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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 8. 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 8. 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.



�ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

8. ÉVFOLYAM

A 8. 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 8. 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 60
A központi elemzésbe bevont 
kitöltött tesztfüzettel rendelkező 
tanulók száma

104 622

Cronbach-alfa 0,898
Országos átlag (standard hiba) 497 (0,3)
Országos szórás (standard hiba) 101 (0,2)

1. táblázat: A 8. évfolyamos szövegértésteszt néhány jellemzője

Művelettípusok

Szövegtípusok

Információ-
visszakeresés

Kapcsolatok, 
összefüggések 

felismerése

Értelmezés Szövegtípus 
összesen

Elbeszélő 7 8 8 23

Magyarázó 6 5 6 17

Dokumentum 8 6 6 20

Művelettípus
összesen

21 19 20 60

2. táblázat: A feladatok megoszlása a gondolkodási műveletek és szövegtípusok  
szerint a 8. évfolyamos szövegértéstesztben
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A feladatok megoszlása a képességskálán
Az 1. ábra az itemek és a diákok megoszlását mutatja a képességskálán. Az ábrán a feladatok nehézségi és a 
diákok képességszintjeit is feltüntettük. Láthatjuk, hogy a mérésben könnyű és nehéz feladatok is találhatók, 
az itemekkel igyekeztünk minél szélesebb tartományban lefedni a képességskálát. Ily módon a kiemelkedően 
tehetséges és a gyenge diákokat is megbízhatóbban tudjuk elhelyezni a képességskálán.
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Standardizált képességpont

Adott nehézségű feladatok

OC02702, OC02703

OC11302, OC04904

OC02503

OC14301, OC03908, OC04902

OC14307, OC02501, OC04901

OC02508

OC03904, OC03903, OC02505, OC05004

OC02506, OC14306, OC03911, OC02504, OC11308, OC02706, OC05707

OC05007, OC05703, OC05702

OC11306, OC04905, OC02704

OC05005, OC14309, OC14303

OC03902, OC02509, OC11301, OC04903, OC05705

OC05701, OC03910, OC14310, OC05002, OC05706

OC11304, OC04907

OC05704, OC11309, OC11307

OC03906, OC02701

OC05006, OC04906

OC11303, OC14302

OC14308, OC11305, OC05009

OC05008, OC14304

OC05001

OC03909

1. ábra: Az itemek és diákok megoszlása a képességskálán, 8. 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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1/82. 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 0,0059 0,00006
Standard nehézség 288 1,7

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 85,3 0,11 1. szint alatt 46,2 0,64

Főváros 89,1 0,26 1. szint 72,6 0,27

Megyeszékhely 88,0 0,23 2. szint 89,2 0,16

Város 85,1 0,18 3. szint 94,6 0,13

Község 81,9 0,19 4. szint 97,2 0,14

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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2/83. felADAT: DUKe OC02503

jAvÍTÓKUlCs

�

szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

„A” füzet szövegértés 1. rész / „B” füzet szövegértés 2. rész
2/83. feladat: DUKE	 oc02503

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

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

Példaválaszok:

•	 A kutya halála után.

•	 Utána, hisz a lány hozzászokott „kiskutyájához”.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Előtte, mert utána kinek mondta volna.

Lásd még: 7-es és 9-es kód

3/84. feladat: DUKE	 oc02504

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

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

Példaválaszok:

•	 James Dean.

•	 „...olyan volt, mint James Dean.”

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

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

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

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

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0079 0,00009
Standard nehézség 247 2,0

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

százAléKOs megOlDOTTság

Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 93,1 0,07 1. szint alatt 58,3 0,54

Főváros 95,4 0,17 1. szint 88,0 0,20

Megyeszékhely 94,8 0,16 2. szint 96,2 0,11

Város 93,0 0,12 3. szint 98,5 0,07

Község 91,1 0,15 4. szint 99,5 0,06

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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3/84. felADAT: DUKe OC02504

jAvÍTÓKUlCs

�

szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

„A” füzet szövegértés 1. rész / „B” füzet szövegértés 2. rész
2/83. feladat: DUKE	 oc02503

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

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

Példaválaszok:

•	 A kutya halála után.

•	 Utána, hisz a lány hozzászokott „kiskutyájához”.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Előtte, mert utána kinek mondta volna.

Lásd még: 7-es és 9-es kód

3/84. feladat: DUKE	 oc02504

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

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

Példaválaszok:

•	 James Dean.

•	 „...olyan volt, mint James Dean.”

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

Lásd még: 7-es és 9-es kód



1�ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

8. ÉVFOLYAM

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 0,0079 0,00006
Standard nehézség 361 0,9

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 79,4 0,11 1. szint alatt 25,6 0,49

Főváros 85,2 0,26 1. szint 58,7 0,28

Megyeszékhely 83,8 0,27 2. szint 83,8 0,22

Város 79,0 0,21 3. szint 94,7 0,14

Község 74,0 0,22 4. szint 98,7 0,12

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

4/85. felADAT: DUKe OC02505

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: A



1�ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

8. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A szöveg utolsó mondatát kell megtalálni, ahol pontosan le van írva a 19 éves fiú ruhá-
zata. Ennek alapján kell azonosítani a helyes megoldást a felsorolt válaszlehetőségek között.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0056 0,00005
Standard nehézség 338 1,3

Nehézségi szint 1

	 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 77,9 0,12 1. szint alatt 37,3 0,64

Főváros 84,7 0,30 1. szint 61,3 0,33

Megyeszékhely 81,1 0,26 2. szint 79,2 0,22

Város 77,4 0,19 3. szint 90,9 0,17

Község 72,8 0,26 4. szint 96,6 0,18

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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5/86. felADAT: DUKe OC02506

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D



1�ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

8. 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 0,0053 0,00005
Standard nehézség 357 1,3

Nehézségi szint 1

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 74,5 0,12 1. szint alatt 32,9 0,63

Főváros 79,0 0,34 1. szint 56,9 0,31

Megyeszékhely 77,7 0,30 2. szint 75,6 0,25

Város 74,0 0,20 3. szint 88,1 0,21

Község 70,6 0,25 4. szint 95,0 0,19

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

6/87. felADAT: DUKe OC02508

jAvÍTÓKUlCs

8

szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

6/87. feladat: DUKE	 oc02508

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

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

Példaválaszok:

•	 „Amint a lakást…”

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

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

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

6-os kód: Tipikusan rossz válasz.

Példaválaszok:

•	 „Könnyeim folyton-folyvást…”

•	 „Ahogy az utcán mentem…”

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

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

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 0,0051 0,00005
Standard nehézség 320 1,6

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 6 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 78,9 0,12 1. szint alatt 37,1 0,57

Főváros 81,8 0,32 1. szint 66,0 0,35

Megyeszékhely 81,8 0,27 2. szint 80,4 0,20

Város 78,8 0,21 3. szint 89,9 0,17

Község 75,9 0,23 4. szint 95,9 0,19

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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7/88. felADAT: DUKe OC02509

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: B
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8. ÉVFOLYAM

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 0,0038 0,00004
Standard nehézség 454 1,1

Nehézségi szint 2

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 56,4 0,15 1. szint alatt 28,6 0,62

Főváros 62,3 0,37 1. szint 38,4 0,33

Megyeszékhely 60,2 0,35 2. szint 53,6 0,28

Város 56,1 0,24 3. szint 69,5 0,25

Község 51,1 0,28 4. szint 83,7 0,33

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



2� ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

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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8. 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.



2� ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

SZÖVEGÉRTÉS

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

8/89. felADAT: állATKerT OC03902

állatkert

Akik tanulmányi jegyet vettek.

2 éves gyermekeknek.

Senkinek.

Mindenkinek.

A felnőtteknek és azoknak, akik nem támogatói jegyet vesznek.

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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8. 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 0,0045 0,00004
Standard nehézség 451 0,9

Nehézségi szint 2
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 57,80 0,16 1. szint alatt 21,68 0,48

Főváros 63,39 0,37 1. szint 37,59 0,34

Megyeszékhely 62,74 0,33 2. szint 56,42 0,26

Város 57,45 0,27 3. szint 72,24 0,28

Község 52,14 0,27 4. szint 86,55 0,31

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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9/90. felADAT: állATKerT OC03903

állatkert

Akik tanulmányi jegyet vettek.

2 éves gyermekeknek.

Senkinek.

Mindenkinek.

A felnőtteknek és azoknak, akik nem támogatói jegyet vesznek.

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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8. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

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

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0045 0,00005
Standard nehézség 337 1,6

Nehézségi szint 1

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 74,5 0,13 1. szint alatt 40,6 0,57

Főváros 79,3 0,39 1. szint 59,6 0,33

Megyeszékhely 78,4 0,25 2. szint 74,5 0,24

Város 74,0 0,22 3. szint 86,1 0,19

Község 70,2 0,25 4. szint 94,6 0,24

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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10/91. felADAT: állATKerT OC03904

állatkert

Akik tanulmányi jegyet vettek.

2 éves gyermekeknek.

Senkinek.

Mindenkinek.

A felnőtteknek és azoknak, akik nem támogatói jegyet vesznek.

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: A
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8. 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 0,0032 0,00004
Standard nehézség 332 2,2

Nehézségi szint 1

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 70,0 0,14 1. szint alatt 39,2 0,72

Főváros 75,2 0,37 1. szint 58,1 0,37

Megyeszékhely 72,7 0,26 2. szint 70,7 0,24

Város 69,5 0,24 3. szint 78,7 0,23

Község 66,3 0,23 4. szint 87,1 0,27

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

11/92. felADAT: állATKerT OC03906

állatkert

Akik tanulmányi jegyet vettek.

2 éves gyermekeknek.

Senkinek.

Mindenkinek.

A felnőtteknek és azoknak, akik nem támogatói jegyet vesznek.

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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8. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: Értelmezni kell a Jegyárak táblázat első sorának jelentését, amelyben a javasolt tá-
mogatói jegyet kínálják. A válaszlehetőségek félrevezetőek, hiszen ha a tanuló nem ismeri fel az első sor 
befolyásoló szándékát (támogasd az állatkertet), nem helyesen értelmezi annak tartalmát, akkor előzetes 
tudása alapján az A-C opciók bármelyikét választhatja.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0028 0,00004
Standard nehézség 558 1,5

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 43,3 0,15 1. szint alatt 21,4 0,45

Főváros 45,4 0,43 1. szint 30,9 0,33

Megyeszékhely 45,0 0,35 2. szint 40,9 0,23

Város 43,0 0,24 3. szint 51,1 0,29

Község 41,4 0,26 4. szint 68,2 0,49

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

12/93. felADAT: állATKerT OC03908

jAvÍTÓKUlCs

10

szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

12/93. feladat: ÁLLATKERT	 oc03908

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

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

(1) Nyáron tovább van világos.

(2) Jó az idő.

(3) Akkor van a nyári szünet.

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

Példaválaszok:

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

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

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

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

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

•	 Mert sokáig világos van. (1)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválasz:

•	 Mert nyár van. [Nincs igazi indoklás.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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8. 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 0,0068 0,00007
Standard nehézség 264 1,9

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 89,6 0,09 1. szint alatt 53,6 0,66

Főváros 92,6 0,21 1. szint 80,7 0,22

Megyeszékhely 92,2 0,16 2. szint 92,6 0,14

Város 89,3 0,15 3. szint 97,2 0,09

Község 86,9 0,16 4. szint 99,0 0,09

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

13/94. felADAT: állATKerT OC03909

jAvÍTÓKUlCs

12

szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

13/94. feladat: ÁLLATKERT	 oc03909

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

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

(1) Állatkert nyitva tartása, 

(2) Jegyek árai, 

(3) Kedvezmények, 

(4) Támogatási lehetőségek, 

(5) Az állatkert költségei. 

Háromnál több információ megadása esetén az első hármat értékeljük.

Példaválasz:

•	 Nyitva tartás, jegyár. Hogyan támogathatjuk az állatkertet?

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválasz:

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

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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8. 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 0,0021 0,00005
Standard nehézség 913 8,5

Nehézségi szint 4

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 18,7 0,11 1. szint alatt 4,8 0,27

Főváros 22,9 0,35 1. szint 12,7 0,22

Megyeszékhely 21,3 0,27 2. szint 18,6 0,21

Város 17,7 0,18 3. szint 23,4 0,24

Község 16,2 0,18 4. szint 27,6 0,37

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

14/95. felADAT: állATKerT OC03910

jAvÍTÓKUlCs

14

szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

14/95. feladat: ÁLLATKERT	 oc03910

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

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

Példaválaszok:

•	 Igen, mert megtudja, milyen kedvezményeket vehet igénybe.

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

•	 Igen, megtudja, mi mennyibe kerül.

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

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

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

Példaválasz:

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

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

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

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

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

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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8. 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 0,0045 0,00004
Standard nehézség 489 0,9

Nehézségi szint 3
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 51,5 0,15 1. szint alatt 12,4 0,43

Főváros 58,5 0,42 1. szint 31,7 0,31

Megyeszékhely 55,1 0,31 2. szint 49,8 0,26

Város 50,5 0,23 3. szint 66,6 0,28

Község 46,9 0,27 4. szint 80,3 0,43

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

15/96. felADAT: állATKerT OC03911

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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8. 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 felnőttkísérettel 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 0,0050 0,00005
Standard nehézség 359 1,3

Nehézségi szint 1

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 73,1 0,14 1. szint alatt 34,6 0,63

Főváros 80,8 0,29 1. szint 56,4 0,30

Megyeszékhely 75,3 0,28 2. szint 73,1 0,22

Város 72,5 0,24 3. szint 86,1 0,20

Község 68,5 0,29 4. szint 95,4 0,20

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!

Te is nagy rejtvényfejtő vagy? Vannak, akiket olyannyira el szokott ragadni a 
rejtvényfejtési láz, hogy ha a kezükbe kerül egy rejtvényújság, nem is tudják addig letenni, 
amíg fehér négyzetet találnak benne. Ma már a rejtvényeknek rengetegféle típusát ismerjük, 
de vajon tudod-e, honnan ered ez a sokakat lenyűgöző szenvedély? Mint annyi minden más, a 
rejtvények is az ókori görögöktől erednek, illetve fejtörők és rébuszok már jóval előbb léteztek 
(csaknem egyidősek az emberiséggel), ám az ókori Hellász (Görögország) lakói voltak azok, 
akik a szájhagyományban élő rejtvényeket először papírra vetették.

A mai rejtvények őse a ma bűvös négyzetként ismert típus. A legrégebbi – több mint 6000 
éves – egy kínai emlékben maradt fenn. Az ábrája a mai érdeklődők számára elég bonyolult, 
kis fekete és fehér körökből áll: a fekete körök a páros, a fehérek a páratlan számokat jelölik.

