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ELŐSZÓ

Minden bizonnyal a hazai pedagógiatörténet jeles napjai között fogjuk számon tartani 2001. november 9-ét, 
mivel ezen a napon szervezte meg az Oktatási Minisztérium, illetve az Országos Közoktatási Értékelési és Vizs-
gaközpont az első teljeskörű Országos kompetenciamérést szövegértésből és matematikából. Ez a mérés meg-
előzte a PISA 2000 vizsgálat eredményeinek nyilvánosságra kerülését, amelyek azt mutatták, hogy a magyar 
közoktatás kevésbé hatékonyan fejleszti azokat a kulcskompetenciákat, amelyeket a fejlett országok munkaerő-
piaca igényel. 

Az Országos kompetenciamérés deklaráltan azt a célt szolgálja, hogy információkat nyújtson az oktatásirányí-
tók és az oktatási rendszert fejlesztők számára a tanulók alapkompetenciáinak fejlettségéről, valamint hozzá-
járuljon az intézmények mérési-értékelési kultúrájának fejlődéséhez. Ami azonban ennél is fontosabb, a kom-
petenciamérés feladatai fontos üzeneteket, információkat közvetítenek a kompetencia alapú oktatás lényegéről, 
arról a pedagógiai szemléletmódról, amelyről az elmúlt időszakban sok szó esett a szakmai nyilvánosságban és 
a társadalmi közbeszédben egyaránt. A hazai pedagógiai szakma igazán e feladatoknak – s tegyük hozzá az új 
kétszintű érettségi feladatainak – a megismerése révén kezdi értelmezni a kompetenciafejlesztés igazi lényegét.

A kompetenciamérés rendszerének és feladatainak nyilvánossá tétele elősegíti, hogy a pedagógusok megis-
merkedjenek a pedagógiai paradigmaváltáshoz nélkülözhetetlen összetett eszközrendszerrel, amely elvezet ah-
hoz, hogy az ismeretek közvetítése mellett minél nagyobb hangsúlyt kapjon az alkalmazáshoz szükséges sok-
féle készség, attitűd fejlesztése. Ebből a szempontból nagy jelentősége van a suliNova Kht. Értékelési Központja 
által megjelentetett kötetnek, amelyben a méréssel, értékeléssel foglalkozó szakemberek nemcsak a feladatokat 
adják közre, hanem bemutatják azt is, hogy milyen részkompetenciák, készségek mérését szolgálják az egyes 
feladatok.

Az oktatásügyi változások sajátosságaival foglalkozó kutatókban egyre határozottabbá vált/válik az a felismerés, 
hogy a kívánatos tartalmi-módszertani változások katalizálása, kikényszerítése szempontjából sokkal megha-
tározóbbak és gyorsabb változást idézhetnek elő a folyamat közbeni és a kimeneti mérések, mint a rendszer be-
meneti, tantervekkel történő szabályozása. Ha elfogadjuk ezt az empirikus kutatásokra alapozott megállapítást, 
látnunk kell, hogy az Országos kompetenciamérés fontos szerepet tölt be az oktatás eredményességét, haté-
konyságát növelő oktatáspolitikai, szakmai törekvések mindennapi megvalósításában. A mérésben szereplő fel-
adatok ugyanis mindenfajta tantervi szabályozásnál erősebben késztetik a pedagógusokat arra, hogy a tanítás, 
a számonkérés során ilyen jellegű feladatokat építsenek be a tanítás-tanulás folyamatába, s ezzel a korábbiaknál 
tudatosabban fejlesszék tanítványaik különböző készségeit.

A feladatok, amint utaltunk rá, jól értelmezhető üzenetek sorát közvetítik a kompetenciák természetéről, fej-
lesztésének sajátosságairól. Megfejtésük, divatos szóval élve, dekódolásuk azonban nem jelent gyökeresen új 
pedagógiai feladatot. A feladatok valójában akkor jók, ha a pedagógusban gyakorta megfogalmazódik az „ed-
dig is hasonlóan csináltam” felismerés. Az egész folyamat stratégiává szerveződése, a feladatok mérési funk-
ciójának tudatossága jelenti az újat, a korábbi szemlélet meghaladását. E szemlélet terjedését szolgálja ez a gon-
dosan összeállított kötet.

Schüttler Tamás
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BEVEZETŐ

2006. május 31-én negyedik alkalommal került sor a közoktatási mérés-értékelés rendszerében jelentős sze-
repet betöltő Országos kompetenciamérésre (OKM). A kompetenciamérés azt vizsgálja, hogy a tanulók képe-
sek-e a tudásukat alkalmazni, további ismeretszerzésre felhasználni, vagyis birtokában vannak-e annak az esz-
köztudásnak, amely nélkülözhetetlen további fejlődésükhöz. A felmérés tesztjei ezért – a korszerű nemzetközi 
mérésekhez hasonlóan – nem a tantervi követelmények teljesülését mérik elsősorban, hanem azt, hogy a ta-
nulók képesek-e ismereteiket felhasználva a mindennapi élethelyzetekhez kapcsolható problémákat megoldani. 

Az OKM jelenleg a matematikai és a szövegértési képességek vizsgálatára irányul, de a távlati célok között sze-
repel a természettudományi kompetenciák mérése is.

Az OKM célja, hogy a mérés
• segítse az iskolák mérési-értékelési kultúrájának továbbfejlődését;
• megismertesse a pedagógusokkal a kompetencia alapú mérési eszközöket;
• biztosítsa az iskolák számára azokat az adatokat és eljárásokat, amelyekkel intézményük helyi szintű ob-

jektív értékelését el tudják végezni; 
• biztosítsa az iskolafenntartók számára azokat az adatokat, amelyek segítségével saját intézményeik teljesít-

ményét megbízhatóan összehasonlíthatják az országos adatokkal.

