mellett szól 
a felhangokkal színesített dallam. A hangmagasságot a füttyhöz hasonlóan a nyelv előre-hát-
ra mozgatásával, tehát a szájüreg nagyságának változtatásával befolyásolják. Ha nagyobb a 
szájüreg, akkor a mélyebb, ha kisebb, akkor a magasabb felhangok szólalnak meg. A hangerő 
a pengetés erősségétől és a légzés intenzitásától függ. A hangszer nyelvét a játékos általában 
a jobb kéz mutatóujjával az arc közepe felől kifelé pengeti. A népi szóhasználatban a legtöbb-
ször nem is pengették, hanem „verték” a dorombot. A hangszert nevezték dorombérnak, do-
rongnak vagy csak dongónak. A Dunántúlon – Baranya, Somogy és Fejér megyében – házaló 
kereskedők terjesztették. Elvétve az ország más részeiben is előfordult. 

Régen leginkább cigány kovácsok készítették, de a dorombjátékosok a környező orszá-
gokban, apró műhelyekben gyártott hangszereket is beszerezhették.

Népzenét játszó együtteseink ma újra szívesen alkalmazzák a dorombot dalaik és tánc-
zenéjük kíséretéhez.

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: B
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A feladatban a kért információt kell visszakeresni; ez az első bekezdés végén szereplő 
mondat alapján („elsősorban a Dunántúlon gyerekjáték-eszközként ismert”) történhet.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0057 0,00024
Standard nehézség 226 9,7

Nehézségi szint 1
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megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 91,4 0,32 1. szint alatt 60,7 2,86
Főváros 97,7 0,68 1. szint 82,0 1,21
Megyeszékhely 97,2 0,50 2. szint 91,4 0,65
Város 90,8 0,85 3. szint 96,3 0,32
Község 87,7 0,62 4. szint 98,0 0,34

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

47/73. felADAT: DOrOmb OC01302
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szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

47/73. feladat: DOROMB	 oc01302

Mihez hasonlít a doromb kerete?

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

Példaválaszok:

•	 Patkóhoz

•	 Patkó alakú fémből van.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

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

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A válasz a második bekezdés elején található, ahol a szöveg a doromb alakját, felépíté-
sét mutatja be. Ezt a szövegrészt kell idézni vagy saját szavakkal leírni.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0070 0,00018
Standard nehézség 423 2,6

Nehézségi szint 2
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településtípus
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képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 69,7 0,49 1. szint alatt 15,2 2,11
Főváros 95,0 1,14 1. szint 39,3 1,31
Megyeszékhely 82,4 1,06 2. szint 64,0 0,98
Város 66,0 1,47 3. szint 83,1 0,70
Község 62,8 0,87 4. szint 94,9 0,57

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

48/74. felADAT: DOrOmb OC01303

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A feladat a szöveg első mondatára kérdez rá, amelyből kiderül, hogy a doromb távol-
keleti eredetű. Megtévesztő lehet az A opció, mivel a szöveg egy későbbi pontján az szerepel, hogy „régen 
leginkább cigány kovácsok készítették”, és ebből a tanuló arra következtethet, hogy a cigányoktól ered a 
hangszer.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0060 0,00016
Standard nehézség 447 2,7

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 63,0 0,51 1. szint alatt 15,8 2,03
Főváros 90,7 1,58 1. szint 31,9 1,37
Megyeszékhely 76,6 1,34 2. szint 56,4 1,01
Város 54,3 1,59 3. szint 75,5 0,83
Község 54,3 0,91 4. szint 90,4 0,72

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

49/75. felADAT: DOrOmb OC01304
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szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

49/75 feladat: DOROMB	 oc01304

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

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

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

Példaválaszok:

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

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

•	 Nem, mert akkor magasabb hangok szólalnak meg.

•	 Nem, mert fordítva van.

•	 Nem, mert nagyobb szájüreggel lehet.

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

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

Példaválasz:

•	 Nem. [Nincs indoklás.]

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

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A szöveg alapján azt kell felismerni, hogy a kérdésben szereplő állítás hamis, mivel a 
kisebb szájüreg révén magasabb hangok szólaltathatók meg. A válasz a szöveg második bekezdésének 
közepén található.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0091 0,00021
Standard nehézség 495 1,7

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 54,6 0,54 1. szint alatt 3,1 0,86
Főváros 92,1 1,42 1. szint 13,4 0,93
Megyeszékhely 74,0 1,41 2. szint 41,7 0,98
Város 42,3 1,62 3. szint 72,8 0,84
Község 45,5 1,05 4. szint 92,5 0,73

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

50/76. felADAT: DOrOmb OC01305

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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6. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A második bekezdés végén szereplő információt kell visszakeresni: a dorombot háza-
ló kereskedők terjesztették. Hibalehetőség: a doromb készítőjének és terjesztőjének az összekeverése (B 
válasz).