Ezt a típust elsőként indiai közvetítéssel az egyiptomiak vették át. Hitük és vallásuk 
szerint bűvös erő lakott a négyzetekben, és kőbe vésve, kifaragva a nyakukban viselték őket 
talizmánként, amely véd a rontás és a betegségek ellen. A bűvös négyzet görög közvetítéssel 
jutott el Európába a hiedelemvilágával együtt, amely egészen a középkorig megmaradt.

A bűvös számokat tartalmazó négyzeteken kívül ismerünk bűvös betűnégyzeteket 
is. Talán az első, amely fennmaradt, az ókori Pompeji romjai alól került a felszínre. Ez egy 
rendkívül különleges, palindrom (oda- és visszafelé olvasva ugyanaz) rejtvény: a Miatyánk 
(latinul: Pater Noster) betűiből állították össze, és lóugrásban bármelyik „P” betűből kiindulva 
összeállíthatjuk a „pater” (atya jelentésű) szót.

Az első keresztrejtvényre azonban egy kicsit még várni kellett. Megalkotóját és 
keletkezésének pontos idejét nem ismerjük, ám – mint annyi mindenhez – természetesen ennek 
keletkezéséhez is fűződik legenda. A monda szerint egy fokvárosi fegyenc alkotta meg az első 
keresztrejtvény típusú fejtörőt. Victor Orville angol földbirtokos közlekedési szabálysértés 
miatt töltötte büntetését a börtönben. Ott, a cella falán, az ablakrácsokon keresztül beszűrődő 
fény által kirajzolt ábrát töltötte ki önmaga szórakoztatására. A börtönorvos tanácsára elküldte 
az ábrát az egyik fokvárosi angol lap főszerkesztőjének, aki fantáziát látott benne, és közzétette 
a lapjában. A rébusz rövidesen óriási sikert aratott az olvasók körében, és Orville egymás után 
kapta az újságoktól a megrendeléseket. Mire kiszabadult, már hatalmas vagyonra tett szert az 
ötletéből.

A valóság azonban valószínűleg sokkal szürkébb és unalmasabb ennél: a ma ismert 
keresztrejtvény ősének tartott fejtörő hivatalos források szerint 1913. december 21-én jelent 
meg a The New York Sunday World című amerikai újságban. Készítője a lap egyik újságírója, 
Arthur Wynne, aki jelentős változást hozott a rejtvénykészítés történetében. Wynne egy olyan 
ábrát szerkesztett, amelyben függőlegesen és vízszintesen is más-más szót lehetett megfejteni. 
A meghatározásokat nemcsak egy számmal jelölte, hanem a megfejtendő szó első és utolsó 
négyzetének számát is kiírta.
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8. ÉVFOLYAM

Európában az első rejtvény Angliában látott napvilágot 1924-ben, ez azonban már sokkal 
nehezebb volt, mint az amerikai: nagyobb ábra, nehezebb meghatározások stb.

Magyarországra sem nagy késéssel érkezett az első rébusz: 1925. január 22-én jelent meg 
az első „keresztszórejtvény” (ami a mai keresztrejtvény őse) a Ma Este című hetilap hasábjain, 
Kristóf Károly tollából. Bár felépítése és nyelvezete nem teljesen felel meg a mai szokásoknak, 
mégis igen érdekes történeti emlék. A sikeres megfejtők nyereménye is nagyon újszerű volt. 
Egy akkoriban divatossá vált mahjongg játékot (talán te is ismered az internetről) sorsoltak ki 
a beküldők között.

Azt pedig, hogy mennyire lett népszerű a keresztrejtvény a nagyvilágban, a rengeteg 
különböző típusú rejtvényújság, rébuszbajnokság, internetes játék stb. bizonyítja. Értelmes és 
egyben unaloműző szórakozást nyújt, sőt még rengeteget tanulhatsz is belőle! Ha még nem 
kaptál rá, itt az ideje, hogy kipróbáld!

A szöveg főbb jellemzői:  A viszonylag hosszabb magyarázó típusú szöveg a keresztrejtvények történetét, 
a történelem során kialakult fajtáit mutatja be közvetlen stílusban.
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SZÖVEGÉRTÉS

16/97. felADAT: A rejTvéNYfejTés TörTéNeTe OC05001

Európában az első rejtvény Angliában látott napvilágot 1924-ben, ez azonban már sokkal 
nehezebb volt, mint az amerikai: nagyobb ábra, nehezebb meghatározások stb.

Magyarországra sem nagy késéssel érkezett az első rébusz: 1925. január 22-én jelent meg 
az első „keresztszórejtvény” (ami a mai keresztrejtvény őse) a Ma Este című hetilap hasábjain, 
Kristóf Károly tollából. Bár felépítése és nyelvezete nem teljesen felel meg a mai szokásoknak, 
mégis igen érdekes történeti emlék. A sikeres megfejtők nyereménye is nagyon újszerű volt. 
Egy akkoriban divatossá vált mahjongg játékot (talán te is ismered az internetről) sorsoltak ki 
a beküldők között.

Azt pedig, hogy mennyire lett népszerű a keresztrejtvény a nagyvilágban, a rengeteg 
különböző típusú rejtvényújság, rébuszbajnokság, internetes játék stb. bizonyítja. Értelmes és 
egyben unaloműző szórakozást nyújt, sőt még rengeteget tanulhatsz is belőle! Ha még nem 
kaptál rá, itt az ideje, hogy kipróbáld!

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: B
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8. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A kérdésben szereplő információ azonosítása a feladat. A helyes válasz a második 
bekezdés első két mondata tartalmi elemeinek összegzésekor válik egyértelművé. Az A válaszlehetőség 
félrevezető jellegű (Mint annyi minden más, a rejtvények is az ókori görögöktől erednek [...]).

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0030 0,00004
Standard nehézség 734 3,3

Nehézségi szint 4

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 24,4 0,13 1. szint alatt 15,1 0,46

Főváros 30,6 0,38 1. szint 15,6 0,24

Megyeszékhely 27,3 0,31 2. szint 19,7 0,20

Város 23,3 0,21 3. szint 30,4 0,24

Község 20,8 0,23 4. szint 49,1 0,49

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



�� ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

SZÖVEGÉRTÉS

17/98. felADAT: A rejTvéNYfejTés TörTéNeTe OC05002

Európában az első rejtvény Angliában látott napvilágot 1924-ben, ez azonban már sokkal 
nehezebb volt, mint az amerikai: nagyobb ábra, nehezebb meghatározások stb.

Magyarországra sem nagy késéssel érkezett az első rébusz: 1925. január 22-én jelent meg 
az első „keresztszórejtvény” (ami a mai keresztrejtvény őse) a Ma Este című hetilap hasábjain, 
Kristóf Károly tollából. Bár felépítése és nyelvezete nem teljesen felel meg a mai szokásoknak, 
mégis igen érdekes történeti emlék. A sikeres megfejtők nyereménye is nagyon újszerű volt. 
Egy akkoriban divatossá vált mahjongg játékot (talán te is ismered az internetről) sorsoltak ki 
a beküldők között.

Azt pedig, hogy mennyire lett népszerű a keresztrejtvény a nagyvilágban, a rengeteg 
különböző típusú rejtvényújság, rébuszbajnokság, internetes játék stb. bizonyítja. Értelmes és 
egyben unaloműző szórakozást nyújt, sőt még rengeteget tanulhatsz is belőle! Ha még nem 
kaptál rá, itt az ideje, hogy kipróbáld!

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: B



��ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

8. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A szöveg szó szerint tartalmazza a  választ, ezt kell megkeresni. A C opció a helyes 
válasz egyik általános elemét tartalmazza, a B és D válaszok kiválasztása felületes olvasásra utal.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0036 0,00004
Standard nehézség 492 1,0

Nehézségi szint 3

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 50,8 0,14 1. szint alatt 21,9 0,44

Főváros 54,8 0,42 1. szint 35,0 0,33

Megyeszékhely 55,0 0,33 2. szint 47,7 0,23

Város 50,8 0,23 3. szint 62,7 0,25

Község 46,0 0,28 4. szint 78,7 0,40

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

18/99. felADAT: A rejTvéNYfejTés TörTéNeTe OC05004

 ______________________________________________________________________

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C



��ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

8. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A kérdéshez tartozó információt a szövegből kell kikeresni. A helyes válasz szó szerint 
szerepel a szövegben.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0032 0,00004
Standard nehézség 354 2,1

Nehézségi szint 1

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 68,6 0,14 1. szint alatt 35,6 0,64

Főváros 72,2 0,37 1. szint 57,1 0,31

Megyeszékhely 70,5 0,32 2. szint 69,3 0,20

Város 68,6 0,23 3. szint 77,2 0,25

Község 65,5 0,23 4. szint 86,0 0,33

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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19/100. felADAT: A rejTvéNYfejTés TörTéNeTe OC05005

 ______________________________________________________________________

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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8. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A feladatban fel kell ismerni, hogy az instrukció ’legenda’ szava a szöveg ’monda’ sza-
vára utal, ennek megfelelően kell kiválasztani a D választ.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0067 0,00005
Standard nehézség 427 0,7

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 65,2 0,13 1. szint alatt 17,7 0,45

Főváros 71,8 0,37 1. szint 38,4 0,30

Megyeszékhely 70,4 0,29 2. szint 64,9 0,23

Város 65,0 0,22 3. szint 85,3 0,20

Község 58,7 0,26 4. szint 95,8 0,20

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

20/101. felADAT: A rejTvéNYfejTés TörTéNeTe OC05006

 ______________________________________________________________________

jAvÍTÓKUlCs

16

szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

20/101. feladat: A REJTVÉNYFEJTÉS TÖRTÉNETE	 oc05006

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

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

Példaválaszok:

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

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

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

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

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

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

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

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

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

Lásd még: 7-es és 9-es kód



��ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

8. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: A feladatban értelmezni kell az idevonatkozó szövegrészt, és röviden összefoglalni, 
hogyan gazdagodott meg Victor Orville.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0060 0,00005
Standard nehézség 593 0,9

Nehézségi szint 4

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 31,4 0,12 1. szint alatt 2,3 0,17

Főváros 38,4 0,36 1. szint 10,7 0,20

Megyeszékhely 35,6 0,30 2. szint 24,9 0,22

Város 30,8 0,22 3. szint 46,6 0,26

Község 25,9 0,24 4. szint 71,4 0,38

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

21/102. felADAT: A rejTvéNYfejTés TörTéNeTe OC05007

 ______________________________________________________________________

jAvÍTÓKUlCs

18
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21/102. feladat: A REJTVÉNYFEJTÉS TÖRTÉNETE	 oc05007

Miben volt új Arthur Wynne keresztrejtvényábrája?

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

Példaválaszok:

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

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

•	 Vízszintesen és függőlegesen más-más ábrát lehet megfejteni.

•	 Vízszintesen és függőlegesen kijött valami értelmes, de más.

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

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

•	 Más volt, mint az ismert, hagyományos rejtvény.

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

•	 Oda-vissza is jó volt.

Lásd még: 7-es és 9-es kód



��ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

8. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: Fel kell ismerni a szöveg összefüggéseit, és a szöveg alapján kell válaszolni arra, hogy 
milyen újdonságot vezetett be a keresztrejtvényekben Arthur Wynne. Előfordulhat, hogy a tanuló a kér-
dést konkrét értelemben, helyhatározóként értelmezi, és így az új típusú keresztrejtvény első megjelené-
sének helyét jelöli meg helyes válaszként.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0060 0,00005
Standard nehézség 387 1,0

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 71,3 0,15 1. szint alatt 20,0 0,47

Főváros 73,9 0,37 1. szint 51,8 0,32

Megyeszékhely 76,0 0,27 2. szint 73,2 0,22

Város 70,9 0,20 3. szint 86,7 0,18

Község 67,5 0,24 4. szint 94,9 0,21

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

22/103. felADAT: A rejTvéNYfejTés TörTéNeTe OC05008

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

Állítás IGAZ vagy HAMIS?

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

jAvÍTÓKUlCs
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22/103. feladat: A REJTVÉNYFEJTÉS TÖRTÉNETE	 oc05008

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

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

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód

23/104. feladat: A REJTVÉNYFEJTÉS TÖRTÉNETE	 oc05009

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

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

Példaválaszok:

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

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

•	 Az egyikben számok vannak, a másikban betűk.

•	 1. számok, 2. betűk.

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 A bűvös négyzetbe betűt kellett kirakni.

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

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

•	 Páros, páratlan.

Lásd még: 7-es és 9-es kód

A helyes válaszok: iGAZ, HAmis, HAmis, iGAZ, iGAZ.



��ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

8. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A feladatban állítások igazságtartalmáról kell dönteni. A megoldást nehezíti, hogy a 
válaszlehetőségek nemcsak egy elemet tartalmaznak, így egy igaznak vélhető állítást egy hamis részelem 
is félrevihet.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0070 0,00006
Standard nehézség 654 1,1

Nehézségi szint 4

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 19,2 0,10 1. szint alatt 4,5 0,26

Főváros 26,1 0,33 1. szint 5,1 0,14

Megyeszékhely 23,6 0,25 2. szint 9,5 0,16

Város 18,6 0,17 3. szint 27,6 0,26

Község 13,5 0,19 4. szint 64,8 0,4

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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23/104. felADAT: A rejTvéNYfejTés TörTéNeTe OC05009

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

Állítás IGAZ vagy HAMIS?

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

jAvÍTÓKUlCs
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22/103. feladat: A REJTVÉNYFEJTÉS TÖRTÉNETE	 oc05008

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

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

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód

23/104. feladat: A REJTVÉNYFEJTÉS TÖRTÉNETE	 oc05009

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

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

Példaválaszok:

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

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

•	 Az egyikben számok vannak, a másikban betűk.

•	 1. számok, 2. betűk.

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 A bűvös négyzetbe betűt kellett kirakni.

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

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

•	 Páros, páratlan.