Az OKM előkészítő, szervező-lebonyolító és értékelő feladatait a suliNova Kht. Értékelési Központja (ÉK) 
és az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) közösen látja el: a tesztek kialakítását és 
elemzését az ÉK, a szervezési-logisztikai teendőket az OKÉV végzi. Az Értékelési Központ, amely korábban 
az OKI, majd a KÁOKSZI szervezeti egységeként működött, sokéves tapasztalattal rendelkezik az oktatás-
politikai jelentőségű, országos reprezentatív mintán végzett tanulói teljesítménymérések terén. Az ÉK égisze 
alatt olyan felmérések zajlottak, mint például a Nemzetközi Felnőtt Írásbeliség Vizsgálat (SIALS) vagy a 
Monitor-vizsgálatok. Az ÉK a kompetenciamérések mellett a magyar közoktatás egészét befolyásoló fontos 
nemzetközi mérésekben is részt vesz, ilyen a PISA (Programme for International Student Assessment), a 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) vagy a PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study).

A felmérés az ország összes iskolájára kiterjed, a vizsgált populációk minden diákja részt vesz benne. 
A felmérésben elért eredményekről az iskolák visszajelzést kapnak. 

Az 1. táblázat a kompetenciamérések legfőbb jellemzőit tartalmazza.

A mérés időpontja A felmért populációk A felmért területek

2001. november 09. 5. és 9. évfolyamos tanulók Szövegértés és matematikai 
eszköztudás

2003. május 28. 6. és 10. évfolyamos tanulók Szövegértés és matematikai 
eszköztudás

2004. május 17. 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók Szövegértés és matematikai 
eszköztudás

2006. május 31. 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók Szövegértés és matematikai 
eszköztudás

1. táblázat: A kompetenciamérések adatai
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A legutóbbi OKM 2006. május 31-én zajlott az ország valamennyi általános és középiskolájának 6., 8. és 10. év-
folyamán, azonos időpontban, azonos körülmények között. A felmérés tesztfüzetei négy negyvenöt perces rész-
ből álltak, két rész a szövegértési képességet, kettő pedig a matematikai eszköztudást vizsgáló kérdéseket tar-
talmazott. A felmérés tesztfüzetei két változatban készültek, ezek tartalmilag azonosak, csupán a feladatok sor-
rendje különbözik bennük.

Ahhoz, hogy a felmérés eredményei megbízhatóak és érvényesek, az eredményekből levont következtetések pe-
dig helytállóak legyenek, az OKM minden egyes fázisát igyekeztünk megtervezni.

A felmérés tartalmi kerete az a dokumentum, amely megfogalmazza a mérés céljait, kijelöli a vizsgálandó te-
rületeket, és meghatározza a teszt összeállításának főbb szempontjait.  
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Matematikateszt

MATEMATIKATESZT

A kompetenciamérés matematikatesztje főként a mindennapi életben előforduló, matematikai problémákra 
visszavezethető feladatokból áll.

A felmérés ugyan figyelembe veszi a tanterveket, de nem az egyes évfolyamok követelményeit kéri számon.
A tesztek olyan, többnyire életszerű szituációban megjelenített feladatokat tartalmaznak, amelyek megoldásá-
hoz szükséges ismeretekkel elvileg már rendelkeznek a diákok. A kompetenciamérés matematikatesztje a di-
ákok matematikai eszköztudását méri. A matematikai eszköztudás magában foglalja

• az egyénnek azt a képességét, amelynek segítségével megérti és elemzi a matematika szerepét a valós vi-
lágban;

• a matematikai eszköztár készségszintű használatát;
• az elsajátított matematikai tudás valós élethelyzetekben való alkalmazásának igényét és az erre való ké-

pességet;
• a matematikai eszközök használatát a társadalmi kommunikációban és együttműködésben az egyén élet-

korának megfelelő szinten.

A matematikai eszköztudás felmérésekor tehát elsősorban a hétköznapi életben is előforduló problémákra épü-
lő feladatokkal találkoznak a tanulók, és azokat meglévő matematikai képességeik és az iskolában, valamint a 
mindennapokban szerzett készségeik segítségével kell megoldaniuk. Ilyen valós probléma lehet például a pénz-
ügyek intézése, az utazás, a természeti jelenségek változását mutató adatsorok és ábrázolásuk értelmezése.

A teszt összeállításának szempontjai

A matematikateszt feladatait aszerint különböztetjük meg, hogy (1) a matematika mely tartalmi elemei jelen-
nek meg a feladatban, (2) milyen típusú gondolkodási műveletek, kompetenciák segítségével oldható meg az 
adott probléma. A feladatokban felbukkanó matematikai tartalmi területeket négy fő csoportba soroltuk, ez a 
bontás különbözik a hagyományos tantervi felosztástól, de megfeleltethető annak. Minden tartalmi területhez 
különböző matematikai képességeket, készségeket, műveleteket igénylő, különböző nehézségű feladatok, alkal-
mazások tartoznak. A kompetenciamérésben a gondolkodási műveletek három csoportját határoztuk meg.

A különböző képességű, tudású tanulók teljesítményének értékeléséhez eltérő nehézségű feladatokra van szük-
ség a tesztben (a feladatok nehézség szerinti eloszlásának lehetőleg le kell képeznie a tanulók képességek sze-
rinti eloszlását). Fontos, hogy a feladatok a matematika minél szélesebb területét lefedjék, és az egyes tartalmi 
területeket képviselő feladatokban a gondolkodási műveletek elemei megfelelő arányban jelenjenek meg. En-
nek érdekében úgynevezett tesztmátrixok készültek, amelyek a vizsgált korosztályok életkori sajátosságait fi-
gyelembe véve meghatározzák az egyes teszteken belül a tartalmi területek és műveleti csoportok arányait.

A felmérés formailag is különböző típusú feladatokat tartalmaz, amelyek arányát a mérési-javítási idő és a ta-
nulói válaszokból nyerhető információk figyelembevételével határoztuk meg. 