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0066 0,00017
Standard nehézség 529 2,2

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 1 2 3 4 7 8 9
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% s. H. % s. H.
Teljes populáció 46,7 0,52 1. szint alatt 7,7 1,35
Főváros 82,7 2,17 1. szint 14,9 0,96
Megyeszékhely 61,1 1,32 2. szint 34,2 0,97
Város 35,2 1,63 3. szint 58,8 0,87
Község 39,2 0,88 4. szint 83,4 1,03

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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51/77. felADAT: DOrOmb OC01306

jAvÍTÓKUlCs

50

szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

51/77. feladat: DOROMB	 oc01306

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

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

Példaválasz:

•	 „dorombérnak, dorongnak, vagy csak dongónak”

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

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

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: Meg kell keresni a szövegben a doromb különböző elnevezéseit. A második bekezdés 
végén a szöveg expliciten hármat tartalmaz (dorombér, dorong, dongó).

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0119 0,00026
Standard nehézség 447 1,6

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
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képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 68,7 0,47 1. szint alatt 2,6 0,88
Főváros 99,0 0,47 1. szint 22,0 1,12
Megyeszékhely 91,5 0,94 2. szint 61,4 0,98
Város 63,9 1,51 3. szint 90,5 0,63
Község 59,8 0,94 4. szint 99,0 0,26

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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52/78. felADAT: DOrOmb OC01307

jAvÍTÓKUlCs

52

szövegértés - 6.évfolyam javítókulcs

52/78. feladat: DOROMB	 oc01307

Mihez hasonlítja a szerző a doromb hangmagasságának képzését?

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

Példaválasz:

•	 A füttyüléshez.

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

Példaválasz:

•	 A szájüreg nagyságának változásához.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

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

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: Vissza kell keresni azt az információt a szövegből, amelyben a magas hangok képzését 
a fütyüléshez hasonlítják. Tipikusan rossz válasznak számít, ha a tanuló nem a hasonlatot írja le, hanem a 
magas hang képzésének módját.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés standard hiba (s. H.)
Standard meredekség 0,0079 0,00019
Standard nehézség 476 2,0

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 6 7 9
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megoldottság tanulói  

képességszintek
megoldottság

% s. H. % s. H.
Teljes populáció 59,2 0,50 1. szint alatt 4,1 0,87
Főváros 94,6 0,95 1. szint 23,3 1,20
Megyeszékhely 77,9 1,24 2. szint 48,8 0,94
Város 50,1 1,62 3. szint 75,1 0,77
Község 50,4 0,98 4. szint 93,1 0,71

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 függvényében.
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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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∑
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=
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v
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. 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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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 ér-
vényessége 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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SZÖVEGÉRTÉS

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 településtípusonként, valamint az egyes tanulói 
képességszinteken
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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2. melléklet: Az itemek jellemzői
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SZÖVEGÉRTÉS

Azonosító feladatcím szövegtípus Gondolkodási művelet

OC02501 Duke - Előbb a halálhírt tudjuk meg, [...] az eltávozott lény egy kutya. Elbeszélő Értelmezés

OC02503 Duke - A kutya halála előtt vagy után hangzik el a “Majd jövök” mondat? Elbeszélő Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC02504 Duke - Jegyezd le azt a túlzó [...] ismert személyhez hasonlítja a kutyát! Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC02505 Duke - Mit tudunk meg a főszereplő és a 19 éves fiú ruházkodásáról? Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC02506 Duke - A főszereplő kereső felnőtt vagy diáklány? Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC02508 Duke - Melyik bekezdés RÉSZLETEZI, hogy a főszereplő folymatosan sír? Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC02509 Duke - Az alábbi állítások közül melyik a leginkább helytálló? Elbeszélő Értelmezés

OC01601 Cipővásárlá s- Hogyan csoportosítja a tájékoztató az utcai lábbeliket? Dokumentum Információ-visszakeresés

OC01602 Cipővásárlás - Mi a lábbelik csoportosításának két fő szempontja? Dokumentum Értelmezés

OC01603 Cipővásárlás - A tájékoztató szerint [...] a legkíméletesebb használatot? Dokumentum Információ-visszakeresés

OC01604 Cipővásárlás - Milyen feltételeknek kell megfelelniük [...] sportcipőknek? Dokumentum Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC01605 Cipővásárlás - A tíz jó tanács közül [...] Add meg a számukat! Dokumentum Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC01606 Cipővásárlás - Mi a piktogram? Dokumentum Információ-visszakeresés

OC01607 Cipővásárlás - Mit jelent, ha egy cipőn a következő jelöléseket látod? Dokumentum Értelmezés

OC04701 A soványító palacsinta - Mit jelent az, hogy Kriszti királykisasszony “maga volt a nyomós ok”? Elbeszélő Értelmezés