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

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A szöveg két idevágó részletét kell összekapcsolni, és meg kell fogalmazni a négyzetek 
közötti különbség lényegét.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0063 0,00005
Standard nehézség 650 1,2

Nehézségi szint 4

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 21,3 0,13 1. szint alatt 2,0 0,17

Főváros 27,1 0,34 1. szint 5,6 0,17

Megyeszékhely 25,1 0,27 2. szint 13,8 0,20

Város 20,5 0,21 3. szint 31,7 0,29

Község 16,7 0,20 4. szint 60,5 0,48

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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A szöveg főbb jellemzői:  A dokumentum típusú szöveg egy Óbudán nyitó áruházlánc szórólapja - erre 
a szöveg tipográfiája is utal -, amiben az új áruházba keresnek különböző munkakörbe alkalmazottakat. A 
szöveg nehézségét sok esetben életszerűsége adja, hiszen a munkakörök megnevezésénél számos eset-
ben idegen szó is szerepel, illetve a tanulókat zavarhatja az iskolában megszokottól eltérő tipográfia is.
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SZÖVEGÉRTÉS

24/105. felADAT: ÓCeáN OC05701

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A munkakörök jellemzőinek újraolvasása alapján kell válaszolni a kérdésre.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0077 0,00005
Standard nehézség 488 0,6

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 52,1 0,15 1. szint alatt 9,5 0,33

Főváros 62,6 0,39 1. szint 20,8 0,27

Megyeszékhely 59,0 0,30 2. szint 46,5 0,26

Város 51,3 0,24 3. szint 76,8 0,26

Község 43,4 0,24 4. szint 94,5 0,19

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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25/106. felADAT: ÓCeáN OC05702

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: B
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A szövegben vissza kell keresni a ’vizsga’ szót  és az ehhez kapcsolt munkakör megne-
vezését.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0056 0,00005
Standard nehézség 390 1,0

Nehézségi szint 2

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 69,9 0,14 1. szint alatt 30,1 0,53

Főváros 74,6 0,30 1. szint 48,1 0,37

Megyeszékhely 74,7 0,28 2. szint 70,0 0,25

Város 69,9 0,22 3. szint 86,0 0,17

Község 64,3 0,25 4. szint 95,0 0,22

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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26/107. felADAT: ÓCeáN OC05703

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A feladatban két különböző szöveghelyen szereplő információt kell azonosítani. A 
félrevezető válaszok a szöveg többi számadatára vonatkoznak.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0084 0,00006
Standard nehézség 389 0,7

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 75,1 0,12 1. szint alatt 23,1 0,50

Főváros 82,2 0,27 1. szint 48,8 0,33

Megyeszékhely 80,6 0,28 2. szint 77,3 0,19

Város 74,7 0,21 3. szint 95,0 0,14

Község 68,2 0,24 4. szint 99,6 0,07

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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27/108. felADAT: ÓCeáN OC05704

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: Fel kell ismerni, hogy a szövegből NEM kapunk választ a kérdésre. Az A válasz az áru-
házlánc országos foglalkoztatottsági adata, a B és a C válasz a lehetséges munkakörök számát adja meg.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0041 0,00004
Standard nehézség 526 1,0

Nehézségi szint 3

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 45,5 0,15 1. szint alatt 22,8 0,56

Főváros 51,1 0,43 1. szint 27,5 0,32

Megyeszékhely 49,9 0,29 2. szint 39,3 0,26

Város 45,2 0,25 3. szint 59,0 0,29

Község 40,2 0,26 4. szint 79,9 0,34

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



�0 ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

SZÖVEGÉRTÉS

28/109. felADAT: ÓCeáN OC05705

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: A
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: A kérdésben szereplő szókapcsolatot kell értelmezni a szöveg alapján.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0039 0,00004
Standard nehézség 468 1,0

Nehézségi szint 2

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 54,4 0,14 1. szint alatt 26,4 0,56

Főváros 61,3 0,39 1. szint 38,5 0,32

Megyeszékhely 59,6 0,34 2. szint 50,0 0,25

Város 53,2 0,24 3. szint 66,3 0,28

Község 49,2 0,28 4. szint 86,2 0,34

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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29/110. felADAT: ÓCeáN OC05706

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: A kérdésben szereplő szókapcsolatot kell értelmezni a szöveg alapján.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0062 0,00005
Standard nehézség 493 0,7

Nehézségi szint 3

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 50,8 0,15 1. szint alatt 16,6 0,47

Főváros 59,7 0,39 1. szint 24,7 0,30

Megyeszékhely 57,4 0,32 2. szint 44,1 0,27

Város 49,9 0,26 3. szint 71,5 0,26

Község 43,3 0,28 4. szint 91,9 0,27

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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30/111. felADAT: ÓCeáN OC05707

22

szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

30/111. feladat: Óceán	 oc05707

Mely városrészben nyit a legújabb áruház?

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

Példaválasz:

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválasz:

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

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

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A kért információt  vissza kell keresni a szövegben, és ennek alapján kell válaszolni a 
kérdésre. Minden olyan válasz elfogadható, amelyben egyértelmű utalás van a városrészre.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0071 0,00006
Standard nehézség 370 0,9

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 76,4 0,12 1. szint alatt 24,4 0,51

Főváros 83,2 0,28 1. szint 56,0 0,29

Megyeszékhely 80,8 0,27 2. szint 79,1 0,21

Város 76,0 0,21 3. szint 92,4 0,17

Község 70,7 0,23 4. szint 98,0 0,13

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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Az alábbi szórólap alapján válaszolj a kérdésekre!

TANFOLYAM-
TÍPUS TANANYAG HETI

ÓRASZÁM CSOPORTLÉTSZÁM ÁR/SZINT PLUSZ

9 hetes
standard 1 szint 2x2, 1x4 4-9 fő 20 990 Ft ajándék

munkafüzet
6 hetes
intenzív 1 szint 2x3 4-9 fő 18 990 Ft ajándék

munkafüzet
4 hetes
intenzív 1 szint 3x3 4-9 fő 17 990 Ft ajándék

munkafüzet
4 hetes
szuperintenzív 3 szint 5x5 4-9 fő ajándék

tankönyv

A tanfolyamok díjai az ÁFA-t nem tartalmazzák.

16 990 Ft

Nyelvtanfolyamok hétfőtől szombatig, reggel 8 órától este 8 óráig.
tankönyv / munkafüzet / szintfelmérés / felzárkóztató óra / korrepetálási lehetőség /
próbanyelvvizsga

kiscsoportos oktatás (4-9 fő) / hozzáértő szakmai irányítás / kommunikáció-központú képzés /
gondosan kiválasztott, fiatal, diplomás tanárok / mindig a legkorszerűbb tananyag és tanítási
módszerek / a tanítás színvonalának állandó ellenőrzése / exkluzív környezet / professzionális
audiovizuális eszközök / egész évben biztosított továbbtanulási lehetőség / színvonalas
ügyfélszolgálat

törzshallgatói kedvezmény / diákkedvezmény / kedvezményes szótár-, cd-, videó- és
kazettavásárlási lehetőség / részletfizetési lehetőség / Ne feledd! Nálunk a
tankönyv/munkafüzet ajándék!

garantáltan kiscsoportos (4-9 fő) oktatás

széleskörű tanfolyamkínálat ( egyéni oktatás / szaknyelvi képzés / cégekhez kihelyezett
tanfolyamok / napi 12 órás nyitva tartás, 8 órától 20 óráig, hétfőtől szombatig

NyNyN e
tankökök nynyn v /
próbanynyn el

garantátát lta

szszs éleskökök rű
tanfnfn ofof lylyl am

Free................INGYENES

Quality..............MINŐSÉG

Credit.......KEDVEZMÉNYEK

Guarantee..........GARANCIA

Everybody....MINDENKINEK

t

k
á
lglgl

ga
s
m

kisisi csopopo ort
gondodod san
módsdsd zszs erek
audidid ovizizi uá
ügügü ygyg fyfy éféf lslsl zszs olglgl

törzrzr szsz hallglgl
kakak zaza ettavás
tankökök nynyn v/v/v/m/

Quality..............Quality..............Quality..............Quality..............MINŐSÉG

Credit.......Credit.......Credit.......Credit.......Credit.......Credit.......Credit.......Credit.......KEDVEZMÉNYEKKEDVEZMÉNYEK

Guarantee..........Guarantee..........Guarantee..........Guarantee..........Guarantee..........Guarantee..........Guarantee..........

A szöveg főbb jellemzői:  A dokumentum típusú szöveg egy nyelviskola szórólapja, amely angol és német 
nyelvoktatást kínál az érdeklődőknek. A tanulókat zavarhatja az iskolában megszokottól eltérő tipográfia 
is, hiszen a szöveg kinézete egy szórólaphoz hasonlít.
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31/52. felADAT: meTrOpOl OC02701

Az alábbi szórólap alapján válaszolj a kérdésekre!

TANFOLYAM-
TÍPUS TANANYAG HETI

ÓRASZÁM CSOPORTLÉTSZÁM ÁR/SZINT PLUSZ

9 hetes
standard 1 szint 2x2, 1x4 4-9 fő 20 990 Ft ajándék

munkafüzet
6 hetes
intenzív 1 szint 2x3 4-9 fő 18 990 Ft ajándék

munkafüzet
4 hetes
intenzív 1 szint 3x3 4-9 fő 17 990 Ft ajándék

munkafüzet
4 hetes
szuperintenzív 3 szint 5x5 4-9 fő ajándék

tankönyv

A tanfolyamok díjai az ÁFA-t nem tartalmazzák.

16 990 Ft

Nyelvtanfolyamok hétfőtől szombatig, reggel 8 órától este 8 óráig.
tankönyv / munkafüzet / szintfelmérés / felzárkóztató óra / korrepetálási lehetőség /
próbanyelvvizsga

kiscsoportos oktatás (4-9 fő) / hozzáértő szakmai irányítás / kommunikáció-központú képzés /
gondosan kiválasztott, fiatal, diplomás tanárok / mindig a legkorszerűbb tananyag és tanítási
módszerek / a tanítás színvonalának állandó ellenőrzése / exkluzív környezet / professzionális
audiovizuális eszközök / egész évben biztosított továbbtanulási lehetőség / színvonalas
ügyfélszolgálat

törzshallgatói kedvezmény / diákkedvezmény / kedvezményes szótár-, cd-, videó- és
kazettavásárlási lehetőség / részletfizetési lehetőség / Ne feledd! Nálunk a
tankönyv/munkafüzet ajándék!

garantáltan kiscsoportos (4-9 fő) oktatás

széleskörű tanfolyamkínálat ( egyéni oktatás / szaknyelvi képzés / cégekhez kihelyezett
tanfolyamok / napi 12 órás nyitva tartás, 8 órától 20 óráig, hétfőtől szombatig

NyNyN e
tankökök nynyn v /
próbanynyn el

garantátát lta

szszs éleskökök rű
tanfnfn ofof lylyl am

Free................INGYENES

Quality..............MINŐSÉG

Credit.......KEDVEZMÉNYEK

Guarantee..........GARANCIA

Everybody....MINDENKINEK

t

k
á
lglgl

ga
s
m

kisisi csopopo ort
gondodod san
módsdsd zszs erek
audidid ovizizi uá
ügügü ygyg fyfy éféf lslsl zszs olglgl

törzrzr szsz hallglgl
kakak zaza ettavás
tankökök nynyn v/v/v/m/

Quality..............Quality..............Quality..............Quality..............MINŐSÉG

Credit.......Credit.......Credit.......Credit.......Credit.......Credit.......Credit.......Credit.......KEDVEZMÉNYEKKEDVEZMÉNYEK

Guarantee..........Guarantee..........Guarantee..........Guarantee..........Guarantee..........Guarantee..........Guarantee..........

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: B
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: Fel kell ismerni, hogy a táblázat alatti megjegyzés többletinformációt tartalmaz, ennek 
alapján kell kiválasztani a helyes választ.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0041 0,00004
Standard nehézség 570 1,1

Nehézségi szint 3

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 38,8 0,15 1. szint alatt 23,8 0,51

Főváros 44,9 0,36 1. szint 20,3 0,28

Megyeszékhely 44,2 0,32 2. szint 31,0 0,27

Város 38,1 0,27 3. szint 52,6 0,30

Község 33,1 0,23 4. szint 74,6 0,41

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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32/53. felADAT: meTrOpOl OC02702

kérhetek

próbanyelvvizsgát

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: A
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A helyes választ a táblázat elemei közül kell kiválasztani.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0032 0,00005
Standard nehézség 121 6,0

Nehézségi szint 1

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 87,3 0,10 1. szint alatt 62,3 0,55

Főváros 88,6 0,27 1. szint 82,3 0,22

Megyeszékhely 88,8 0,26 2. szint 89,5 0,16

Város 87,5 0,15 3. szint 91,9 0,17

Község 85,4 0,18 4. szint 92,6 0,25

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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33/54. felADAT: meTrOpOl OC02703

kérhetek

próbanyelvvizsgát

jAvÍTÓKUlCs

24

szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

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

33/54. feladat: metropol	 oc02703

Tanulhatunk-e ebben a nyelviskolában spanyolul és franciául?

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

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

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: Fel kell ismerni, hogy a nyelviskola kínálatában NEM találhatók a kérdésben szereplő 
nyelvtanfolyamok. Elfogadható olyan válasz is, hogy a kérdésre nem lehet válaszolni a szöveg alapján, 
mivel az nem tartalmaz erre utaló információt.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0058 0,00008
Standard nehézség 169 3,8

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 94,1 0,07 1. szint alatt 71,7 0,56

Főváros 96,3 0,12 1. szint 90,4 0,18

Megyeszékhely 95,2 0,14 2. szint 96,0 0,10

Város 94,2 0,12 3. szint 97,8 0,10

Község 92,2 0,15 4. szint 98,9 0,10

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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34/55. felADAT: meTrOpOl OC02704

kérhetek

próbanyelvvizsgát

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: A
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: Ki kell választani azt a válaszlehetőséget, amely NEM szerepel a szövegben.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0062 0,00005
Standard nehézség 417 0,8

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 66,3 0,13 1. szint alatt 23,0 0,51

Főváros 72,2 0,33 1. szint 41,3 0,32

Megyeszékhely 72,0 0,29 2. szint 65,5 0,24

Város 66,2 0,22 3. szint 85,2 0,20

Község 59,7 0,25 4. szint 95,9 0,18

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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35/56. felADAT: meTrOpOl OC02706

kérhetek

próbanyelvvizsgát

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 dokumentum
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: Fel kell ismerni a szórólap szándékát: beiratkozásra buzdítani az olvasókat. A siker 
szó jelenléte egyben burkolt ígéret a nyelvvizsga letételére. Az A válasz hamis, hiszen a nyelviskola neve 
Metropol, a B és a D válaszlehetőség téves magyarázatot tartalmaz, kiválasztásuk a befolyásoló szándék fel 
nem ismerésére utal.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0062 0,00005
Standard nehézség 368 1,0

Nehézségi szint 1

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 75,0 0,13 1. szint alatt 31,0 0,56

Főváros 83,5 0,32 1. szint 53,9 0,29

Megyeszékhely 80,0 0,28 2. szint 77,0 0,21

Város 74,2 0,21 3. szint 90,5 0,16

Község 68,5 0,23 4. szint 96,8 0,15

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

A tengerparton szegényesen öltözött ember fekszik egy halászbárkában és szunyókál. 
Mellette áll egy elegánsan öltözött turista, és éppen színes filmet fűz a fényképezőgépébe, 
hogy megörökítse az idilli képet, a kék eget, a békésen tarajozó, fehér hullámokkal barázdált 
zöld tengert, a fekete bárkát, a halász piros sapkáját. Katt! Még egy kattanás, és – mivel az Is-
ten a hármasságot szereti – biztonság kedvéért harmadszor is: katt! Az idegen, csattanó zajra 
a halász felriad, feltápászkodik, álmosan cigarettát keres, az udvarias jóindulattal eltelt turista 
azonban megelőzi, és maga nyújt feléje egy csomag cigarettát. Szemlátomást beszélgetésbe 
akar elegyedni vele. 