A teszt összeállításának további fontos szempontja, hogy az lehetőleg változatos kontextusú feladatokból álljon.
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Tartalmi területek

A kompetenciamérés a matematikán belül négy tartalmi területet különböztet meg: 
• mennyiségek és műveletek,
• hozzárendelések és összefüggések,
• alakzatok síkban és térben,
• események statisztikai jellemzői és valószínűsége.

Mennyiségek és műveletek

Számokkal, mennyiségekkel az élet legkülönbözőbb területein találkozunk, ezekkel számításokat végzünk. 
A számításokhoz ismernünk kell a műveleteket és azok tulajdonságait. A bennünket körülvevő tárgyakat, anya-
gokat jellemző mennyiségekről mérések és mértékegységek segítségével kaphatunk információkat. A mérés 
problémaköréhez kapcsolódó feladatokat a mennyiségek és műveletek tartalmi területhez soroljuk.

Ez a tartalmi terület tehát magában foglalja a számok, műveletek ismeretét, az oszthatósági problémákat, ide-
tartozik még a mérés, valamint a mértékegységek ismerete, átváltása is.

• Számok, számérzék (számábrázolás, előjeles számok, számok közötti kapcsolat (közönséges és tizedes törtek), 
számhalmazok és kapcsolatuk, számok a számegyenesen, nagyság szerinti rendezés, nagyságrendi becslések stb.)

• Számítások, műveletek (műveletek és műveleti tulajdonságok ismerete, műveletek kapcsolata, sorrendje, végrehaj-
tása, megfelelő képlet alkalmazása stb.)

• Oszthatóság (prímek, [közös] osztók, [közös] többszörösök, oszthatósági tulajdonságok és szabályok, számrend-
szerek közötti kapcsolat stb.)

• Mérés (mértékegységek használata, átváltása, mérési pontosság stb.)

A mennyiségek és műveletek tartalmi területhez sorolhatók a következő feladatok.

Bolti mérleg (MB02601) (lásd Melléklet: 35. old.) ~ A feladatban egy lineáris skálán (mérleg számlapján) megjelölt 
értéket kell leolvasni.

Rézcső (MB18301) (lásd Melléklet: 37. old.) ~ A feleletválasztós feladatban tudni kell értelmezni „a legszélesebb, 
amely még” kifejezést (feltételt), és ennek megfelelően a megadottak közül azt a számot kell kiválasztani, amelynek 
törtrésze a legnagyobb, de 1/2-nél kisebb (azt a legnagyobb átmérőjű csövet, amelyik átfér a lyukon). A feladat kö-
zönséges törtek közös nevezőre hozásával oldható meg.
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Hozzárendelések és összefüggések

A világban működő rendszerek olyan elemekből, jelenségekből állnak, amelyek (változásai) hatással vannak 
egymásra; összefüggnek egymással. A természeti vagy társadalmi jelenségeket vizsgálva többnyire azt tapasz-
taljuk, hogy folytonosan változnak. Az összefüggések, változások kezeléséhez szükséges, hogy az esetleges sza-
bályosságokat felismerjük, a változásokat értelmezni tudjuk. Az összefüggésekre, a változások vizsgálatára, az 
összefüggésekkel kapcsolatos műveletekre épülő problémák tartoznak ide.

Ez a terület magában foglalja a matematikai, algebrai kifejezések, hozzárendelések, függvények különböző áb-
rázolásával kapcsolatos problémákat; a szabályosságok, sorozatok, összefüggések felismerésével, megadásával, 
alkalmazásával megoldható feladatokat, az egyenletek, egyenlőtlenségek felírását, megoldását, paraméteres ki-
fejezések kezelését. Idesoroljuk az elemi halmazokkal kapcsolatos ismeretek, valamint a logikai ismeretek al-
kalmazását.

• Mennyiségek egymáshoz rendelése (mennyiségek és a közöttük lévő összefüggések felismerésével, megjelení-
tésével [táblázat, képlet, grafikon] kapcsolatos tevékenységek: adatleolvasás, ábrázolás, algebrai kifejezések és 
ábrázolás közötti összefüggések megtalálása, felismerése; sorozatok stb.)

• Arányosságok (egyenes és fordított arányosságok)

• Paraméter-algebra (formulákkal, képletekkel végzett műveletek, algebrai kifejezések összehasonlítása, egyen-
letmegoldás stb.)

• Szöveges egyenletek, egyenlőtlenségek kezelése, matematizálása

• Szabályjáték (szabályosságok felismerése, szabályok követése stb.)

• Halmazok (halmazműveletek és tulajdonságaik)

• Logika (állítások igazságtartalma)

A hozzárendelések és összefüggések területéhez tartoznak a következő feladatok.

Influenzajárvány (MB09101) (lásd Melléklet: 38. old.) ~ A feladatban oszlopdiagramon ábrázolt adatsort kell ele-
mezni. A növekedés arányát (influenzás megbetegedések számát) kell vizsgálni, majd a megfigyelhető szabályosság 
felismerése után (a számok megduplázódnak – az oszlopok kétszeresére nőnek) folytatni a sorozatot.

Recept (MA02901) (lásd Melléklet: 40. old.) ~ A feladatban fel kell ismerni, hogy az egyes összetevők (a receptben 
szereplő hozzávalók) mennyiségei egyenes arányban változnak (1,5-szeresére nőnek), és ezek alapján kell kiszámí-
tani a hiányzó mennyiségeket. Tipikusan rossz válaszként értékeltük, ha a tanulók azt feltételezték, hogy az egyes 
összetevők mennyisége ugyanazzal a mennyiséggel nő.
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Alakzatok síkban és térben

Ahhoz, hogy a tárgyakat képesek legyünk összehasonlítani és megkülönböztetni, fel kell ismernünk, hogy mi-
lyen speciális jellemzőkkel rendelkeznek, miben hasonlítanak, illetve különböznek, esetleg egyszerűbb, szabá-
lyos alakzatokká, összetevőkké kell bontani őket. 