OC04702 A soványító palacsinta - Miért adott fel hirdetést Kriszti? Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC04703 A soványító palacsinta - Írj egy olyan hasonlatot, [...] említ a szöveg! Elbeszélő Értelmezés

OC04705 A soványító palacsinta - Melyik állítás igaz? Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC04706 A soványító palacsinta - Hol lehet az ember Achilles-ina? Elbeszélő Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC04707 A soványító palacsinta - Miben különbözött a [...] módszere a többiekétől? Elbeszélő Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC04708 A soványító palacsinta - Keresd meg a szövegben a “feltaláló” rokon értelmű kifejezését! Elbeszélő Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC04709 A soványító palacsinta - Szerinted min kéne változtatnia Krisztinek ahhoz, hogy lefogyjon? Elbeszélő Értelmezés

OC04901 Amiért a szülők megőszülnek - Mivel foglalkozik a kisfiú apukája? Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC04902 Amiért a szülők megőszülnek - Milyen ügyben hívják a kisfiú apukáját a történet elején? Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC04903 Amiért a szülők megőszülnek - Miért beszélt a kisfiú suttogó hangon? Elbeszélő Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC04904 Amiért a szülők megőszülnek - Kivel beszélget az apa, az anya és a tűzoltó? Elbeszélő Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC04905 Amiért a szülők megőszülnek - Mit érez a főnök a történet végén, [...] Miért? Elbeszélő Értelmezés

OC04906 Amiért a szülők megőszülnek - Mire vonatkozhat [...] cím? Hogyan értelmezhető? Elbeszélő Értelmezés

OC04907 Amiért a szülők megőszülnek - Szerinted milyen a történet hangulata? Elbeszélő Értelmezés

OC02302 Hajtűkanyar a föld alatt - Melyik a görény háziasított változata? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC02305 Hajtűkanyar a föld alatt - Mivel helyettesíthető legjobban a szöveg “randalírozik” igéje? Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC02303 Hajtűkanyar a föld alatt - Miért okoz nagy kárt a baromfiudvarban a görény? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC02308 Hajtűkanyar a föld alatt - Minek köszönheti a görény a hajlékonyságát? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC02312 Hajtűkanyar a föld alatt - Mit jelent a “zsákutcába kerül” kifejezés a szövegben? Magyarázó Értelmezés

OC02310 Hajtűkanyar a föld alatt - Miért kell magunkhoz szoktatni fiatal korától az állatot? Magyarázó Értelmezés

OC02309 Hajtűkanyar a föld alatt - Miért kell leszoktatni a görényt a harapásról? Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC02304 Hajtűkanyar a föld alatt - Miért nem kell tartanunk az állat bűzétől? Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC02306 Hajtűkanyar a föld alatt - A görény melyik tulajdonságait hangsúlyozza leginkább a cikk? Magyarázó Értelmezés

OC03902 Állatkert - Kinek kell teljes árú jegyet vennie? Dokumentum Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC03903 Állatkert - Mely napokon van zárva az állatkert? Dokumentum Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC03904 Állatkert - Kiknek ingyenes a pálmaházi belépőjegy az alábbiak közül? Dokumentum Információ visszakereső

OC03908 Állatkert - Mit gondolsz, májustól augusztusig [...] mint a többi hónapban? Dokumentum Értelmező

OC03909 Állatkert - Milyenfajta információkat lehet megtudni a szövegből az állatkertről? Dokumentum Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC03910 Állatkert - Szerinted hasznos-e a szöveg annak, aki az állatkertbe akar látogatni? Dokumentum Értelmező

OC03911 Állatkert - Az alábbiak közül ki nem mehet be az állatkertbe? Dokumentum Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC01301 Doromb - Elsősorban hol játszottak gyerekek a dorombbal? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC01302 Doromb - Mihez hasonlít a doromb kerete? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC01303 Doromb - Honnan származik a címben szereplő hangszer? Magyarázó Információ- visszakeresés

OC01304 Doromb - Igaz-e, hogy ha kisebb a szájüreg, [...] a dorombból? Magyarázó Információ- visszakeresés

OC01305 Doromb - Kik árulták a dorombot a Dunántúlon? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC01306 Doromb - Húzd alá a szövegben azt [...] különféle elnevezéseit találod! Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC01307 Doromb - Mihez hasonlítja a szerző a doromb hangmagasságának képzését? Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

1. táblázat: Az itemek besorolása



1��ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

6. ÉVFOLYAM

Azonosító feladatcím standard 
meredekség

standard 
hiba

standard 
nehézség

standard 
hiba

százalékos 
megoldottság -   
teljes populáció

standard 
hiba

OC02501 Duke - Előbb a halálhírt tudjuk meg, [...] az eltávozott lény egy kutya. 0,0057 0,00018 360 4,3 77,5 0,44

OC02503 Duke - A kutya halála előtt vagy után hangzik el a “Majd jövök” mondat? 0,0071 0,00023 316 4,7 86,8 0,36