– Ma gazdag fogás várja, ugye? 
A halász a fejét rázza. 
– De azt hallottam, hogy ilyen időben jó a kapás! 
A halász bólint. 
– No, és nem fut ki a tengerre? 
A halász a fejét csóválja. A turista levertnek látszik. 
– Talán rosszul érzi magát? 
A halász a taglejtések nyelvéről végül áttér a normális beszédre. 
– Nagyszerűen érzem magam – mondja. – Soha életemben nem éreztem magam ilyen 

jól. 
Feláll és kinyújtózik, mintha atlétaszerű testalkatáról szeretne bizonyságot tenni. 
– Egyszerűen fantasztikusan jól érzem magam! 
A turista arca egyre szomorúbb lesz, és már nem tudja elfojtani kérdését, amely 

úgyszólván a szívéből fakad: 
– De akkor miért nem megy ki a tengerre? 
– Mert ma reggel már kint jártam. 
– És jó fogás volt? 
– Olyan jó, hogy most már nincs miért még egyszer kimennem. Négy homárt, két tucat 

makrélát fogtam... 
A halász végre teljesen felébred, beszédesebb lesz, és megnyugtatólag veregeti a turista 

vállát, akinek gondterhelt arckifejezését az alaptalan, de megható bánat jelének tartja. 
– Még holnapra és holnaputánra is futja – jelenti ki, hogy végképp levegye a terhet az 

idegen válláról. – Nem akar rágyújtani az én cigarettámra? 
– Köszönöm. 
A cigaretta a szájban, megint katt! A turista fejét csóválva letelepszik a csónak szélére, 

fényképezőgépét maga mellé teszi – most szüksége van arra, hogy mindkét keze szabad le-
gyen, mert kellő nyomatékot akar adni beszédének. 
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– Nem szeretnék beavatkozni személyes ügyeibe – kezdi –, csak hát képzelje el, hogy ma 
másodszor, harmadszor, sőt talán negyedszer is kifut a tengerre, és akkor három, négy, öt, sőt 
talán tíz tucat makrélát fogna... Képzelje csak el! 

A halász bólint. 
– És nemcsak ma, hanem holnap, holnapután is – folytatja a turista –, egyszóval 

mindennap, ha szerencsés napnak bizonyul, kétszer, háromszor, sőt talán négyszer is kifutna 
a tengerre... el tudja képzelni, hogy akkor mi lesz? 

A halász a fejét rázza. 
– Legfeljebb egy év múlva motort vásárolhat, két év múlva újabb bárkája lesz, három-

négy év múlva pedig bizonyára vásárolhat két csónakot, és azzal aztán még többet fogna 
– egy szép napon pedig két motorhajója lenne, és... – a lelkesedéstől egy pillanatra elakad 
a turista hangja – kis hűtőházat épít, esetleg füstölőt is, aztán meg konzervgyárat, saját 
helikopterre tesz szert, hogy a levegőből figyelhesse a halvonulást és rádión utasíthas-
sa a motorhajóit. Aztán engedélyt szerez, halvendéglőt nyit, és saját maga, közvetítő nélkül 
exportálná a homárjait egyenesen Párizsba... és akkor... 

A lelkesedéstől megint elszorul a turista lélegzete: a fejét rázza, szinte megfeledkezik 
szabadságának örömeiről, lelke mélyén szomorkodik, és úgy nézi a békésen gördülő 
hullámokat, melyek között a ki nem fogott hal bukfencezik. 

– Akkor... - mondja, de az izgalom még mindig megbénítja. 
A halász megveregeti a vállát, mint ahogy a gyermeket szokás, akinek a torkán akadt 

valami. 
– Akkor mi lesz? – kérdezi halkan. 
– Akkor – mondja halk elragadtatással az idegen –, akkor leülhet ide a partra, szunyókálni 

a verőfényben, és nézheti ezt a gyönyörű tengert. 
– De én most is ezt teszem! – válaszol a halász. – Nyugodtan üldögélek a parton, és bó-

biskolok. Csak a maga kattogása zavart meg... 
A turista töprengve távozik a parttól. A munkára gondol, amelyet mindig eszköznek 

tartott ahhoz, hogy egy szép napon megszerzi magának azt a lehetőséget, hogy többé ne 
kelljen dolgoznia. Arcán most nyoma sincs az együttérzésnek a szegényesen öltözött halász 
iránt – csak egy kis irigység látszik rajta. 

A szöveg főbb jellemzői:  A hosszabb elbeszélő típusú szöveg Böll egy novellája, ami egy turista és egy 
halász párbeszéde a munkáról és az életről.
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36/57. felADAT: beszélgeTés A TeNgerpArTON OC14301

– Nem szeretnék beavatkozni személyes ügyeibe – kezdi –, csak hát képzelje el, hogy ma 
másodszor, harmadszor, sőt talán negyedszer is kifut a tengerre, és akkor három, négy, öt, sőt 
talán tíz tucat makrélát fogna... Képzelje csak el! 

A halász bólint. 
– És nemcsak ma, hanem holnap, holnapután is – folytatja a turista –, egyszóval 

mindennap, ha szerencsés napnak bizonyul, kétszer, háromszor, sőt talán négyszer is kifutna 
a tengerre... el tudja képzelni, hogy akkor mi lesz? 

A halász a fejét rázza. 
– Legfeljebb egy év múlva motort vásárolhat, két év múlva újabb bárkája lesz, három-

négy év múlva pedig bizonyára vásárolhat két csónakot, és azzal aztán még többet fogna 
– egy szép napon pedig két motorhajója lenne, és... – a lelkesedéstől egy pillanatra elakad 
a turista hangja – kis hűtőházat épít, esetleg füstölőt is, aztán meg konzervgyárat, saját 
helikopterre tesz szert, hogy a levegőből figyelhesse a halvonulást és rádión utasíthas-
sa a motorhajóit. Aztán engedélyt szerez, halvendéglőt nyit, és saját maga, közvetítő nélkül 
exportálná a homárjait egyenesen Párizsba... és akkor... 

A lelkesedéstől megint elszorul a turista lélegzete: a fejét rázza, szinte megfeledkezik 
szabadságának örömeiről, lelke mélyén szomorkodik, és úgy nézi a békésen gördülő 
hullámokat, melyek között a ki nem fogott hal bukfencezik. 

– Akkor... - mondja, de az izgalom még mindig megbénítja. 
A halász megveregeti a vállát, mint ahogy a gyermeket szokás, akinek a torkán akadt 

valami. 
– Akkor mi lesz? – kérdezi halkan. 
– Akkor – mondja halk elragadtatással az idegen –, akkor leülhet ide a partra, szunyókálni 

a verőfényben, és nézheti ezt a gyönyörű tengert. 
– De én most is ezt teszem! – válaszol a halász. – Nyugodtan üldögélek a parton, és bó-

biskolok. Csak a maga kattogása zavart meg... 
A turista töprengve távozik a parttól. A munkára gondol, amelyet mindig eszköznek 

tartott ahhoz, hogy egy szép napon megszerzi magának azt a lehetőséget, hogy többé ne 
kelljen dolgoznia. Arcán most nyoma sincs az együttérzésnek a szegényesen öltözött halász 
iránt – csak egy kis irigység látszik rajta. 

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A feladatban fel kell ismerni a szereplők tettei közötti összefüggést. Az A és a B válasz 
későbbi eseményekre, a C pedig a történet egyik korábbi elemére utal.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0094 0,00011
Standard nehézség 250 1,7

Nehézségi szint 1
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 94,6 0,06 1. szint alatt 61,2 0,60

Főváros 96,6 0,14 1. szint 90,4 0,19

Megyeszékhely 95,7 0,16 2. szint 97,9 0,08

Város 94,7 0,09 3. szint 99,3 0,05

Község 92,9 0,14 4. szint 99,8 0,04

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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37/58. felADAT: beszélgeTés A TeNgerpArTON OC14302

Mert j

Mert

Mert

jAvÍTÓKUlCs
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A feladatban fel kell ismerni, hogy a turista a halász passzivitását betegségnek véli. 
Ennek alapján kell kiválasztani a négy válaszlehetőség közül az egyetlen elfogadható választ.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0028 0,00004
Standard nehézség 621 2,1

Nehézségi szint 4

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 36,6 0,13 1. szint alatt 18,0 0,46

Főváros 43,1 0,37 1. szint 24,3 0,23

Megyeszékhely 38,8 0,32 2. szint 34,3 0,24

Város 36,0 0,24 3. szint 44,4 0,30

Község 32,7 0,26 4. szint 59,3 0,44

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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38/59. felADAT: beszélgeTés A TeNgerpArTON OC14303

Mert j

Mert

Mert

jAvÍTÓKUlCs
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A kérdésre választ adó szövegrészt kell megkeresni.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0039 0,00004
Standard nehézség 448 1,1

Nehézségi szint 2

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 57,3 0,15 1. szint alatt 26,4 0,57

Főváros 65,4 0,38 1. szint 39,0 0,30

Megyeszékhely 60,9 0,35 2. szint 55,4 0,25

Város 56,0 0,21 3. szint 71,3 0,26

Község 52,4 0,28 4. szint 81,6 0,39

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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39/60. felADAT: beszélgeTés A TeNgerpArTON OC14304
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Mert
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39/60. feladat: BESZÉLGETÉS A TENGERPARTON	 oc14304

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

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

Példaválasz:

•	 A turista cigarettázik és fényképez.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

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

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

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

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: Értelmezni kell a mondatot, és  utalni kell arra, hogy a mondat a turistára vonatkozik, 
és ő végzi a cselekvést is. Nem elfogadható a válasz, ha expliciten nem tartalmazza, hogy kire vonatkozik a 
mondat és ki végzi a cselekvést.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0035 0,00004
Standard nehézség 659 2,0

Nehézségi szint 4

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 29,5 0,14 1. szint alatt 6,7 0,31

Főváros 31,9 0,40 1. szint 16,9 0,24

Megyeszékhely 32,7 0,33 2. szint 27,0 0,22

Város 28,9 0,20 3. szint 38,3 0,31

Község 26,8 0,25 4. szint 52,8 0,47

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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40/61. felADAT: beszélgeTés A TeNgerpArTON OC14306
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: A feladatban azonosítani kell a halász véleményét.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0063 0,00005
Standard nehézség 358 1,1

Nehézségi szint 1

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 76,9 0,12 1. szint alatt 33,1 0,56

Főváros 84,0 0,27 1. szint 56,5 0,34

Megyeszékhely 81,1 0,26 2. szint 79,4 0,22

Város 76,2 0,22 3. szint 92,0 0,14

Község 71,5 0,23 4. szint 97,0 0,15

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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41/62. felADAT: beszélgeTés A TeNgerpArTON OC14307

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: B
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: Fel kell ismerni a halász kijelentésének mögöttes értelmét, és abból helyesen követ-
keztetni. Az A opció  félrevezető, mert tartalmazza ugyan a helyes válasz elemeit, de nem foglalja magá-
ban a jövő vonatkozásait.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0040 0,00005
Standard nehézség 287 2,3

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 78,5 0,12 1. szint alatt 45,2 0,60

Főváros 81,5 0,29 1. szint 66,4 0,33

Megyeszékhely 80,4 0,26 2. szint 80,6 0,18

Város 78,4 0,21 3. szint 87,4 0,19

Község 75,8 0,22 4. szint 92,0 0,27

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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42/63. felADAT: beszélgeTés A TeNgerpArTON OC14308

jAvÍTÓKUlCs
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42/63. feladat: BESZÉLGETÉS A TENGERPARTON	 oc14308

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

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

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

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

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

Példaválaszok:

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

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

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

Példaválaszok:

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

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

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

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

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

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: Fel kell ismerni a turista érzelmeit a szöveg elején és a végén, és értelmezni kell a vál-
tozás okát.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0077 0,00006
Standard nehézség 626 0,9

Nehézségi szint 4

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 22,3 0,13 1. szint alatt 0,3 0,07

Főváros 30,7 0,32 1. szint 3,1 0,10

Megyeszékhely 27,7 0,33 2. szint 13,3 0,18

Város 21,5 0,18 3. szint 36,3 0,28

Község 15,4 0,18 4. szint 66,0 0,40

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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43/64. felADAT: beszélgeTés A TeNgerpArTON OC14309

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: Fel kell ismerni a turista ötletének következményeit, és ennek alapján kell a helyes 
választ megadni.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0071 0,00005
Standard nehézség 456 0,6

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 61,6 0,15 1. szint alatt 20,8 0,51

Főváros 71,6 0,35 1. szint 32,2 0,31

Megyeszékhely 67,4 0,30 2. szint 57,3 0,26

Város 60,4 0,25 3. szint 85,2 0,22

Község 54,1 0,26 4. szint 97,2 0,16

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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44/65. felADAT: beszélgeTés A TeNgerpArTON OC14310
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44/65. feladat: BESZÉLGETÉS A TENGERPARTON	 oc14314310

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

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

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

Szövegtípus:	 elbeszélő
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: A kérdés értelmezése után meg kell jelölni az utolsó bekezdésben szereplő mondatot, 
amely az író gondolatát tartalmazza.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0063 0,00005
Standard nehézség 489 0,6

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 51,9 0,15 1. szint alatt 10,8 0,41

Főváros 58,2 0,41 1. szint 25,2 0,29

Megyeszékhely 58,1 0,32 2. szint 47,4 0,27

Város 51,0 0,21 3. szint 72,6 0,23

Község 45,6 0,27 4. szint 90,1 0,29

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

1. Napjainkban a fiúk óriási társadalmi elvárások közepette nőnek fel. Judy Chu, a New 
York Egyetem és a Harvard kutatója, aki a fiúk fejlődésével foglalkozik, hangsúlyozza, 
hogy viselkedésükkel sokszor érzelmeiket leplezik. – A fiúk lényegesen érzékenyebbek 
mások iránt, semmint általában feltételeznénk róluk – állítja.