Ahhoz, hogy biztosan el tudjunk igazodni a háromdimenziós térben, ahol élünk, értenünk kell, mit jelentenek 
egy alakzat különböző irányú nézetei. Különböző nézeteikben, megjelenési formáikban fel kell tudnunk ismer-
ni a tárgyakat, alakzatokat. Meg kell értenünk a térbeli és síkbeli koordináták jelentését, és tudnunk kell ezek 
alapján tájékozódni. Az alakzatok tulajdonságainak, jellemzőinek ismeretét, a síkbeli vagy térbeli tájékozódás 
képességét igénylő problémák tartoznak az alakzatok síkban és térben tartalmi területhez.

Ez terület magában foglalja a két- és háromdimenziós geometriai alakzatokkal kapcsolatos műveleteket, a szim-
metriákkal, egybevágósággal, hasonlósággal, geometriai transzformációkkal kapcsolatos problémákat. Idetar-
toznak a trigonometriai összefüggések alkalmazásai is. Ehhez a tartalmi területhez soroljuk a koordináta-rend-
szerbeli eligazodást, térbeli tájékozódást is.

• Alakzatok (geometriai alakzatok [egyenesek, szögek, két-és háromdimenziós alakzatok] tulajdonságainak is-
merete, csoportosítás adott tulajdonság szerint, tárgyak, alakzatok felismerése különböző megjelenítési for-
mákban, alakzatok komponensekre bontása stb.)

• Transzformációk (geometriai transzformációk, szimmetriák felismerése, alkalmazása, egybevágóság és ha-
sonlóság felismerése, alkalmazása stb.)

• Dimenziók (testek és hálóik, nézeteik, vetületeik összekapcsolása, alakzatok láthatóság szerinti ábrázolásainak 
ismerete stb.)

• Tájékozódás síkban és térben (objektumok egymáshoz viszonyított helyzete, viszonyítás a megfigyelő térbeli 
pozíciójához, eligazodás a koordináta-rendszerben [pl. pontok, egyenesek helyzetének meghatározása] stb.)

• Trigonometriai összefüggések alkalmazása

Az alakzatok síkban és térben tartalmi területre mutatnak példát a következő feladatok.

Alaprajz (MB00801) (lásd Melléklet: 42. old.) ~ A feladatban négy felülnézeti rajz (építészeti alaprajz) közül kell 
kiválasztani azt, amelyik a rajzon szereplő háromdimenziós alakzathoz (épülethez) tartozik.

Repülőgépek (MB18201) (lásd Melléklet: 43. old.) ~ A feladatban megadott koordinátapontok (repülőgépek ko-
ordinátái) alapján kell megrajzolni két metsző egyenest, és leolvasni a metszéspontjukat.
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Események statisztikai jellemzői és valószínűségük

Különböző valószínűségű eseményekkel, a biztos, illetve a lehetetlen esemény fogalmával, kombinatorikai 
problémákkal az egyszerű játékokban, a természet jelenségeiben és a tudomány területén egyaránt találkozunk.

Naponta nagy mennyiségű információ, adatok sokféleképpen megjelenített halmaza jut el hozzánk. A statisz-
tikai módszerekkel képzett adatok esetén fontos tudnunk, hogy mennyire tekinthetők megbízhatónak vagy bi-
zonytalannak, milyen feltételek mellett, milyen valószínűséggel érvényesek stb. Ehhez tisztában kell lennünk 
bizonyos statisztikai fogalmakkal, ismernünk kell bizonyos szintű statisztikai számítási módszereket.

E területhez azok a feladatok tartoznak, amelyekben statisztikai számításokat kell végezni, azokat statisztikai 
szempontból kell értékelni, vizsgálni, vagy statisztikai ábrázolásokat (diagram, táblázat stb.) kell készíteni, vagy 
az ábrázolt adatokkal kell műveleteket végezni. A kombinatorikai és valószínűség-számítási problémákat meg-
jelenítő feladatok, valamint a gráfok mint egyszerű modellek is itt szerepelnek.

• Adatgyűjtés (szövegből, grafikonról, diagramról, táblázatból stb., adatok megjelenítése, ábrázolása, jellemzése 
[grafikon, táblázat, diagram stb.]) 

• Statisztikai számítások végrehajtása (átlag, medián, szórás stb.)

• Statisztikai mutatók és eljárások értelmezése, elemzése (következtetések levonása, következtetések kritikus 
elbírálása stb.)

• Valószínűség-számítás (valószínűségi problémák megoldása)

• Kombinatorika (kombinatorikai problémák megoldása)

• Gráfok (gráfok modellként alkalmazása)

Az események statisztikai jellemzői és valószínűsége tartalmi területhez a következő példák tartoznak.

Kosárlabdázók (MB10802) (lásd Melléklet: 45. old.) ~ A feladatban adott táblázatból (amely kosárlabda-játékosok 
mérkőzésenkénti pontátlagait mutatja négy szezonban) azt az adatsort kell kiválasztani, amelyben az ott szereplő 
értékeknek legkisebb a szórása (legegyenletesebb a játékosok teljesítménye). A megoldás nem igényel feltétlenül 
számolást, azt kell megérteni hozzá, hogy a „legkiegyensúlyozottabb teljesítmény” kifejezés hogyan fordítható le az 
adatelemzés nyelvére, és az egy sorban lévő adatokat kell páronként összevetni egymással. 

Hőmérséklet-eltérés (MB08604) (lásd Melléklet: 46. old.) ~ A feladatban szereplő (sokéves átlagtól eltérő hőmér-
séklet-értékeket megjelenítő) oszlopdiagram alapján azt kell eldönteni, hogy a leolvasható értékekből milyen (mi-
lyen más) statisztikai adatok állapíthatók meg. 

A tartalmi területek helyenként nehezen határolhatók el egymástól, szinte minden területnek van közös része, 
metszete más területekkel. Amikor egy feladatot valamely tartalmi területhez sorolunk, arról döntünk, hogy 
melyik a dominánsan megjelenő terület az adott esetben.
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A kompetenciamérés tartalmi területei és a tantervi területek közötti összefüggést a 2. táblázat foglalja össze.