OC02504 Duke - Jegyezd le azt a túlzó [...] ismert személyhez hasonlítja a kutyát! 0,0074 0,00018 454 2,2 63,4 0,55

OC02505 Duke - Mit tudunk meg a főszereplő és a 19 éves fiú ruházkodásáról? 0,0051 0,00016 407 3,7 68,4 0,52

OC02506 Duke - A főszereplő kereső felnőtt vagy diáklány? 0,0050 0,00016 396 4,0 70,1 0,54

OC02508 Duke - Melyik bekezdés RÉSZLETEZI, hogy a főszereplő folymatosan sír? 0,0044 0,00015 398 4,4 68,3 0,45

OC02509 Duke - Az alábbi állítások közül melyik a leginkább helytálló? 0,0034 0,00014 543 4,1 45,7 0,56

OC01601 Cipővásárlá s- Hogyan csoportosítja a tájékoztató az utcai lábbeliket? 0,0068 0,00018 428 2,6 68,5 0,47

OC01602 Cipővásárlás - Mi a lábbelik csoportosításának két fő szempontja? 0,0063 0,00030 800 10,7 6,9 0,26

OC01603 Cipővásárlás - A tájékoztató szerint [...] a legkíméletesebb használatot? 0,0079 0,00021 392 2,8 77,0 0,44

OC01604 Cipővásárlás - Milyen feltételeknek kell megfelelniük [...] sportcipőknek? 0,0052 0,00016 579 3,1 37,8 0,56

OC01605 Cipővásárlás - A tíz jó tanács közül [...] Add meg a számukat! 0,0067 0,00019 629 3,2 25,8 0,47

OC01606 Cipővásárlás - Mi a piktogram? 0,0035 0,00014 503 3,8 51,1 0,6

OC01607 Cipővásárlás - Mit jelent, ha egy cipőn a következő jelöléseket látod? 0,0051 0,00016 407 3,7 69,0 0,51

OC04701 A soványító palacsinta - Mit jelent az, hogy Kriszti királykisasszony “maga volt a nyomós ok”? 0,0048 0,00015 564 3,2 40,8 0,51

OC04702 A soványító palacsinta - Miért adott fel hirdetést Kriszti? 0,0089 0,00021 426 2,1 71,4 0,49

OC04703 A soványító palacsinta - Írj egy olyan hasonlatot, [...] említ a szöveg! 0,0100 0,00022 497 1,6 54,5 0,48

OC04705 A soványító palacsinta - Melyik állítás igaz? 0,0069 0,00018 451 2,4 63,4 0,44

OC04706 A soványító palacsinta - Hol lehet az ember Achilles-ina? 0,0075 0,00019 451 2,2 64,2 0,5

OC04707 A soványító palacsinta - Miben különbözött a [...] módszere a többiekétől? 0,0080 0,00020 442 2,2 67,0 0,51

OC04708 A soványító palacsinta - Keresd meg a szövegben a “feltaláló” rokon értelmű kifejezését! 0,0083 0,00020 552 1,9 40,5 0,51

OC04709 A soványító palacsinta - Szerinted min kéne változtatnia Krisztinek ahhoz, hogy lefogyjon? 0,0038 0,00016 281 9,2 80,0 0,45

OC04901 Amiért a szülők megőszülnek - Mivel foglalkozik a kisfiú apukája? 0,0079 0,00026 302 4,8 89,5 0,27

OC04902 Amiért a szülők megőszülnek - Milyen ügyben hívják a kisfiú apukáját a történet elején? 0,0070 0,00026 266 6,6 91,4 0,29

OC04903 Amiért a szülők megőszülnek - Miért beszélt a kisfiú suttogó hangon? 0,0036 0,00014 558 4,0 43,4 0,52

OC04904 Amiért a szülők megőszülnek - Kivel beszélget az apa, az anya és a tűzoltó? 0,0049 0,00022 207 11,7 90,4 0,3

OC04905 Amiért a szülők megőszülnek - Mit érez a főnök a történet végén, [...] Miért? 0,0051 0,00015 455 3,0 61,0 0,54

OC04906 Amiért a szülők megőszülnek - Mire vonatkozhat [...] cím? Hogyan értelmezhető? 0,0039 0,00016 692 7,3 25,2 0,48

OC04907 Amiért a szülők megőszülnek - Szerinted milyen a történet hangulata? 0,0049 0,00015 550 3,0 43,4 0,46

OC02302 Hajtűkanyar a föld alatt - Melyik a görény háziasított változata? 0,0058 0,00017 402 3,4 70,9 0,45

OC02305 Hajtűkanyar a föld alatt - Mivel helyettesíthető legjobban a szöveg “randalírozik” igéje? 0,0031 0,00013 424 5,4 60,6 0,59

OC02303 Hajtűkanyar a föld alatt - Miért okoz nagy kárt a baromfiudvarban a görény? 0,0069 0,00020 370 3,5 78,3 0,42