2. Chu két éven át folytatott beszélgetéseket egy Boston környéki fiúcsoporttal. A négyéves 
kisfiúk nyíltan beszéltek a legkülönbözőbb témákkal kapcsolatos érzéseikről, a játékoktól 
kezdve a sérelmekig. – Nagyon figyelmesek voltak, és világosan fejezték ki magukat 
– mondja.

3. Idővel azonban a fiúk környezetük elvárásainak fényében változtattak a magatartásukon. 
– Kezdtek úgy viselkedni, hogy a kapcsolataikban megnyilvánuló szándékaik kevésbé 
legyenek tetten érhetőek, ettől pedig nemtörődömnek tűntek – magyarázza a kutató.

4. Chu úgy véli, a fiúk sokkal gondosabban választják meg, hogy hol és kivel osszák meg  
azokat a gondolataikat és érzéseiket, amelyektől kiszolgáltatottá válhatnak. Megismert 
egy fiút, aki az önmagukat „hitványak”-nak nevező bandához tartozott. – Az osztályban 
minden lánnyal jóban vagyok – árulta el Chunak ez a fiú. – De ha Bill (a bandavezér) 
rájönne, kirúgna a csapatból.

5. A fiúk barátkozási szokásai szintén változóban vannak. – Hajlamosak vagyunk a lányo-
kat az érzelmi közelséggel, a fiúkat inkább a sporttal és a fizikai aktivitással összefüggő 
barátságokkal kapcsolatba hozni – mondja Niobe  Way, a New York Egyetem pszicho-
lógiaprofesszora, aki alacsony jövedelmű családokban élő fiúk körében végzett kutatá-
sokat. – Pedig a kemény, belevaló srácok is bevallják, hogy szeretnének olyan barátokat, 
akikkel megoszthatják a titkaikat.

6. A kutatásban részt vett egy fiú, Malcolm, aki remekül sportolt, a többiek csodálattal 
néztek fel rá. Egyik nap Malcolm megtudta, hogy egy jó barátja pletykált róla, és nagyon 
elszomorodott.

7. – A közvélekedés szerint a barátokkal folytatott vita, a pletyka nem érinti igazán mélyen 
a fiúkat, a sértéseket kivédik, egyszerűen túlteszik magukat rajtuk – mondja Way. Csak-
hogy ez óriási tévedés! Malcolm a történtek után elhatározta, hogy összes barátjával 
szakít. („Hátulról döfik beléd a kést.”) Álláspontja mellett a középiskolai évei alatt végig 
kitartott.

8. Amikor a fiúk szóba hozzák az érzelmeiket, a felnőttek sokszor megpróbálják mérsékelni 
ezek hőfokát. – Azt mondogatják: „Az én fiam túlságosan érzékeny.” – magyarázza a 
gyermekpszichológus Thompson. – Nem jönnek rá, hogy ez korántsem elszigetelt eset, 
ez a normális.
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9. A szülők tehát másképp reagálnak a lányuk, mint a fiuk szomorúságára. – A különbség 
látszólag csekély – folytatja Thompson. – A síró kislánytól megkérdik, mi baja, a szomor-
kodó fiúnak azonban megpaskolják a fejét, és azt mondják neki: „Semmi baj. Na, eridj 
a dolgodra!” Az eredmény, állítják egyes kutatók, a kamaszkortól az érett felnőtt korig 
húzódó érzelmi elszigeteltség lesz – fizikai és érzelmi következményekkel.

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

Állítás IGAZ vagy HAMIS?

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

A szöveg főbb jellemzői:  A magyarázó típusú szöveg egy hosszabb tanulmány részlete arról, hogy a fiú-
gyermekeknek a valóságban mélyebb érzelmeik vannak, mint ahogy azt a közvélemény gondolja.
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45/66. felADAT: érzéKeNY lelKeK OC11301

9. A szülők tehát másképp reagálnak a lányuk, mint a fiuk szomorúságára. – A különbség 
látszólag csekély – folytatja Thompson. – A síró kislánytól megkérdik, mi baja, a szomor-
kodó fiúnak azonban megpaskolják a fejét, és azt mondják neki: „Semmi baj. Na, eridj 
a dolgodra!” Az eredmény, állítják egyes kutatók, a kamaszkortól az érett felnőtt korig 
húzódó érzelmi elszigeteltség lesz – fizikai és érzelmi következményekkel.

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

Állítás IGAZ vagy HAMIS?

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

jAvÍTÓKUlCs
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45/66. feladat: ÉRZÉKENY LELKEK	 oc11301

Melyik név a kakukktojás? Miért?

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

Példaválaszok:

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

•	 Malcolm, mert ő kisfiú.

•	 C, mert ő nem pszichológus.

•	 C, mert egyedül ő nem orvos.

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

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

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

Példaválaszok:

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

•	 C, mert ő szakított a barátaival.

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

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

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

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: Az olvasottak alapján a C válaszlehetőségre kell következtetni, és a különbségre hivat-
kozva - Malcolm tanuló, a többiek pedig felnőttek - kell indokolni a választást.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0094 0,00006
Standard nehézség 458 0,5

Nehézségi szint 2
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 60,3 0,14 1. szint alatt 3,8 0,24

Főváros 70,8 0,36 1. szint 22,7 0,27

Megyeszékhely 67,0 0,30 2. szint 61,7 0,25

Város 59,7 0,25 3. szint 87,2 0,21

Község 51,4 0,26 4. szint 95,1 0,21

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

46/67. felADAT: érzéKeNY lelKeK OC11302

9. A szülők tehát másképp reagálnak a lányuk, mint a fiuk szomorúságára. – A különbség 
látszólag csekély – folytatja Thompson. – A síró kislánytól megkérdik, mi baja, a szomor-
kodó fiúnak azonban megpaskolják a fejét, és azt mondják neki: „Semmi baj. Na, eridj 
a dolgodra!” Az eredmény, állítják egyes kutatók, a kamaszkortól az érett felnőtt korig 
húzódó érzelmi elszigeteltség lesz – fizikai és érzelmi következményekkel.

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

Állítás IGAZ vagy HAMIS?

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

jAvÍTÓKUlCs

34

szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

46/67. feladat: ÉRZÉKENY LELKEK	 oc11302

Melyik városban dolgozik Niobe Way?

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód

47/68. feladat: ÉRZÉKENY LELKEK	 oc11303

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

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

A helyes válaszok: HAMIS, IGAZ, HAMIS, HAMIS

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

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

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: Vissza kell keresni az említett személyhez kapcsolható helyszínt, New Yorkot.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0074 0,00010
Standard nehézség 200 2,9

Nehézségi szint 1

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 95,3 0,06 1. szint alatt 70,3 0,61

Főváros 96,1 0,16 1. szint 92,1 0,17

Megyeszékhely 96,4 0,13 2. szint 97,6 0,08

Város 95,4 0,10 3. szint 98,8 0,07

Község 93,9 0,12 4. szint 99,2 0,08

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

47/68. felADAT: érzéKeNY lelKeK OC11303

9. A szülők tehát másképp reagálnak a lányuk, mint a fiuk szomorúságára. – A különbség 
látszólag csekély – folytatja Thompson. – A síró kislánytól megkérdik, mi baja, a szomor-
kodó fiúnak azonban megpaskolják a fejét, és azt mondják neki: „Semmi baj. Na, eridj 
a dolgodra!” Az eredmény, állítják egyes kutatók, a kamaszkortól az érett felnőtt korig 
húzódó érzelmi elszigeteltség lesz – fizikai és érzelmi következményekkel.

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

Állítás IGAZ vagy HAMIS?

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS

jAvÍTÓKUlCs

34

szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

46/67. feladat: ÉRZÉKENY LELKEK	 oc11302

Melyik városban dolgozik Niobe Way?

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód

47/68. feladat: ÉRZÉKENY LELKEK	 oc11303

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

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

A helyes válaszok: HAMIS, IGAZ, HAMIS, HAMIS

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

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

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 információ-visszakeresés

A felADAT leÍrásA: Állítások igazságtartalmát kell eldönteni. A feladatmegoldást nehezíti, hogy a válasz-
lehetőségek nemcsak egy elemet tartalmaznak, így egy igaznak vélhető állítást akár egy hamis részelem is 
félrevihet.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0076 0,00006
Standard nehézség 608 0,8

Nehézségi szint 4
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 25,8 0,11 1. szint alatt 3,0 0,21

Főváros 33,5 0,37 1. szint 5,4 0,14

Megyeszékhely 31,0 0,33 2. szint 15,0 0,17

Város 24,9 0,21 3. szint 41,4 0,24

Község 19,5 0,21 4. szint 73,7 0,40

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

48/69. felADAT: érzéKeNY lelKeK OC11308

Milyen ellentétes érzései lehettek a Bill bandájába tartozó fiúnak?

A Nem szeretett volna Billel barátkozni, de meg akart felelni a lányoknak.

B Nem szeretett volna a lányokkal barátkozni, de meg akart felelni Billnek.

C Szeretett volna a lányokkal is barátkozni, de Billnek is meg akart felelni.

D Szeretett volna Billel is barátkozni, de meg akart felelni a lányoknak is.

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C



11�ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

8. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: A fiú viaskodó érzelmeit kell felismerni, és ennek alapján megjelölni a C választ.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0067 0,00006
Standard nehézség 362 1,0

Nehézségi szint 1

	 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 77,2 0,13 1. szint alatt 32,9 0,65

Főváros 84,2 0,33 1. szint 55,8 0,31

Megyeszékhely 81,7 0,24 2. szint 79,5 0,22

Város 76,8 0,21 3. szint 92,8 0,15

Község 71,1 0,24 4. szint 98,0 0,12

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

49/70. felADAT: érzéKeNY lelKeK OC11304

Milyen ellentétes érzései lehettek a Bill bandájába tartozó fiúnak?

A Nem szeretett volna Billel barátkozni, de meg akart felelni a lányoknak.

B Nem szeretett volna a lányokkal barátkozni, de meg akart felelni Billnek.

C Szeretett volna a lányokkal is barátkozni, de Billnek is meg akart felelni.

D Szeretett volna Billel is barátkozni, de meg akart felelni a lányoknak is.

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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8. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: Értelmezni kell azt, hogy a fiúk a gyengeség jelének tartják a lányokkal való barátko-
zást, és emiatt retorziókkal is élnek a többiekkel szemben.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0044 0,00004
Standard nehézség 521 0,9

Nehézségi szint 3

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 46,0 0,15 1. szint alatt 21,0 0,52

Főváros 54,6 0,39 1. szint 26,0 0,30

Megyeszékhely 51,0 0,35 2. szint 40,2 0,27

Város 45,4 0,24 3. szint 60,7 0,30

Község 39,2 0,23 4. szint 81,8 0,32

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

50/71. felADAT: érzéKeNY lelKeK OC11305

Milyen ellentétes érzései lehettek a Bill bandájába tartozó fiúnak?

A Nem szeretett volna Billel barátkozni, de meg akart felelni a lányoknak.

B Nem szeretett volna a lányokkal barátkozni, de meg akart felelni Billnek.

C Szeretett volna a lányokkal is barátkozni, de Billnek is meg akart felelni.

D Szeretett volna Billel is barátkozni, de meg akart felelni a lányoknak is.

jAvÍTÓKUlCs
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szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

50/71. feladat: ÉRZÉKENY LELKEK	 oc11305

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

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

▶ Érzékenyebbek mások iránt.

▶ Szeretnek érzelmi alapon barátkozni.

▶ Szeretik megosztani titkaikat a barátaikkal.

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

▶ Nem túlérzékenyek attól, hogy néha ők is szomorúak.

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

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

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

Példaválaszok:

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

•	 Érzékenyek, barátokra vágynak.

•	 Érzékenyebbek, a barátaikkal folytatott vita megérinti őket.

•	 Érzékenyebbek, nem nemtörődömök.

•	 Érzékenyebbek, sértődékenyebbek.

•	 Érzékenységükben, barátkozási szokásukban.

 0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

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

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

•	 Kivédik a sértéseket, nem pletykásak.

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

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

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

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

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 kapcsolatok, összefüggések felismerése

A felADAT leÍrásA: A szöveg alapján két olyan érzelmet kell leírni, amely a szakemberek szerint a fiúkat 
jellemzi. Értelmezni kell azt, hogy a szakértők szerint a fiúk viselkedése nagymértékben eltér attól, ami-
lyennek a közvélemény tartja őket.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0071 0,00006
Standard nehézség 640 1,0

Nehézségi szint 4
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 21,1 0,13 1. szint alatt 0,6 0,10

Főváros 27,8 0,33 1. szint 3,6 0,12

Megyeszékhely 25,6 0,31 2. szint 12,9 0,19

Város 20,3 0,19 3. szint 33,8 0,29

Község 15,7 0,19 4. szint 61,2 0,49

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

51/72. felADAT: érzéKeNY lelKeK OC11306

Milyen ellentétes érzései lehettek a Bill bandájába tartozó fiúnak?

A Nem szeretett volna Billel barátkozni, de meg akart felelni a lányoknak.

B Nem szeretett volna a lányokkal barátkozni, de meg akart felelni Billnek.

C Szeretett volna a lányokkal is barátkozni, de Billnek is meg akart felelni.

D Szeretett volna Billel is barátkozni, de meg akart felelni a lányoknak is.

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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8. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: A szöveg egésze alapján kell kiválasztani a megfelelő tanácsot a fiúgyerekek számára.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0060 0,00005
Standard nehézség 406 0,9

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 68,2 0,13 1. szint alatt 27,6 0,52

Főváros 74,7 0,31 1. szint 44,8 0,30

Megyeszékhely 73,1 0,30 2. szint 66,5 0,24

Város 67,6 0,19 3. szint 86,5 0,21

Község 62,4 0,25 4. szint 96,7 0,17

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

52/73. felADAT: érzéKeNY lelKeK OC11307

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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8. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: Az olvasottakat mérlegelve kell kiválasztani a 9. bekezdésre vonatkozó választ.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0049 0,00004
Standard nehézség 538 0,9

Nehézségi szint 3

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 42,8 0,14 1. szint alatt 15,8 0,39

Főváros 50,2 0,34 1. szint 22,2 0,27

Megyeszékhely 48,0 0,32 2. szint 36,2 0,25

Város 41,6 0,23 3. szint 57,9 0,28

Község 37,2 0,27 4. szint 82,1 0,34

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

53/74. felADAT: érzéKeNY lelKeK OC11309

jAvÍTÓKUlCs

38

szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

53/74. feladat: ÉRZÉKENY LELKEK	 oc11309

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

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

Példaválaszok:

•	 Ha többen mondják, valószínű, hogy igaz.