A kompetenciamérés tartalmi területei Tantervi területek

Mennyiségek és műveletek Számolás

Mérés 

Hozzárendelések és összefüggések Algebra

Függvények

Sorozatok

Halmazok

Logika

Alakzatok síkban és térben Geometria

Események statisztikai jellemzői és valószínűsége Kombinatorika

Valószínűség

Leíró statisztika

Gráfok

2. táblázat: A kompetenciamérés tartalmi területei és a tantervi területek közötti összefüggés

Gondolkodási műveletek

Mivel a kompetenciamérés matematikatesztjében szereplő feladatok többsége életszerű szituációban jelenik 
meg, a feladatok megoldásakor a diákok legelőször értelmezik a feladat szövegét, az adott helyzetet, azt lefor-
dítják a matematika nyelvére, azaz modellt hoznak létre. Ezt a már tisztán matematikai problémát az iskolában 
vagy a hétköznapi életük során szerzett matematikai ismereteik, képességeik révén megoldják, majd a matema-
tikai megoldást az eredeti, valós szituáció esetében is értelmezik, megvizsgálják a megoldás érvényességét, és az 
eredményt világos, érthető formában interpretálják.

A feladatok megoldásához különböző képességekre, készségekre van szükség (pl. értelmezés, érvelés, kom-
munikáció, ábrázolás, modellezés, formális nyelvhasználat, eszközhasználat stb.), amelyeknek különböző ösz-
szetettségi, nehézségi szintjei lehetnek.

A különböző szintű készségekhez, készségcsoportokhoz rendelhető gondolkodási műveleteket – összetettségük 
alapján – három csoportra osztottuk. Az összetettebb műveletek alkalmazását igénylő feladatok többnyire ne-
hezebbek, ám nem minden esetben, ezért minden műveleti csoportban lehetnek viszonylag könnyebb és ne-
hezebb feladatok.

A gondolkodási műveletek három csoportja a kompetenciamérésben:
• tényismeret és rutinműveletek, 
• modellalkotás, integráció, 
• komplex megoldások és kommunikáció. 

Egy feladat műveleti besorolása attól is függhet, hogy melyik évfolyam tesztjében szerepel, így elképzelhető, 
hogy ugyanaz a feladat más-más besorolást kap (például a rutinműveletek értelmezése nem egyforma az egyes 
évfolyamokon).
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Tényismeret és rutinműveletek

Ebbe a csoportba a matematikai nyelv legalapvetőbb fogalmainak ismerete; alapvető matematikai tények, tu-
lajdonságok, szabályok felidézésének és egyszerű alkalmazásának, végrehajtásának képessége tartozik. Itt el-
sősorban a begyakorolt tudás mozgósítására van szükség.

A feladatok a korábban elsajátított alapvető ismeretek felidézését és alkalmazását várják el, többnyire egyetlen 
lépéssel megoldhatók, nem igénylik különböző eljárások együttes végrehajtását. Kontextusuk tisztán matemati-
kai, illetve könnyen követhető, valós helyzetet írnak le, amely egyszerűen matematizálható.

• Egyszerű matematikai definíciók, alapfogalmak, jellemzők felidézése (pl. számok, műveletek, mértékegysé-
gek, síkidomok tulajdonságainak felidézése)

• Matematikai objektumok (alakzatok, számok, kifejezések), valamint ekvivalens matematikai objektumok azo-
nosítása (pl. törtek grafikus szemléltetése, különböző helyzetű egyszerű geometriai alakzatok azonosítása)

• Számítások végrehajtása (pl. műveletek és műveletek kombinációinak végrehajtása, egyenletek megoldása, 
kifejezések, képletek értékének kiszámítása, százalékszámítás, átlagszámítások mennyiség adott arány szerinti 
változtatása, egyszerű kombinatorikai számítások elvégzése, algebrai kifejezések egyszerűsítése, bővítése)

• Mérés (pl. leolvasás mérőeszközökről, mértékegységek, mérési becslések)

• Adatgyűjtés leolvasással (pl. grafikonok, táblázatok, skálák leolvasása), ábrázolás (pl. adatok megjelenítése, 
pontok ábrázolása koordináta-rendszerben)

•  Osztályozás, halmazba sorolás (pl. matematikai objektumok csoportosítása közös tulajdonság alapján, be-
letartozás vizsgálata) 

• Rutinproblémák megoldása (az iskolában begyakorolt algoritmusok végrehajtása)

A tényismeret és rutinműveletek műveletcsoportot a következő példákkal lehet illusztrálni.

Parkolóház (MB16401) (lásd Melléklet: 47. old.) ~ A feladat megoldásakor a tanulónak a grafikusan ábrázolt 
arányhoz (egy parkolóház kijelzőjének sematikus rajzán mutatott arányhoz) tartozó százalékos értéket kell kivá-
lasztania. 

Agytérfogat (MB00501) (lásd Melléklet: 48. old.) ~ A feladatban szereplő grafikonról az egyik címkéhez tartozó 
megfelelő (átlagos) értéket kell leolvasni. (A grafikon az emberszabású majmok és az emberfélék agytérfogatáról ad 
információt, mutatja azt a térfogat-intervallumot, amelyen belül a faj egyedeinek agytérfogata változhat, valamint 
külön jelzi az átlagos értéket.) A feladat egyetlen lépésben megoldható, nem igényel elemzést, csupán a kérdéses in-
formáció azonosítását várja el.
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Modellalkotás, integráció
(Modellalkotás, különböző műveletek integrálása)

Modellalkotás és integráció alatt a diák számára szokatlan problémák matematikai modellezését; több matema-
tikai terület, művelet összekapcsolását értjük. 

Azok a feladatok sorolhatók ebbe a csoportba, amelyekben a nem rutin jellegű problémák jelennek meg. Még 
tartalmaznak ismerős elemeket a tanulók számára, és a megfelelő információk, műveletek, ismert módszerek, 
algoritmusok kombinációival, integrációjával megoldhatók. 