OC02308 Hajtűkanyar a föld alatt - Minek köszönheti a görény a hajlékonyságát? 0,0059 0,00016 447 2,7 63,2 0,53

OC02312 Hajtűkanyar a föld alatt - Mit jelent a “zsákutcába kerül” kifejezés a szövegben? 0,0048 0,00017 314 6,4 80,8 0,44

OC02310 Hajtűkanyar a föld alatt - Miért kell magunkhoz szoktatni fiatal korától az állatot? 0,0023 0,00014 308 12,3 68,6 0,54

OC02309 Hajtűkanyar a föld alatt - Miért kell leszoktatni a görényt a harapásról? 0,0070 0,00018 482 2,1 57,1 0,49

OC02304 Hajtűkanyar a föld alatt - Miért nem kell tartanunk az állat bűzétől? 0,0052 0,00019 297 6,7 83,6 0,38

OC02306 Hajtűkanyar a föld alatt - A görény melyik tulajdonságait hangsúlyozza leginkább a cikk? 0,0028 0,00013 433 5,8 58,9 0,58

OC03902 Állatkert - Kinek kell teljes árú jegyet vennie? 0,0047 0,00015 520 2,9 48,3 0,52

OC03903 Állatkert - Mely napokon van zárva az állatkert? 0,0039 0,00014 473 3,6 55,7 0,5

OC03904 Állatkert - Kiknek ingyenes a pálmaházi belépőjegy az alábbiak közül? 0,0036 0,00014 441 4,3 60,1 0,51

OC03908 Állatkert - Mit gondolsz, májustól augusztusig [...] mint a többi hónapban? 0,0062 0,00020 329 4,8 82,8 0,39

OC03909 Állatkert - Milyenfajta információkat lehet megtudni a szövegből az állatkertről? 0,0049 0,00018 692 6,2 21,4 0,45

OC03910 Állatkert - Szerinted hasznos-e a szöveg annak, aki az állatkertbe akar látogatni? 0,0063 0,00017 521 2,3 48,1 0,56

OC03911 Állatkert - Az alábbiak közül ki nem mehet be az állatkertbe? 0,0046 0,00015 433 3,6 63,0 0,57

OC01301 Doromb - Elsősorban hol játszottak gyerekek a dorombbal? 0,0057 0,00024 226 9,7 91,4 0,32

OC01302 Doromb - Mihez hasonlít a doromb kerete? 0,0070 0,00018 423 2,6 69,7 0,49

OC01303 Doromb - Honnan származik a címben szereplő hangszer? 0,0060 0,00016 447 2,7 63,0 0,51

OC01304 Doromb - Igaz-e, hogy ha kisebb a szájüreg, [...] a dorombból? 0,0091 0,00021 495 1,7 54,6 0,54

OC01305 Doromb - Kik árulták a dorombot a Dunántúlon? 0,0066 0,00017 529 2,2 46,7 0,52

OC01306 Doromb - Húzd alá a szövegben azt [...] különféle elnevezéseit találod! 0,0119 0,00026 447 1,6 68,7 0,47

OC01307 Doromb - Mihez hasonlítja a szerző a doromb hangmagasságának képzését? 0,0079 0,00019 476 2,0 59,2 0,5

2. táblázat: Az itemek statisztikai jellemzői
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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

OC02501 Duke - Előbb a halálhírt tudjuk meg, [...] az eltávozott lény egy kutya. 5,2 5,6 76,7 10,3 0,5 1,8

OC02503 Duke - A kutya halála előtt vagy után hangzik el a “Majd jövök” mondat? 12,1 86,2 1,8

OC02504 Duke - Jegyezd le azt a túlzó [...] ismert személyhez hasonlítja a kutyát! 25,3 62,8 11,9

OC02505 Duke - Mit tudunk meg a főszereplő és a 19 éves fiú ruházkodásáról? 68,0 16,8 3,8 10,5 0,2 0,7

OC02506 Duke - A főszereplő kereső felnőtt vagy diáklány? 10,6 13,9 5,2 69,4 0,2 0,6

OC02508 Duke - Melyik bekezdés RÉSZLETEZI, hogy a főszereplő folymatosan sír? 7,1 67,6 18,0 7,3

OC02509 Duke - Az alábbi állítások közül melyik a leginkább helytálló? 10,4 45,5 16,0 25,0 1,8 1,4

OC01601 Cipővásárlá s- Hogyan csoportosítja a tájékoztató az utcai lábbeliket? 23,3 67,5 9,2

OC01602 Cipővásárlás - Mi a lábbelik csoportosításának két fő szempontja? 60,8 6,7 32,5

OC01603 Cipővásárlás - A tájékoztató szerint [...] a legkíméletesebb használatot? 4,2 10,0 76,1 7,9 0,4 1,5

OC01604 Cipővásárlás - Milyen feltételeknek kell megfelelniük [...] sportcipőknek? 48,1 37,1 14,8