•	 Hogy több nézőpontból lássuk a dolgokat.

•	 Ha többen állítják ugyanazt, akkor abban lehet valami.

•	 Mert több válasz szükséges az igazság megállapításához.

•	 Hogy komolyan vegyük a témát.

•	 Hogy lássák, nem csak egy ember gondolja így.

•	 Hogy jobban megértsük.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Hogy ne legyen unalmas.

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

•	 Mert mindenki véleménye számít.

Lásd még: 7-es és 9-es kód

Tanulói válaszok	 Kód

1.	 Meggyőző legyen az állítás.	 1

2, 	 Hogy meggyőzze őket.	 1

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

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

5. 	 Kiegészítik a cikket újabb információkkal.	 1

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

7.	 Összehasonlításként.
	 (Minimálisan elfogadható válasz.)	 1

8.	 Hogy biztos legyen benne.
	 (Túl általános.)	 0
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8. ÉVFOLYAM

A KérDés besOrOlásA

Szövegtípus:	 magyarázó
Gondolkodási	művelet:	 értelmezés

A felADAT leÍrásA: Mérlegelni kell a szakértők szerepteltetésének okát, és fel kell ismerni a szerző szándé-
kát, miszerint hitelesebbnek, körültekintőbbnek akart tűnni.

A felADAT sTATiszTiKAi pArAméTerei

Becslés Standard hiba (S. H.)
Standard meredekség 0,0068 0,00005
Standard nehézség 538 0,6

Nehézségi szint 3
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 43,2 0,14 1. szint alatt 4,1 0,23

Főváros 54,3 0,35 1. szint 15,3 0,25

Megyeszékhely 51,1 0,34 2. szint 37,8 0,27

Város 41,3 0,24 3. szint 64,0 0,29

Község 34,7 0,24 4. szint 85,3 0,33

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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8. ÉVFOLYAM



1�0 ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

SZÖVEGÉRTÉS

54/75. felADAT: AmiérT A szÜlőK megőszÜlNeK OC04901

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: C
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8. 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 0,0095 0,00009
Standard nehézség 293 1,2

Nehézségi szint 1
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 91,1 0,08 1. szint alatt 44,8 0,67

Főváros 94,1 0,16 1. szint 82,3 0,25

Megyeszékhely 93,5 0,19 2. szint 95,8 0,10

Város 90,9 0,15 3. szint 98,9 0,05

Község 88,1 0,18 4. szint 99,7 0,05

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



1�2 ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

SZÖVEGÉRTÉS

55/76. felADAT: AmiérT A szÜlőK megőszÜlNeK OC04902

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: D
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8. 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 0,0086 0,00009
Standard nehézség 267 1,6

Nehézségi szint 1

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 92,6 0,07 1. szint alatt 54,5 0,61

Főváros 94,1 0,19 1. szint 86,1 0,23

Megyeszékhely 94,4 0,16 2. szint 96,1 0,09

Város 92,6 0,13 3. szint 98,8 0,06

Község 90,6 0,17 4. szint 99,7 0,05

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

56/77. felADAT: AmiérT A szÜlőK megőszÜlNeK OC04903

jAvÍTÓKUlCs

40

szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

56/77. feladat: AMIÉRT A SZÜLŐK MEGŐSZÜLNEK	 oc04903

Miért beszélt a kisfiú suttogó hangon?

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

Példaválaszok:

•	 Hogy ne hallják meg, mert őt keresik.

•	 Elbújt, és nem akarta, hogy észrevegyék.

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

•	 Nehogy észrevegyék a szülei.

•	 Mert elbújt a szülei elől.

•	 Mert elbújt és keresték.

•	 Hogy ne találják meg.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

•	 Meg volt rémülve – beteg.

•	 Mert elbújt. [Hiányzik a logikai összefüggés.]

•	 Hogy megijessze a telefonálót.

•	 Elbújt a rendőrök/tűzoltók/mentősök elől.

•	 Nem akart a főnökkel beszélni.

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

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

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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8. 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 0,0051 0,00004
Standard nehézség 466 0,8

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 55,7 0,15 1. szint alatt 15,8 0,45

Főváros 64,9 0,33 1. szint 33,6 0,31

Megyeszékhely 60,4 0,32 2. szint 53,8 0,26

Város 55,0 0,26 3. szint 72,3 0,27

Község 48,8 0,29 4. szint 86,5 0,31

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

57/78. felADAT: AmiérT A szÜlőK megőszÜlNeK OC04904

jAvÍTÓKUlCs

Helyes válasz: B
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8. 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 0,0051 0,00006
Standard nehézség 211 3,1

Nehézségi szint 1

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

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 89,7 0,09 1. szint alatt 58,9 0,67

Főváros 91,5 0,21 1. szint 83,5 0,25

Megyeszékhely 91,3 0,21 2. szint 92,2 0,15

Város 89,6 0,15 3. szint 95,2 0,12

Község 87,9 0,17 4. szint 97,5 0,13

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

58/79. felADAT: AmiérT A szÜlőK megőszÜlNeK OC04905

jAvÍTÓKUlCs
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szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

58/79. feladat: AMIÉRT A SZÜLŐK MEGŐSZÜLNEK	 oc04905

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

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

Példaválaszok:

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

•	 Félelmet, azt gondolja, hogy tragédia történt.

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

•	 Félt, hogy valami baj van, például tűz.

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

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

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

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

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

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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8. 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 0,0065 0,00005
Standard nehézség 411 0,8

Nehézségi szint 2

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 67,9 0,12 1. szint alatt 14,9 0,49

Főváros 74,6 0,35 1. szint 44,1 0,32

Megyeszékhely 72,8 0,29 2. szint 69,8 0,23

Város 67,7 0,22 3. szint 85,8 0,22

Község 61,5 0,25 4. szint 94,7 0,23

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

59/80. felADAT: AmiérT A szÜlőK megőszÜlNeK OC04906

jAvÍTÓKUlCs
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szövegértés - 8.évfolyam javítókulcs

59/80. feladat: AMIÉRT A SZÜLŐK MEGŐSZÜLNEK	 oc04906

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

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

Példaválaszok:

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

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

•	 A rossz gyerek miatt idegesek.

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

•	 Néha csinálunk olyan dolgot, amitől a szülők kikészülnek.

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

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

Példaválaszok:

•	 Mire előkerül, megöregednek.

•	 Elfáradnak a szülők, és öregedésük idejéig őt keresik.

•	 „fehér haj”

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

Példaválaszok:

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

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

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

  Lásd még: 7-es és 9-es kód
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8. 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 0,0040 0,00004
Standard nehézség 594 1,3

Nehézségi szint 4

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 6 7 9

-0,6

-0,3

0,0

0,3

0,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

százAléKOs megOlDOTTság

Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 35,6 0,14 1. szint alatt 7,6 0,36

Főváros 39,4 0,43 1. szint 18,6 0,25

Megyeszékhely 40,2 0,35 2. szint 33,2 0,25

Város 35,0 0,26 3. szint 47,6 0,30

Község 31,5 0,25 4. szint 62,9 0,44

Az egyes kódok előfordulási aránya (%) Az egyes kódok pontbiszeriális korrelációja
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60/81. feladat: AMIÉRT A SZÜLŐK MEGŐSZÜLNEK	 oc04907

Szerinted milyen a történet hangulata? Válaszodat részletesen indokold!

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

Példaválaszok:

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

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

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

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

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

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

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

•	 Sejtelmes, mert valójában nem tudja, mi történik.

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

•	 A szülők szemszögéből félelmetes, a gyerekéből azonban vicces.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Példaválaszok:

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

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

•	 Szomorú, mert a főnök is megijed.

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

Lásd még: 7-es és 9-es kód
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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 0,00004
Standard nehézség 525 0,8

Nehézségi szint 3

	 Lehetséges	kódok:	 0 1 7 9
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százAléKOs megOlDOTTság

Településtípus
Megoldottság Tanulói  

képességszintek
Megoldottság

% S. H. % S. H.
Teljes populáció 45,1 0,14 1. szint alatt 7,2 0,32

Főváros 49,4 0,40 1. szint 23,4 0,27

Megyeszékhely 50,6 0,33 2. szint 42,7 0,23

Város 44,7 0,22 3. szint 61,2 0,28

Község 39,8 0,30 4. szint 77,0 0,36

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

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

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

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

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

nehézsége hasonlóan alakul;

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

akkora mértékű tudásbeli különbséget jelez;

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

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

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

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

( )
))(7,1exp(1

11pontszám
jij

ij ba
P

−−+
==

q

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

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

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

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

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

( )
( )

( )∑ ∑

∑

= =

=
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==
jm
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kpontszám

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

1
≡∑

=

jm

v
jvc

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

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

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

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

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

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

2004-ben és 2006-ban a 6. és 10. évfolyamon az ország véletlenszerűen kiválasztott 150 iskolájában felvett válto-
zatlan és titkos tartalmú Core-teszt segítségével a 2003-ban használt skálázást alkalmaztuk, így az eredmények 
egyszerűen összehasonlíthatók. A 8. évfolyamon a standardizálást 2004-ben végeztük el, a 2006-os eredménye-
ket erre a skálára vetítettük.
Az egyes területek itemei ugyanezen transzformáció segítségével szintén elhelyezhetők a skálán, így a 
tanulók és itemek közötti jól értelmezhető viszony is megmarad, az item megoldási valószínűségére felírt 
képletek érvényessége nem sérül.



1�0 ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

SZÖVEGÉRTÉS

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

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

OC03906 Állatkert - Kinek NEM jár egyáltalán kedvezmény? Dokumentum Értelmező

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

OC05001 A rejtvényfejtés története - Kik hagyták ránk a legrégibb rejtvényt? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC05002 A rejtvényfejtés története - Mi a bűvös négyzet? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC05004 A rejtvényfejtés története - Milyen rejtvényt neveztek palindromnak? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC05005 A rejtvényfejtés története - A legenda szerint hol születet meg az első keresztrejtvény? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC05006 A rejtvényfejtés története - Írd le 2-3 mondatban, [...] földbirtokos a legenda szerint! Magyarázó Értelmezés

OC05007 A rejtvényfejtés története - Miben volt új Arthur Wynne keresztrejtvényábrája? Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC05008 A rejtvényfejtés története - Döntsd el, hogy melyik igaz, [...] megfelelő szó bekarikázásával jelöld! Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC05009 A rejtvényfejtés története - Mi a különbség az ősi bűvös négyzet és a betűnégyzet között? Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC05701 Óceán - Melyek azok a munkakörök, [...] részmunkaidő között? Dokumentum Információ-visszakeresés

OC05702 Óceán - Mely munkakör betöltése igényel konkrét vizsgát a szöveg szerint? Dokumentum Információ-visszakeresés

OC05703 Óceán - Hány áruházat üzemeltet az Óceán a világban és hányat Magyarországon? Dokumentum Információ-visszakeresés

OC05704 Óceán - Hány alkalmazottat keresnek az új áruházba? Dokumentum Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC05705 Óceán - Mit jelent a “sikeres pályázó” kifejezés? Dokumentum Értelmezés

OC05706 Óceán - Mit jelent a folyamatos szakmai képzés? Dokumentum Értelmezés

OC05707 Óceán - Mely városrészben nyit a legújabb áruház? Dokumentum Információ-visszakeresés

OC02701 Metropol - Mennyit kell fizetni egy 6 hetes intenzív tanfolyamért? Dokumentum Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC02702 Metropol - Melyik a legolcsóbb tanfolyam a felkínált típusok közül? Dokumentum Információ-visszakeresés

OC02703 Metropol - Tanulhatunk-e ebben a nyelviskolában spanyolul és franciául? Dokumentum Információ-visszakeresés

OC02704 Metropol - Mire nincs lehetőséged a nyelvtanfolyam időtartama alatt a Metropolnál? Dokumentum Információ-visszakeresés

OC02706 Metropol - Miért a siker jelentésű “success” angol szó lerült a nagyító alá? Dokumentum Értelmezés

OC14301 Beszélgetés a tengerparton - Miért riad fel a halász a szunyókálásból? Elbeszélő Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC14302 Beszélgetés a tengerparton - Miért gondolja a turista, hogy a halász beteg? Elbeszélő Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC14303 Beszélgetés a tengerparton - Miért nem megy ki a tengerre a halász? Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC14304 Beszélgetés a tengerparton - Kire vonatkozik [...]: “A cigaretta a szájban, megint katt!”? Elbeszélő Értelmezés

OC14306 Beszélgetés a tengerparton - Hogyan vélekedik a halász [...] újra a tengerre szállnia? Elbeszélő Információ-visszakeresés

OC14307 Beszélgetés a tengerparton - Mire lehet következtetni [...] és holnaputánra is futja”? Elbeszélő Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC14308 Beszélgetés a tengerparton - A turista érzései [...] magyarázd meg, hogy mi váltotta ki ezeket! Elbeszélő Értelmezés

OC14309 Beszélgetés a tengerparton - Mit mond a turista, miért érdemes meggazdagodnia a halásznak? Elbeszélő Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC14310 Beszélgetés a tengerparton - Húzd alá a szövegben [...] a turista felfogását a munkáról! Elbeszélő Értelmezés

OC11301 Érzékeny lelkek - Melyik név a kakukktojás? Miért? Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC11302 Érzékeny lelkek - Melyik városban dolgozik Niobe Way? Magyarázó Információ-visszakeresés

OC11303 Érzékeny lelkek - Döntsd el, hogy melyik igaz, [...] megfelelő szó bekarikázásával jelöld! Magyarázó Információ-visszakeresés

OC11308 Érzékeny lelkek - Milyen ellentétes érzései lehettek a Bill bandájába tartozó fiúnak? Magyarázó Értelmezés

OC11304 Érzékeny lelkek - Miért rúgná ki Bill a fiút, ha megtudná, hogy a lányokkal barátkozik? Magyarázó Értelmezés

OC11305 Érzékeny lelkek - A szöveg alapján írj le két [...] ahogy azt a közvélemény tartja! Magyarázó Kapcsolatok, összefüggések felismerése

OC11306 Érzékeny lelkek - Képzeld el, [...]A cikk tanulságai alapján melyik tanács helyes? Magyarázó Értelmezés

OC11307 Érzékeny lelkek - Fejezd be a mondatot! A 9. rész… Magyarázó Értelmezés

OC11309 Érzékeny lelkek - Mit gondolsz, miért [...] több szakember véleményét a témáról? Magyarázó 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

1. táblázat: Az itemek besorolása
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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. 0,0059 0,00006 288 1,7 85,3 0,11