• Modellalkotás (pl. a problémát leíró egyenletrendszer megadása; grafikonon vagy algebrai kifejezésekkel meg-
jelenített összefüggések összekapcsolása a valós problémával, bizonytalan kimenetelű eseményhez valószínű-
ségi modell megadása, összetett alakzatok modellezése)

• Ismerős módszerek, műveletek, információk kombinálása, több rutinművelet összekapcsolása (pl. ábrázolt 
információk leolvasás utáni felhasználása valamilyen további problémamegoldáshoz)

A modellalkotás, integráció műveletcsoportra mutatnak példát a következő feladatok.

Budapestről Barcelonába (MB03401) (lásd Melléklet: 50. old.) ~ A feladat méréssel és a kapott eredmény meg-
felelő arány szerinti átszámításával oldható meg. (Három város közötti távolság meghatározása a feladat egy térkép 
és egy lépték alapján.) 

Üvegedények (MB2241) (lásd Melléklet: 51. old.) ~ A feladatban fel kell felismerni, hogy a lineáris függvénygörbe 
(amely a vízmennyiség függvényében mutatja a vízmagasságot) melyik alakzathoz (négy üvegedény melyikéhez) 
tartozhat. E feladat esetében a helyes megoldáshoz értelmezni kell az ábrázolás jelentését, valamint el kell képzelni, 
hogy milyen összefüggés szerint változik a vízmagasság az egyes edények esetében, de legalábbis fel kell ismerni, 
hogy a 2-es és 3-as edények esetében valahol meg kellene „törnie” a görbének, a 4.-nél pedig nem lineáris növeke-
dés tapasztalható.

Komplex megoldások és kommunikáció
(Komplex problémák megoldásai és az eredmények kommunikálása)

A komplex megoldások és kommunikáció csoportjába a legmagasabb szintű műveletek tartoznak. Az idesorolt 
feladatok a tanuló számára általában újszerű problémát vázolnak fel, ezért összetett matematikai modell fel-
állítását, önálló megoldási stratégia kidolgozását igénylik; illetve komplex műveletek kombinációjával oldhatók 
meg. A diákok a feladatok megoldása során elemeznek, értelmeznek valamely problémát, esetleg szélesebb kör-
ben is érvényes általánosításokat fogalmaznak meg. 

A gondolkodási műveleteknek ebben a csoportjában kiemelt szerepet kap a jó kommunikációs készség, a ma-
tematikai nyelv pontos használata, a világos, pontos fogalmazás és a logikus érvelés.
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• Összetett modell megalkotása, a modell érvényességi határainak kritikus vizsgálata

• Újszerű szituációban megjelenő összefüggés meghatározása, elemzése (pl. adatsorok, statisztikai ábrázolások 
vizsgálata, elemzése), összefüggések értelmezése (pl. képletben szereplő változók hatásának vizsgálata, értel-
mezése)

• Matematikai elképzelések, feltételezések, stratégiák, módszerek, bizonyítások értékelése és ezek kommuniká-
lása

• Művelet érvényességének vagy állítás igazságának igazolása, bizonyítása, ezek kommunikálása

• Saját megoldási módszerek kitalálása, ismertetése, kommunikálása

• Általánosítás (pl. síkbeli probléma térbeli általánosítása)

Példák a komplex megoldások és kommunikáció műveletcsoporthoz tartozó feladatokra.

Sejtszámlálás (MB18701) (lásd Melléklet: 54. old.) ~ A feladatban saját módszert kell megadni a nehezen 
összeszámlálható objektumok számának becslésére: a képen látható mikroszkopikus mintán lévő sejtek számára.
Ebben a feladatban az önállóság, az önálló módszer kidolgozása mellett fontos szerep jut a kommunikációnak is, 
hiszen a tanulóknak részletesen le kell írniuk a megoldásukat, hogy az értelmezhető, követhető és egyértelmű le-
gyen. 

Kábítószer-fogyasztás (MB09801) (lásd Melléklet: 53. old.) ~ A feladatban a (kábítószer-fogyasztók számának ala-
kulását mutató) grafikonon ábrázolt adatokról szóló állítás helyességét kell eldönteni, és a választ matematikai in-
dokkal kell alátámasztani. A megoldáshoz tisztában kell lenni az ábrázolási mód alkalmasságával, lehetőségeivel, 
korlátjaival.
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Tesztmátrixok

A 3., 4., 5. táblázat (tesztmátrixok) a tartalmi területek és a gondolkodási műveletek tervezett arányát mutatja a 
kompetenciamérés matematikatesztjeiben a vizsgált évfolyamok esetén.

Gondolkodási műveletek
Tényismeret és 
rutinműveletek  

(%)

Modellalkotás, 
integráció 

(%)

Komplex meg-
oldások és kom-
munikáció (%)

A tartalmi te-
rületek aránya 

(%)
Tartalmi területek
Mennyiségek és műveletek 10–15 20–25 5–10 40–45
Hozzárendelések és összefüggé-
sek 5–10 10–15 5–10 20–25

Alakzatok síkban és térben 5–10 10–15 5–10 20–25
Események statisztikai jellemzői 
és valószínűsége 3–5 5–10 2–5 10–15

Műveletcsoport aránya 30–35 45–55 15–20 100
3. táblázat: A 6. évfolyam matematikatesztjének mátrixa

Gondolkodási műveletek
Tényismeret és 
rutinműveletek  

(%)

Modellalkotás, 
integráció 

(%)

Komplex meg-
oldások és kom-
munikáció (%)

A tartalmi te-
rületek aránya 

(%)
Tartalmi területek
Mennyiségek és műveletek 10–15 15–20 5–10 35–40
Hozzárendelések és összefüggé-
sek 5–10 10–15 5–10 25–30

Alakzatok síkban és térben 5–10 5–10 3–5 15–20
Események statisztikai jellemzői 
és valószínűsége 3–5 5–10 3–5 10–15

Műveletcsoport aránya 25–30 45–55 20–25 100
4. táblázat: A 8. évfolyam matematikatesztjének mátrixa