OC01605 Cipővásárlás - A tíz jó tanács közül [...] Add meg a számukat! 60,9 25,4 0,0 13,7

OC01606 Cipővásárlás - Mi a piktogram? 32,3 50,8 7,1 5,3 0,4 4,1

OC01607 Cipővásárlás - Mit jelent, ha egy cipőn a következő jelöléseket látod? 2,1 68,1 12,2 14,2 1,3 2,1

OC04701 A soványító palacsinta - Mit jelent az, hogy Kriszti királykisasszony “maga volt a nyomós ok”? 38,5 40,5 21,0

OC04702 A soványító palacsinta - Miért adott fel hirdetést Kriszti? 7,1 1,8 70,5 16,6 0,7 3,4

OC04703 A soványító palacsinta - Írj egy olyan hasonlatot, [...] említ a szöveg! 21,9 53,4 24,6

OC04705 A soványító palacsinta - Melyik állítás igaz? 4,8 5,4 17,0 62,7 4,8 5,2

OC04706 A soványító palacsinta - Hol lehet az ember Achilles-ina? 5,3 63,5 6,2 19,8 0,4 4,9

OC04707 A soványító palacsinta - Miben különbözött a [...] módszere a többiekétől? 66,0 6,9 12,9 7,4 0,7 6,0

OC04708 A soványító palacsinta - Keresd meg a szövegben a “feltaláló” rokon értelmű kifejezését! 34,5 39,5 26,0

OC04709 A soványító palacsinta - Szerinted min kéne változtatnia Krisztinek ahhoz, hogy lefogyjon? 9,5 79,3 11,2

OC04901 Amiért a szülők megőszülnek - Mivel foglalkozik a kisfiú apukája? 2,8 6,1 89,0 1,7 0,0 0,1 0,3

OC04902 Amiért a szülők megőszülnek - Milyen ügyben hívják a kisfiú apukáját a történet elején? 1,4 4,8 2,6 91,1 0,0 0,2

OC04903 Amiért a szülők megőszülnek - Miért beszélt a kisfiú suttogó hangon? 51,7 43,0 5,3

OC04904 Amiért a szülők megőszülnek - Kivel beszélget az apa, az anya és a tűzoltó? 2,4 90,2 5,6 1,5 0,1 0,2

OC04905 Amiért a szülők megőszülnek - Mit érez a főnök a történet végén, [...] Miért? 36,2 59,9 3,9

OC04906 Amiért a szülők megőszülnek - Mire vonatkozhat [...] cím? Hogyan értelmezhető? 45,0 24,9 9,9 20,2

OC04907 Amiért a szülők megőszülnek - Szerinted milyen a történet hangulata? 47,8 42,8 9,4

OC02302 Hajtűkanyar a föld alatt - Melyik a görény háziasított változata? 7,4 18,8 70,4 2,7 0,3 0,4

OC02305 Hajtűkanyar a föld alatt - Mivel helyettesíthető legjobban a szöveg “randalírozik” igéje? 2,1 60,3 19,7 16,2 0,5 1,3

OC02303 Hajtűkanyar a föld alatt - Miért okoz nagy kárt a baromfiudvarban a görény? 9,9 5,1 5,3 78,0 0,9 0,7

OC02308 Hajtűkanyar a föld alatt - Minek köszönheti a görény a hajlékonyságát? 32,4 62,4 5,2

OC02312 Hajtűkanyar a föld alatt - Mit jelent a “zsákutcába kerül” kifejezés a szövegben? 7,4 80,1 7,3 2,9 0,3 2,0

OC02310 Hajtűkanyar a föld alatt - Miért kell magunkhoz szoktatni fiatal korától az állatot? 4,6 3,1 68,2 20,3 2,8 1,1

OC02309 Hajtűkanyar a föld alatt - Miért kell leszoktatni a görényt a harapásról? 38,8 56,1 5,1

OC02304 Hajtűkanyar a föld alatt - Miért nem kell tartanunk az állat bűzétől? 83,3 1,7 7,8 4,8 1,8 0,8

OC02306 Hajtűkanyar a föld alatt - A görény melyik tulajdonságait hangsúlyozza leginkább a cikk? 12,7 13,7 11,5 58,3 2,7 1,0

OC03902 Állatkert - Kinek kell teljes árú jegyet vennie? 21,5 14,1 48,1 13,0 0,5 2,7

OC03903 Állatkert - Mely napokon van zárva az állatkert? 12,7 16,3 55,3 6,4 8,0 1,3

OC03904 Állatkert - Kiknek ingyenes a pálmaházi belépőjegy az alábbiak közül? 59,5 13,8 21,1 3,2 0,3 2,1

OC03908 Állatkert - Mit gondolsz, májustól augusztusig [...] mint a többi hónapban? 10,2 82,3 7,5

OC03909 Állatkert - Milyenfajta információkat lehet megtudni a szövegből az állatkertről? 67,0 21,1 11,9