OC02503 Duke - A kutya halála előtt vagy után hangzik el a “Majd jövök” mondat? 0,0079 0,00009 247 2,0 93,1 0,07

OC02504 Duke - Jegyezd le azt a túlzó [...] ismert személyhez hasonlítja a kutyát! 0,0079 0,00006 361 0,9 79,4 0,11

OC02505 Duke - Mit tudunk meg a főszereplő és a 19 éves fiú ruházkodásáról? 0,0056 0,00005 338 1,3 77,9 0,12

OC02506 Duke - A főszereplő kereső felnőtt vagy diáklány? 0,0053 0,00005 357 1,3 74,5 0,12

OC02508 Duke - Melyik bekezdés RÉSZLETEZI, hogy a főszereplő folymatosan sír? 0,0051 0,00005 320 1,6 78,9 0,12

OC02509 Duke - Az alábbi állítások közül melyik a leginkább helytálló? 0,0038 0,00004 454 1,1 56,4 0,15

OC03902 Állatkert - Kinek kell teljes árú jegyet vennie? 0,0045 0,00004 451 0,9 57,8 0,16

OC03903 Állatkert - Mely napokon van zárva az állatkert? 0,0045 0,00005 337 1,6 74,5 0,13

OC03904 Állatkert - Kiknek ingyenes a pálmaházi belépőjegy az alábbiak közül? 0,0032 0,00004 332 2,2 70,0 0,14

OC03906 Állatkert - Kinek NEM jár egyáltalán kedvezmény? 0,0028 0,00004 558 1,5 43,3 0,15

OC03908 Állatkert - Mit gondolsz, májustól augusztusig [...] mint a többi hónapban? 0,0068 0,00007 264 1,9 89,6 0,09

OC03909 Állatkert - Milyenfajta információkat lehet megtudni a szövegből az állatkertről? 0,0021 0,00005 913 8,5 18,7 0,11

OC03910 Állatkert - Szerinted hasznos-e a szöveg annak, aki az állatkertbe akar látogatni? 0,0045 0,00004 489 0,9 51,5 0,15

OC03911 Állatkert - Az alábbiak közül ki nem mehet be az állatkertbe? 0,0050 0,00005 359 1,3 73,1 0,14

OC05001 A rejtvényfejtés története - Kik hagyták ránk a legrégibb rejtvényt? 0,0030 0,00004 734 3,3 24,4 0,13

OC05002 A rejtvényfejtés története - Mi a bűvös négyzet? 0,0036 0,00004 492 1,0 50,8 0,14

OC05004 A rejtvényfejtés története - Milyen rejtvényt neveztek palindromnak? 0,0032 0,00004 345 2,1 68,6 0,14

OC05005 A rejtvényfejtés története - A legenda szerint hol születet meg az első keresztrejtvény? 0,0067 0,00005 427 0,7 65,2 0,13

OC05006 A rejtvényfejtés története - Írd le 2-3 mondatban, [...] földbirtokos a legenda szerint! 0,0060 0,00005 593 0,9 31,4 0,12

OC05007 A rejtvényfejtés története - Miben volt új Arthur Wynne keresztrejtvényábrája? 0,0060 0,00005 387 1,0 71,3 0,15

OC05008 A rejtvényfejtés története - Döntsd el, hogy melyik igaz, [...] megfelelő szó bekarikázásával jelöld! 0,0070 0,00006 654 1,1 19,2 0,1

OC05009 A rejtvényfejtés története - Mi a különbség az ősi bűvös négyzet és a betűnégyzet között? 0,0063 0,00005 650 1,2 21,3 0,13

OC05701 Óceán - Melyek azok a munkakörök, [...] részmunkaidő között? 0,0077 0,00005 488 0,6 52,1 0,15

OC05702 Óceán - Mely munkakör betöltése igényel konkrét vizsgát a szöveg szerint? 0,0056 0,00005 390 1,0 69,9 0,14

OC05703 Óceán - Hány áruházat üzemeltet az Óceán a világban és hányat Magyarországon? 0,0084 0,00006 389 0,7 75,1 0,12

OC05704 Óceán - Hány alkalmazottat keresnek az új áruházba? 0,0041 0,00004 526 1,0 45,5 0,15

OC05705 Óceán - Mit jelent a “sikeres pályázó” kifejezés? 0,0039 0,00004 468 1,0 54,4 0,14

OC05706 Óceán - Mit jelent a folyamatos szakmai képzés? 0,0062 0,00005 493 0,7 50,8 0,15

OC05707 Óceán - Mely városrészben nyit a legújabb áruház? 0,0071 0,00006 370 0,9 76,4 0,12

OC02701 Metropol - Mennyit kell fizetni egy 6 hetes intenzív tanfolyamért? 0,0041 0,00004 570 1,1 38,8 0,15

OC02702 Metropol - Melyik a legolcsóbb tanfolyam a felkínált típusok közül? 0,0032 0,00005 121 6,0 87,3 0,1

OC02703 Metropol - Tanulhatunk-e ebben a nyelviskolában spanyolul és franciául? 0,0058 0,00008 169 3,8 94,1 0,07

OC02704 Metropol - Mire nincs lehetőséged a nyelvtanfolyam időtartama alatt a Metropolnál? 0,0062 0,00005 417 0,8 66,3 0,13

OC02706 Metropol - Miért a siker jelentésű “success” angol szó lerült a nagyító alá? 0,0062 0,00005 368 1,0 75,0 0,13

OC14301 Beszélgetés a tengerparton - Miért riad fel a halász a szunyókálásból? 0,0094 0,00011 250 1,7 94,6 0,06

OC14302 Beszélgetés a tengerparton - Miért gondolja a turista, hogy a halász beteg? 0,0028 0,00004 621 2,1 36,6 0,13

OC14303 Beszélgetés a tengerparton - Miért nem megy ki a tengerre a halász? 0,0039 0,00004 448 1,1 57,3 0,15

OC14304 Beszélgetés a tengerparton - Kire vonatkozik [...]: “A cigaretta a szájban, megint katt!”? 0,0035 0,00004 659 2,0 29,5 0,14

OC14306 Beszélgetés a tengerparton - Hogyan vélekedik a halász [...] újra a tengerre szállnia? 0,0063 0,00005 358 1,1 76,9 0,12

OC14307 Beszélgetés a tengerparton - Mire lehet következtetni [...] és holnaputánra is futja”? 0,0040 0,00005 287 2,3 78,5 0,12

OC14308 Beszélgetés a tengerparton - A turista érzései [...] magyarázd meg, hogy mi váltotta ki ezeket! 0,0077 0,00006 626 0,9 22,3 0,13

OC14309 Beszélgetés a tengerparton - Mit mond a turista, miért érdemes meggazdagodnia a halásznak? 0,0071 0,00005 446 0,6 61,6 0,15

OC14310 Beszélgetés a tengerparton - Húzd alá a szövegben [...] a turista felfogását a munkáról! 0,0063 0,00005 489 0,6 51,9 0,15

OC11301 Érzékeny lelkek - Melyik név a kakukktojás? Miért? 0,0094 0,00006 458 0,5 60,3 0,14

OC11302 Érzékeny lelkek - Melyik városban dolgozik Niobe Way? 0,0074 0,00010 200 2,9 95,3 0,06

OC11303 Érzékeny lelkek - Döntsd el, hogy melyik igaz, [...] megfelelő szó bekarikázásával jelöld! 0,0076 0,00006 608 0,8 25,8 0,11

OC11308 Érzékeny lelkek - Milyen ellentétes érzései lehettek a Bill bandájába tartozó fiúnak? 0,0067 0,00006 362 1,0 77,2 0,13

OC11304 Érzékeny lelkek - Miért rúgná ki Bill a fiút, ha megtudná, hogy a lányokkal barátkozik? 0,0044 0,00004 521 0,9 46,0 0,15

OC11305 Érzékeny lelkek - A szöveg alapján írj le két [...] ahogy azt a közvélemény tartja! 0,0071 0,00006 640 1,0 21,1 0,13

OC11306 Érzékeny lelkek - Képzeld el, [...]A cikk tanulságai alapján melyik tanács helyes? 0,0060 0,00005 406 0,9 68,2 0,13

OC11307 Érzékeny lelkek - Fejezd be a mondatot! A 9. rész… 0,0049 0,00004 538 0,9 42,8 0,14

OC11309 Érzékeny lelkek - Mit gondolsz, miért [...] több szakember véleményét a témáról? 0,0068 0,00005 528 0,6 43,2 0,14

OC04901 Amiért a szülők megőszülnek - Mivel foglalkozik a kisfiú apukája? 0,0095 0,00009 293 1,2 91,1 0,08

OC04902 Amiért a szülők megőszülnek - Milyen ügyben hívják a kisfiú apukáját a történet elején? 0,0086 0,00009 267 1,6 92,6 0,07

OC04903 Amiért a szülők megőszülnek - Miért beszélt a kisfiú suttogó hangon? 0,0051 0,00004 466 0,8 55,7 0,15

OC04904 Amiért a szülők megőszülnek - Kivel beszélget az apa, az anya és a tűzoltó? 0,0051 0,00006 211 3,1 89,7 0,09

OC04905 Amiért a szülők megőszülnek - Mit érez a főnök a történet végén, [...] Miért? 0,0065 0,00005 411 0,8 67,9 0,12

OC04906 Amiért a szülők megőszülnek - Mire vonatkozhat [...] cím? Hogyan értelmezhető? 0,0040 0,00004 594 1,3 35,6 0,14

OC04907 Amiért a szülők megőszülnek - Szerinted milyen a történet hangulata? 0,0049 0,00004 525 0,8 45,1 0,14

2. táblázat: Az itemek statisztikai jellemzői



1�� ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

SZÖVEGÉRTÉS

Azonosító feladatcím
Gyakoriság (%)

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

OC02501 Duke - Előbb a halálhírt tudjuk meg, [...] az eltávozott lény egy kutya. 2,5 5,2 85,3 5,6 0,2 1,3

OC02503 Duke - A kutya halála előtt vagy után hangzik el a “Majd jövök” mondat? 5,6 93,1 0,0 1,4

OC02504 Duke - Jegyezd le azt a túlzó [...] ismert személyhez hasonlítja a kutyát! 12,7 79,2 0,0 8,0

OC02505 Duke - Mit tudunk meg a főszereplő és a 19 éves fiú ruházkodásáról? 77,8 11,2 3,0 7,4 0,1 0,6

OC02506 Duke - A főszereplő kereső felnőtt vagy diáklány? 8,9 11,6 4,4 74,4 0,1 0,6

OC02508 Duke - Melyik bekezdés RÉSZLETEZI, hogy a főszereplő folymatosan sír? 4,0 78,9 11,6 0,0 0,0 5,5

OC02509 Duke - Az alábbi állítások közül melyik a leginkább helytálló? 7,2 56,3 13,1 21,3 0,9 1,3

OC03902 Állatkert - Kinek kell teljes árú jegyet vennie? 17,6 14,9 57,7 7,7 0,3 1,8

OC03903 Állatkert - Mely napokon van zárva az állatkert? 8,5 7,9 74,5 3,6 0,0 4,2 1,3

OC03904 Állatkert - Kiknek ingyenes a pálmaházi belépőjegy az alábbiak közül? 70,0 7,1 19,0 2,5 0,1 1,3

OC03906 Állatkert - Kinek NEM jár egyáltalán kedvezmény? 30,3 12,6 11,9 43,2 0,2 2,0

OC03908 Állatkert - Mit gondolsz, májustól augusztusig [...] mint a többi hónapban? 5,7 89,6 0,0 4,7

OC03909 Állatkert - Milyenfajta információkat lehet megtudni a szövegből az állatkertről? 72,5 18,7 0,0 8,8

OC03910 Állatkert - Szerinted hasznos-e a szöveg annak, aki az állatkertbe akar látogatni? 29,2 51,4 7,7 0,0 11,7

OC03911 Állatkert - Az alábbiak közül ki nem mehet be az állatkertbe? 9,2 7,6 73,0 7,2 0,6 2,4

OC05001 A rejtvényfejtés története - Kik hagyták ránk a legrégibb rejtvényt? 71,5 24,4 2,4 0,8 0,1 0,8

OC05002 A rejtvényfejtés története - Mi a bűvös négyzet? 16,2 50,8 12,1 19,4 0,4 1,3

OC05004 A rejtvényfejtés története - Milyen rejtvényt neveztek palindromnak? 5,8 13,8 68,5 8,5 0,6 2,8

OC05005 A rejtvényfejtés története - A legenda szerint hol születet meg az első keresztrejtvény? 23,1 6,0 4,6 65,1 0,1 1,1

OC05006 A rejtvényfejtés története - Írd le 2-3 mondatban, [...] földbirtokos a legenda szerint! 59,8 31,3 0,0 8,9

OC05007 A rejtvényfejtés története - Miben volt új Arthur Wynne keresztrejtvényábrája? 16,4 71,2 12,4

OC05008
A rejtvényfejtés története - Döntsd el, hogy melyik igaz, [...] megfelelő szó bekarikázásával 
jelöld!