Gondolkodási műveletek
Tényismeret és 
rutinműveletek  

(%)

Modellalkotás, 
integráció 

(%)

Komplex meg-
oldások és kom-
munikáció (%)

A tartalmi te-
rületek aránya 

(%)
Tartalmi területek
Mennyiségek és műveletek 5–10 10–15 3–5 20–25
Hozzárendelések és összefüggé-
sek 5–10 10–15 5–10 25–30

Alakzatok síkban és térben 5–10 10–15 5–10 25–30
Események statisztikai jellemzői 
és valószínűsége 5–10 10–15 3–5 20–25

Műveletcsoport aránya 25–30 45–55 20–25 100
5. táblázat: A 10. évfolyam matematikatesztjének mátrixa
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Matematikateszt

Feladattípusok

A tesztekben szereplő feladatok formájuk szerint a következők lehetnek:
� Feleletválasztós feladatok
  – Egyszerű választásos feladatok
  – Igaz-hamis típusú feladatok
� Nyílt végű feladatok
  – Rövid választ igénylő feladatok
  – Többlépéses számolást vagy hosszabb kifejtést igénylő feladatok

Az egyszerű választásos feladatok esetében a diákoknak négy vagy öt válaszlehetőség közül kell kiválasztaniuk 
az egyetlen helyes megoldást. 

Az igaz-hamis típusú feladatokban egy adott problémára vonatkozó több (3–5) állítás helyességét kell eldönte-
niük a diákoknak. A választ ebben az esetben akkor tekintjük teljes értékűnek, ha az összes állítás helyességét 
jól bírálta el a diák.

A tesztben szereplő nyílt végű, rövid választ igénylő feladatok esetében a választ a tanulók maguk adják, írják le, 
de könnyen eldönthető, hogy a válasz helyes vagy helytelen. A kérdésekre adott válasz többnyire egyetlen szó, 
egyetlen szám, egy egyszerű ábrázolás stb.

A nyílt végű, többlépéses számolást vagy hosszabb kifejtést igénylő feladatokban nemcsak azt várjuk a tanulótól, 
hogy egy-két szavas választ adjon a kérdésre, hanem azt is, hogy ismertesse a megoldás menetét, megfogalmaz-
zon egy matematikai érvelést, vagy írjon le egy matematikai módszert. A feladatok javítása, értékelése képzett 
személyt igényel. 

Míg a feleletválasztós feladatok főleg az alacsonyabb szintű gondolkodási műveletek mérésére alkalmasak, a 
nyílt végű, többlépéses számolást vagy hosszabb kifejtést igénylő kérdésekre adott válaszok nagyobb szabadsá-
got, többféle utat, módszert biztosítanak a tanulónak a feladat megoldásához, ezáltal többféle lehetőség nyílik a 
magasabb szintű ismeretek vizsgálatára, mérésére is.

A megoldásra szánt idő, a megoldásokból nyerhető információmennyiség és a kódolás (javítás) szempontjait fi-
gyelembe véve a kompetenciamérés matematikatesztjében a feleletválasztós és a nyílt végű kérdések arányát a 
következőképpen határoztuk meg.

Feladattípus %

Feleletválasztós feladatok 60

Nyílt végű, rövid választ igénylő feladatok 20

Nyílt végű, többlépéses számítást igénylő fel-
adatok 20

6. táblázat: A feleletválasztós és nyílt végű feladatok aránya
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A tesztfeladatok egyéb jellemzői

A kompetenciamérés tesztjeiben főleg olyan feladatok szerepelnek, amelyekkel a diákok a mindennapi életben 
– az iskolában, otthon, vagy egyéb közösségekben – találkozhatnak. Akadnak azonban olyan feladatok is, ame-
lyekben nem jelenik meg valós élethelyzet, mert olyan matematikai ismeretet kérnek számon, amelyet nem le-
het vagy nem érdemes életszerű szituációba ágyazni.

A feladatokban megjelenő helyzetek, szituációk különböző mértékben állnak közel a tanulókhoz. A szituáció 
lehet a diák személyes életével, a tanulással, munkával kapcsolatos, közösségi, társadalmi vagy tudományos 
kontextusú. A tesztben szereplő feladatok a helyzetek minél szélesebb skáláját igyekeznek lefedni.

A feladatok minél sokszínűbb kontextusán túl azt is biztosítanunk kell, hogy a tesztben ne legyenek többség-
ben olyan feladatok, amelyek esetében a szociokulturális, nem- és tájegységbeli különbségek előnyt vagy hát-
rányt jelentenek valaki számára (pl. ne legyenek túlsúlyban sporttal kapcsolatos „fiús” vagy éppen főzős „lá-
nyos” kérdések).

Mivel a felmérésre szánt idő korlátozott, a kérdésekhez tartozó „bevezető szöveg” hosszának igazodnia kell a 
feladathoz, például ne tartalmazzon felesleges információt, ne kelljen egy hosszadalmas leírást értelmezni ah-
hoz, hogy utána az egyébként egyszerű matematikai kérdést megválaszolhassuk (pl. egy társasjáték szabályai-
nak részletes ismertetése).

Törekvésünk szerint a tesztekben szereplő feladatok nem „becsapósak”, „beugratósak”, hiszen a tanulók rendel-
kezésére álló idő szűkös, és az, hogy egy furfangos kérdésnél valaki „beugrik”, még nem jelenti azt, hogy nem 
érti, ne tudná megoldani a problémát.

A felmérésben szereplő többkérdéses feladatok előnye, hogy mivel közös háttérszövegből indulnak ki, a diákok 
jobban elmélyülhetnek a feladathelyzetben. Ugyanabból a szituációból kiindulva eltérő nehézségű, különböző 
tartalmi területhez tartozó, különböző gondolkodási műveletek alkalmazását igénylő, összetettségében eltérő 
feladatokat oldhatnak meg. Ebben az esetben kevesebb idő szükséges a feladat megismeréséhez, ami segíti a 
mérési idő jobb kihasználását. 