OC03910 Állatkert - Szerinted hasznos-e a szöveg annak, aki az állatkertbe akar látogatni? 33,8 47,4 5,5 13,3

OC03911 Állatkert - Az alábbiak közül ki nem mehet be az állatkertbe? 14,0 11,4 62,5 7,9 1,1 3,1

OC01301 Doromb - Elsősorban hol játszottak gyerekek a dorombbal? 2,8 91,2 1,3 2,5 0,1 2,2

OC01302 Doromb - Mihez hasonlít a doromb kerete? 21,7 68,7 9,5

OC01303 Doromb - Honnan származik a címben szereplő hangszer? 18,9 10,6 62,4 5,2 0,0 0,8 2,1

OC01304 Doromb - Igaz-e, hogy ha kisebb a szájüreg, [...] a dorombból? 34,3 53,8 11,9

OC01305 Doromb - Kik árulták a dorombot a Dunántúlon? 9,2 27,9 45,8 14,0 0,5 2,7

OC01306 Doromb - Húzd alá a szövegben azt [...] különféle elnevezéseit találod! 15,1 67,6 0,0 17,4

OC01307 Doromb - Mihez hasonlítja a szerző a doromb hangmagasságának képzését? 16,7 58,1 5,6 0,0 19,6

3. táblázat: Az itemek lehetséges kódjainak megoszlása



1��ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

6. ÉVFOLYAM

Azonosító feladatcím
pontbiszeriális korreláció

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

OC02501 Duke - Előbb a halálhírt tudjuk meg, [...] az eltávozott lény egy kutya. -0,22 -0,16 0,40 -0,23 -0,02 -0,13

OC02503 Duke - A kutya halála előtt vagy után hangzik el a “Majd jövök” mondat? -0,34 0,41 -0,22

OC02504 Duke - Jegyezd le azt a túlzó [...] ismert személyhez hasonlítja a kutyát! -0,31 0,52 -0,36

OC02505 Duke - Mit tudunk meg a főszereplő és a 19 éves fiú ruházkodásáról? 0,40 -0,24 -0,17 -0,18 -0,03 -0,09

OC02506 Duke - A főszereplő kereső felnőtt vagy diáklány? -0,17 -0,23 -0,19 0,40 -0,04 -0,10

OC02508 Duke - Melyik bekezdés RÉSZLETEZI, hogy a főszereplő folymatosan sír? -0,21 0,37 -0,11 -0,30

OC02509 Duke - Az alábbi állítások közül melyik a leginkább helytálló? -0,15 0,31 -0,20 -0,05 -0,02 -0,09

OC01601 Cipővásárlá s- Hogyan csoportosítja a tájékoztató az utcai lábbeliket? -0,31 0,49 -0,34

OC01602 Cipővásárlás - Mi a lábbelik csoportosításának két fő szempontja? 0,10 0,24 -0,23

OC01603 Cipővásárlás - A tájékoztató szerint [...] a legkíméletesebb használatot? -0,20 -0,30 0,50 -0,23 -0,07 -0,15

OC01604 Cipővásárlás - Milyen feltételeknek kell megfelelniük [...] sportcipőknek? -0,13 0,40 -0,36

OC01605 Cipővásárlás - A tíz jó tanács közül [...] Add meg a számukat! -0,13 0,42 -0,02 -0,34

OC01606 Cipővásárlás - Mi a piktogram? -0,04 0,31 -0,22 -0,19 -0,04 -0,18

OC01607 Cipővásárlás - Mit jelent, ha egy cipőn a következő jelöléseket látod? -0,19 0,41 -0,24 -0,15 -0,06 -0,18

OC04701 A soványító palacsinta - Mit jelent az, hogy Kriszti királykisasszony “maga volt a nyomós ok”? -0,04 0,39 -0,42

OC04702 A soványító palacsinta - Miért adott fel hirdetést Kriszti? -0,25 -0,19 0,55 -0,32 -0,03 -0,23

OC04703 A soványító palacsinta - Írj egy olyan hasonlatot, [...] említ a szöveg! -0,26 0,60 -0,44

OC04705 A soványító palacsinta - Melyik állítás igaz? -0,09 -0,20 -0,31 0,49 -0,02 -0,24

OC04706 A soványító palacsinta - Hol lehet az ember Achilles-ina? -0,21 0,52 -0,25 -0,22 -0,01 -0,24

OC04707 A soványító palacsinta - Miben különbözött a [...] módszere a többiekétől? 0,53 -0,23 -0,30 -0,13 -0,04 -0,23

OC04708 A soványító palacsinta - Keresd meg a szövegben a “feltaláló” rokon értelmű kifejezését! -0,08 0,52 -0,50

OC04709 A soványító palacsinta - Szerinted min kéne változtatnia Krisztinek ahhoz, hogy lefogyjon? -0,02 0,29 -0,35