78,0 19,1 0,0 0,0 2,9

OC05009 A rejtvényfejtés története - Mi a különbség az ősi bűvös négyzet és a betűnégyzet között? 39,2 21,2 0,0 39,5

OC05701 Óceán - Melyek azok a munkakörök, [...] részmunkaidő között? 18,4 5,5 12,8 52,0 0,0 6,0 5,3

OC05702 Óceán - Mely munkakör betöltése igényel konkrét vizsgát a szöveg szerint? 5,2 69,8 12,0 6,4 0,0 0,8 5,8

OC05703 Óceán - Hány áruházat üzemeltet az Óceán a világban és hányat Magyarországon? 8,4 4,8 5,8 74,9 0,7 5,5

OC05704 Óceán - Hány alkalmazottat keresnek az új áruházba? 38,5 6,9 45,4 2,6 0,0 0,1 6,5

OC05705 Óceán - Mit jelent a “sikeres pályázó” kifejezés? 54,3 9,8 22,7 5,8 0,4 7,1

OC05706 Óceán - Mit jelent a folyamatos szakmai képzés? 21,0 13,3 50,7 6,7 0,3 8,0

OC05707 Óceán - Mely városrészben nyit a legújabb áruház? 8,8 76,3 0,0 14,9

OC02701 Metropol - Mennyit kell fizetni egy 6 hetes intenzív tanfolyamért? 1,9 38,8 55,0 2,8 0,2 1,4

OC02702 Metropol - Melyik a legolcsóbb tanfolyam a felkínált típusok közül? 87,2 1,5 10,2 0,7 0,1 0,4

OC02703 Metropol - Tanulhatunk-e ebben a nyelviskolában spanyolul és franciául? 3,1 94,1 0,0 2,8

OC02704 Metropol - Mire nincs lehetőséged a nyelvtanfolyam időtartama alatt a Metropolnál? 66,3 10,7 11,5 6,7 0,0 0,3 4,5

OC02706 Metropol - Miért a siker jelentésű “success” angol szó lerült a nagyító alá? 4,3 5,4 74,9 13,4 0,1 2,0

OC14301 Beszélgetés a tengerparton - Miért riad fel a halász a szunyókálásból? 1,5 2,5 0,7 94,6 0,0 0,1 0,6

OC14302 Beszélgetés a tengerparton - Miért gondolja a turista, hogy a halász beteg? 24,1 0,6 36,6 37,0 0,0 1,1 0,5

OC14303 Beszélgetés a tengerparton - Miért nem megy ki a tengerre a halász? 23,1 1,6 57,2 16,7 0,0 1,1 0,3

OC14304 Beszélgetés a tengerparton - Kire vonatkozik [...]: “A cigaretta a szájban, megint katt!”? 58,7 29,4 0,0 11,9

OC14306 Beszélgetés a tengerparton - Hogyan vélekedik a halász [...] újra a tengerre szállnia? 10,1 8,8 76,8 3,1 0,0 0,7 0,4

OC14307 Beszélgetés a tengerparton - Mire lehet következtetni [...] és holnaputánra is futja”? 16,2 78,4 1,4 3,0 0,0 0,5 0,5

OC14308 Beszélgetés a tengerparton - A turista érzései [...] magyarázd meg, hogy mi váltotta ki ezeket! 55,8 22,2 0,0 0,0 22,0

OC14309 Beszélgetés a tengerparton - Mit mond a turista, miért érdemes meggazdagodnia a halásznak? 12,3 16,0 4,5 61,5 0,0 4,8 0,9

OC14310 Beszélgetés a tengerparton - Húzd alá a szövegben [...] a turista felfogását a munkáról! 31,3 51,7 0,0 17,0

OC11301 Érzékeny lelkek - Melyik név a kakukktojás? Miért? 35,8 60,2 0,0 0,0 4,0

OC11302 Érzékeny lelkek - Melyik városban dolgozik Niobe Way? 2,0 95,2 0,0 2,8

OC11303 Érzékeny lelkek - Döntsd el, hogy melyik igaz, [...] megfelelő szó bekarikázásával jelöld! 73,5 25,7 0,0 0,8

OC11308 Érzékeny lelkek - Milyen ellentétes érzései lehettek a Bill bandájába tartozó fiúnak? 5,5 5,2 77,0 10,5 0,0 0,3 1,4

OC11304 Érzékeny lelkek - Miért rúgná ki Bill a fiút, ha megtudná, hogy a lányokkal barátkozik? 8,1 12,6 46,0 31,2 0,0 0,7 1,5

OC11305 Érzékeny lelkek - A szöveg alapján írj le két [...] ahogy azt a közvélemény tartja! 51,6 21,0 0,0 0,0 27,4

OC11306 Érzékeny lelkek - Képzeld el, [...]A cikk tanulságai alapján melyik tanács helyes? 3,9 21,5 68,0 3,9 0,0 1,0 1,7

OC11307 Érzékeny lelkek - Fejezd be a mondatot! A 9. rész… 25,7 10,6 16,5 42,7 0,0 0,2 4,2

OC11309 Érzékeny lelkek - Mit gondolsz, miért [...] több szakember véleményét a témáról? 39,4 43,1 0,0 17,5

OC04901 Amiért a szülők megőszülnek - Mivel foglalkozik a kisfiú apukája? 1,9 4,9 91,0 1,2 0,0 0,1 1,0

OC04902 Amiért a szülők megőszülnek - Milyen ügyben hívják a kisfiú apukáját a történet elején? 1,1 3,7 1,6 92,5 0,0 0,0 1,1

OC04903 Amiért a szülők megőszülnek - Miért beszélt a kisfiú suttogó hangon? 39,7 55,6 0,0 4,7

OC04904 Amiért a szülők megőszülnek - Kivel beszélget az apa, az anya és a tűzoltó? 1,9 89,6 5,9 1,2 0,0 0,2 1,1

OC04905 Amiért a szülők megőszülnek - Mit érez a főnök a történet végén, [...] Miért? 27,4 67,8 0,0 0,0 4,8

OC04906 Amiért a szülők megőszülnek - Mire vonatkozhat [...] cím? Hogyan értelmezhető? 44,0 35,6 5,4 0,0 14,9

OC04907 Amiért a szülők megőszülnek - Szerinted milyen a történet hangulata? 44,9 45,0 0,0 0,0 10,1

3. táblázat: Az itemek lehetséges kódjainak megoszlása



1��ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT

8. 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. -0,17 -0,16 0,36 -0,21 -0,03 -0,12

OC02503 Duke - A kutya halála előtt vagy után hangzik el a “Majd jövök” mondat? -0,25 0,32 -0,01 -0,01 -0,21

OC02504 Duke - Jegyezd le azt a túlzó [...] ismert személyhez hasonlítja a kutyát! -0,27 0,47 -0,01 -0,01 -0,36

OC02505 Duke - Mit tudunk meg a főszereplő és a 19 éves fiú ruházkodásáról? 0,38 -0,24 -0,14 -0,19 -0,03 -0,11

OC02506 Duke - A főszereplő kereső felnőtt vagy diáklány? -0,20 -0,20 -0,19 0,39 -0,03 -0,11

OC02508 Duke - Melyik bekezdés RÉSZLETEZI, hogy a főszereplő folymatosan sír? -0,18 0,36 -0,14 -0,01 -0,01 -0,30

OC02509 Duke - Az alábbi állítások közül melyik a leginkább helytálló? -0,13 0,34 -0,22 -0,11 -0,03 -0,10

OC03902 Állatkert - Kinek kell teljes árú jegyet vennie? -0,22 -0,09 0,39 -0,22 -0,02 -0,12

OC03903 Állatkert - Mely napokon van zárva az állatkert? -0,18 -0,21 0,35 -0,13 -0,07 -0,07

OC03904 Állatkert - Kiknek ingyenes a pálmaházi belépőjegy az alábbiak közül? 0,29 -0,25 -0,11 -0,08 -0,01 -0,03 -0,09

OC03906 Állatkert - Kinek NEM jár egyáltalán kedvezmény? -0,10 -0,11 -0,12 0,28 -0,02 -0,08

OC03908 Állatkert - Mit gondolsz, májustól augusztusig [...] mint a többi hónapban? -0,19 0,34 -0,28

OC03909 Állatkert - Milyenfajta információkat lehet megtudni a szövegből az állatkertről? 0,05 0,18 -0,01 -0,33

OC03910 Állatkert - Szerinted hasznos-e a szöveg annak, aki az állatkertbe akar látogatni? -0,21 0,39 0,03 -0,33

OC03911 Állatkert - Az alábbiak közül ki nem mehet be az állatkertbe? -0,26 -0,19 0,38 -0,08 -0,04 -0,11

OC05001 A rejtvényfejtés története - Kik hagyták ránk a legrégibb rejtvényt? -0,13 0,24 -0,19 -0,04 -0,02 -0,13

OC05002 A rejtvényfejtés története - Mi a bűvös négyzet? -0,24 0,33 -0,12 -0,06 -0,13

OC05004 A rejtvényfejtés története - Milyen rejtvényt neveztek palindromnak? -0,18 -0,15 0,29 -0,05 0,01 -0,16

OC05005 A rejtvényfejtés története - A legenda szerint hol születet meg az első keresztrejtvény? -0,30 -0,17 -0,23 0,48 -0,02 -0,15

OC05006 A rejtvényfejtés története - Írd le 2-3 mondatban, [...] földbirtokos a legenda szerint! -0,19 0,43 -0,38

OC05007 A rejtvényfejtés története - Miben volt új Arthur Wynne keresztrejtvényábrája? -0,16 0,43 -0,41

OC05008
A rejtvényfejtés története - Döntsd el, hogy melyik igaz, [...] megfelelő szó bekarikázásával 
jelöld!

-0,29 0,40 -0,01 -0,21

OC05009 A rejtvényfejtés története - Mi a különbség az ősi bűvös négyzet és a betűnégyzet között? 0,05 0,39 -0,38

OC05701 Óceán - Melyek azok a munkakörök, [...] részmunkaidő között? -0,21 -0,26 -0,20 0,52 -0,02 -0,22

OC05702 Óceán - Mely munkakör betöltése igényel konkrét vizsgát a szöveg szerint? -0,18 0,41 -0,14 -0,22 -0,01 -0,03 -0,22

OC05703 Óceán - Hány áruházat üzemeltet az Óceán a világban és hányat Magyarországon? -0,22 -0,21 -0,25 0,50 -0,07 -0,22

OC05704 Óceán - Hány alkalmazottat keresnek az új áruházba? -0,12 -0,17 0,35 -0,14 -0,03 -0,22

OC05705 Óceán - Mit jelent a “sikeres pályázó” kifejezés? 0,34 -0,22 -0,07 -0,09 -0,02 -0,22

OC05706 Óceán - Mit jelent a folyamatos szakmai képzés? -0,18 -0,16 0,46 -0,18 -0,01 -0,02 -0,21

OC05707 Óceán - Mely városrészben nyit a legújabb áruház? -0,20 0,45 -0,38

OC02701 Metropol - Mennyit kell fizetni egy 6 hetes intenzív tanfolyamért? -0,11 0,35 -0,28 -0,03 -0,01 -0,09

OC02702 Metropol - Melyik a legolcsóbb tanfolyam a felkínált típusok közül? 0,21 -0,13 -0,15 -0,08 -0,01 -0,07

OC02703 Metropol - Tanulhatunk-e ebben a nyelviskolában spanyolul és franciául? -0,13 0,24 -0,01 -0,21

OC02704 Metropol - Mire nincs lehetőséged a nyelvtanfolyam időtartama alatt a Metropolnál? 0,45 -0,24 -0,24 -0,15 -0,01 -0,02 -0,12

OC02706 Metropol - Miért a siker jelentésű “success” angol szó lerült a nagyító alá? -0,23 -0,27 0,43 -0,16 -0,03 -0,14

OC14301 Beszélgetés a tengerparton - Miért riad fel a halász a szunyókálásból? -0,16 -0,23 -0,13 0,33 -0,01 -0,04 -0,09

OC14302 Beszélgetés a tengerparton - Miért gondolja a turista, hogy a halász beteg? -0,02 -0,13 0,26 -0,21 -0,01 -0,02 -0,05

OC14303 Beszélgetés a tengerparton - Miért nem megy ki a tengerre a halász? -0,15 -0,21 0,34 -0,19 -0,01 -0,03 -0,07

OC14304 Beszélgetés a tengerparton - Kire vonatkozik [...]: “A cigaretta a szájban, megint katt!”? -0,09 0,29 -0,02 -0,27

OC14306 Beszélgetés a tengerparton - Hogyan vélekedik a halász [...] újra a tengerre szállnia? -0,25 -0,21 0,43 -0,21 -0,02 -0,04 -0,07

OC14307 Beszélgetés a tengerparton - Mire lehet következtetni [...] és holnaputánra is futja”? -0,24 0,30 -0,14 -0,08 -0,01 -0,02 -0,08

OC14308 Beszélgetés a tengerparton - A turista érzései [...] magyarázd meg, hogy mi váltotta ki ezeket! 0,44 -0,02 -0,44

OC14309 Beszélgetés a tengerparton - Mit mond a turista, miért érdemes meggazdagodnia a halásznak? -0,27 -0,26 -0,17 0,50 -0,02 -0,07 -0,10

OC14310 Beszélgetés a tengerparton - Húzd alá a szövegben [...] a turista felfogását a munkáról! -0,18 0,47 -0,02 -0,41

OC11301 Érzékeny lelkek - Melyik név a kakukktojás? Miért? -0,51 0,58 -0,02 -0,19

OC11302 Érzékeny lelkek - Melyik városban dolgozik Niobe Way? -0,10 0,27 -0,02 -0,26

OC11303 Érzékeny lelkek - Döntsd el, hogy melyik igaz, [...] megfelelő szó bekarikázásával jelöld! -0,43 0,46 -0,02 -0,01 -0,14

OC11308 Érzékeny lelkek - Milyen ellentétes érzései lehettek a Bill bandájába tartozó fiúnak? -0,22 -0,26 0,43 -0,18 -0,01 -0,03 -0,15

OC11304 Érzékeny lelkek - Miért rúgná ki Bill a fiút, ha megtudná, hogy a lányokkal barátkozik? -0,21 -0,17 0,37 -0,11 -0,01 -0,01 -0,13

OC11305 Érzékeny lelkek - A szöveg alapján írj le két [...] ahogy azt a közvélemény tartja! 0,09 0,42 -0,02 -0,01 -0,48

OC11306 Érzékeny lelkek - Képzeld el, [...]A cikk tanulságai alapján melyik tanács helyes? -0,18 -0,29 0,44 -0,14 -0,01 -0,06 -0,14

OC11307 Érzékeny lelkek - Fejezd be a mondatot! A 9. rész… -0,03 -0,19 -0,21 0,40 -0,01 -0,02 -0,21

OC11309 Érzékeny lelkek - Mit gondolsz, miért [...] több szakember véleményét a témáról? -0,15 0,49 -0,02 -0,44

OC04901 Amiért a szülők megőszülnek - Mivel foglalkozik a kisfiú apukája? -0,21 -0,24 0,39 -0,14 -0,01 -0,04 -0,15

OC04902 Amiért a szülők megőszülnek - Milyen ügyben hívják a kisfiú apukáját a történet elején? -0,15 -0,21 -0,17 0,35 -0,01 -0,02 -0,15

OC04903 Amiért a szülők megőszülnek - Miért beszélt a kisfiú suttogó hangon? -0,29 0,41 -0,01 -0,29

OC04904 Amiért a szülők megőszülnek - Kivel beszélget az apa, az anya és a tűzoltó? -0,17 0,27 -0,11 -0,16 -0,01 -0,02 -0,15

OC04905 Amiért a szülők megőszülnek - Mit érez a főnök a történet végén, [...] Miért? -0,34 0,46 -0,02 -0,01 -0,30

OC04906 Amiért a szülők megőszülnek - Mire vonatkozhat [...] cím? Hogyan értelmezhető? -0,03 0,34 -0,08 -0,02 -0,36

OC04907 Amiért a szülők megőszülnek - Szerinted milyen a történet hangulata? -0,22 0,41 -0,02 -0,30

4. táblázat: Az item lehetséges kódjainak pontbiszeriális korrelációja