OC04901 Amiért a szülők megőszülnek - Mivel foglalkozik a kisfiú apukája? -0,24 -0,25 0,40 -0,16 -0,03 -0,06 -0,05

OC04902 Amiért a szülők megőszülnek - Milyen ügyben hívják a kisfiú apukáját a történet elején? -0,16 -0,20 -0,21 0,34 -0,03 -0,06

OC04903 Amiért a szülők megőszülnek - Miért beszélt a kisfiú suttogó hangon? -0,23 0,33 -0,20

OC04904 Amiért a szülők megőszülnek - Kivel beszélget az apa, az anya és a tűzoltó? -0,18 0,27 -0,12 -0,18 -0,04 -0,06

OC04905 Amiért a szülők megőszülnek - Mit érez a főnök a történet végén, [...] Miért? -0,34 0,42 -0,21

OC04906 Amiért a szülők megőszülnek - Mire vonatkozhat [...] cím? Hogyan értelmezhető? 0,04 0,30 -0,13 -0,28

OC04907 Amiért a szülők megőszülnek - Szerinted milyen a történet hangulata? -0,27 0,40 -0,21

OC02302 Hajtűkanyar a föld alatt - Melyik a görény háziasított változata? -0,21 -0,30 0,43 -0,11 -0,05 -0,06

OC02305 Hajtűkanyar a föld alatt - Mivel helyettesíthető legjobban a szöveg “randalírozik” igéje? -0,16 0,29 -0,08 -0,21 -0,02 -0,09

OC02303 Hajtűkanyar a föld alatt - Miért okoz nagy kárt a baromfiudvarban a görény? -0,22 -0,27 -0,20 0,45 -0,08 -0,10

OC02308 Hajtűkanyar a föld alatt - Minek köszönheti a görény a hajlékonyságát? -0,32 0,46 -0,33

OC02312 Hajtűkanyar a föld alatt - Mit jelent a “zsákutcába kerül” kifejezés a szövegben? -0,14 0,35 -0,19 -0,19 -0,05 -0,13

OC02310 Hajtűkanyar a föld alatt - Miért kell magunkhoz szoktatni fiatal korától az állatot? -0,12 -0,18 0,23 -0,08 -0,04 -0,12

OC02309 Hajtűkanyar a föld alatt - Miért kell leszoktatni a görényt a harapásról? -0,38 0,51 -0,30

OC02304 Hajtűkanyar a föld alatt - Miért nem kell tartanunk az állat bűzétől? 0,34 -0,14 -0,19 -0,22 -0,12

OC02306 Hajtűkanyar a föld alatt - A görény melyik tulajdonságait hangsúlyozza leginkább a cikk? -0,08 -0,09 -0,17 0,27 -0,06 -0,11

OC03902 Állatkert - Kinek kell teljes árú jegyet vennie? -0,18 -0,07 0,39 -0,23 -0,02 -0,12

OC03903 Állatkert - Mely napokon van zárva az állatkert? -0,14 -0,22 0,34 -0,11 -0,01 -0,10

OC03904 Állatkert - Kiknek ingyenes a pálmaházi belépőjegy az alábbiak közül? 0,33 -0,31 -0,04 -0,10 -0,03 -0,12

OC03908 Állatkert - Mit gondolsz, májustól augusztusig [...] mint a többi hónapban? -0,24 0,40 -0,30

OC03909 Állatkert - Milyenfajta információkat lehet megtudni a szövegből az állatkertről? -0,04 0,33 -0,35

OC03910 Állatkert - Szerinted hasznos-e a szöveg annak, aki az állatkertbe akar látogatni? -0,25 0,47 0,04 -0,38

OC03911 Állatkert - Az alábbiak közül ki nem mehet be az állatkertbe? -0,27 -0,16 0,38 -0,04 -0,04 -0,14

OC01301 Doromb - Elsősorban hol játszottak gyerekek a dorombbal? -0,09 0,29 -0,12 -0,16 -0,03 -0,20

OC01302 Doromb - Mihez hasonlít a doromb kerete? -0,30 0,49 -0,35

OC01303 Doromb - Honnan származik a címben szereplő hangszer? -0,20 -0,25 0,46 -0,14 -0,02 -0,04 -0,20

OC01304 Doromb - Igaz-e, hogy ha kisebb a szájüreg, [...] a dorombból? -0,32 0,57 -0,41

OC01305 Doromb - Kik árulták a dorombot a Dunántúlon? -0,29 -0,09 0,48 -0,24 -0,03 -0,19

OC01306 Doromb - Húzd alá a szövegben azt [...] különféle elnevezéseit találod! -0,35 0,63 -0,45

OC01307 Doromb - Mihez hasonlítja a szerző a doromb hangmagasságának képzését? -0,29 0,54 -0,02 -0,40

4. táblázat: Az item lehetséges kódjainak pontbiszeriális korrelációja