A teszt megírásakor a tanulók rendelkezésére áll: toll (ceruza), vonalzó és számológép. Minden kérdés megold-
ható ezek alkalmazásával (nem fordulnak elő például szerkesztési feladatok). A tesztfüzet végén található egy 
táblázat, amely a legfontosabb kerület-, terület-, felszín-, térfogat-számítási képleteket tartalmazza (ugyanis a 
tesztben szerepelhetnek olyan feladatok, amelyek megoldásához szükség van a képletekre). Ha olyan ismeretek 
szükségesek a feladat megoldásához, amelyek nem szerepelnek a fenti felsorolásban (és nem elvárás, hogy a ta-
nuló kívülről tudja azokat), a feladat szövege tartalmazza azokat az információkat, amelyek segítségével a kér-
dés megválaszolható. 
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SZÖVEGÉRTÉSI TESZT

A szövegértési feladatok a szövegértést tantárgyközi kulturális kompetenciának tekintik, így a mindennapi élet-
ből vett szövegekben szereplő tények, összefüggések feltárását, problémák, helyzetek megoldását várják el a ta-
nulóktól. A tesztek elbeszéléseket, regényrészleteket, ismeretterjesztő szövegeket, újságcikkeket, hirdetéseket és 
szokványos táblázatokat tartalmaznak.

A tanulóknak a különböző információhordozókhoz kapcsolódó kérdések megválaszolásakor a szövegek átfogó 
értelmezésén túl különböző műveleteket kell végrehajtaniuk. Ezek közé egészen egyszerű és komplex művele-
tek is tartoznak a konkrét információ visszakeresésétől az egyes szövegelemek funkciójának meghatározásán át 
a szöveg megformáltságára való reflektálásig.

A kompetenciavizsgálatban felmért mindhárom évfolyam határpontnak tekinthető a szövegértési képesség ala-
kulásában, fejlődésében. Míg a hatodik évfolyamos tanulók körében (a 11–12 éves korosztályban) elsősorban 
az alapvető szövegértési műveletek elsajátítása mellett azok bővítésén és alkalmazásán van a hangsúly, addig a 
tizedik évfolyamosok esetében (a 15–16 éves korosztályban) már elvárás, hogy szövegértési képességeiket mi-
nél szélesebb körben alkalmazzák a különféle szituációkban. A 8. évfolyam – az általános iskola lezárásaként 
– átmenetet képez az alap- és középfokú oktatás között.

Az Országos kompetenciamérés szövegértési tesztjei a hazai és nemzetközi mérési értékelési trendhez illeszke-
dő, részletesen kidolgozott tartalmi keretre épülnek. A különböző szövegtípusok és a tematikai sokféleség ré-
vén a tesztek komplexen modellezik a mindennapokból ismert olvasnivalókat és a feldolgozásukhoz használt 
szövegértési műveleteket.

A modern társadalmak elemi feladata és érdeke a tanulók szövegértési képességének vizsgálata. Nemcsak 
állampolgári jog, de általános társadalmi érdek, hogy az (írás) olvasás képességét minél többen és minél ha-
tékonyabban tudják használni a mindennapi életben. Míg a szövegértés fogalmán a köztudatban továbbra is 
elsősorban az olvasási technika elsajátítását értik, hangsúlyozni szeretnénk, hogy a helyes olvasási technika el-
sajátítása csak része, egyik lépcsőfoka a kifinomult szövegértési képesség kialakulásának.

A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integ-
rálását, az egymásra épülő gondolkodási műveletek alkalmazását is magában foglalja. A hazai és nemzetközi 
szakirodalom és kutatások nyomán az OKM tartalmi keretében a szövegértést a következőképpen definiáljuk:

A szövegértés az írott nyelvi szövegek megértésének, használatának és a rájuk való reflektálásnak a képessége 
annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását, képességeit, kikapcsolódjék, sikerrel alkalmaz-
kodjon vagy vegyen részt a mindennapi kommunikációs helyzetekben.

Ahhoz, hogy a szövegértési képességek széles körét értékelni tudjuk, különböző nehézségű és típusú szövegeket 
tartalmazó tesztet kell összeállítani. A vizsgálatban részt vevő korosztályok számára készített szövegértési teszt 
modellezi, és a különböző műveleteket igénylő kérdésekkel irányítja is a szövegfeldolgozás folyamatát.
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A teszt összeállításának szempontjai

A szövegértési teszt szövegeinek kiválasztásakor és feladatsorainak összeállításakor az alábbi szempontokat 
vettük figyelembe:

• szövegtípusok,
• gondolkodási műveletek,
• a tanulói háttértudás szerepe a feladatok megoldásában,
• a feladatok típusa,
• a különböző típusú szövegek és feladatok aránya.

Szövegtípusok

Elbeszélő típusúnak nevezzük azokat a folyamatos, összefüggő írásos szövegeket, amelyek célja egy történet 
elbeszélése vagy események, személyek, tárgyak, problémák stb. leírása. E szövegtípus fő jellemzője, hogy 
nem tájékoztatni, informálni vagy meggyőzni akarja elsősorban az olvasót, inkább az érzelmi bevonására irá-
nyul. Az elbeszélő szövegek gyakran személyes hangvételűek, jellemzőjük az emberi kapcsolatok, cselekede-
tek, érzelmek hatásos megformálása. Az elbeszélő szövegtípusba soroljuk például a novellákat, a meséket, a 
vallomást, az esszét, az útleírást, a kritikát, a recenziót vagy a tudósítást. Az elbeszélő típusú szövegek gya-
korta fiktív, képzeletbeli elemeket tartalmaznak, ezáltal az olvasót aktív befogadói részvételre késztetik.

Magyarázó típusúnak nevezzük azokat a tudományos, illetve ismeretterjesztő szövegeket, amelyek elsősorban 
ismeretet közölnek, legyen az egy jelenség magyarázata, egy esemény bemutatása. Hangvételük általában hig-
gadt, tárgyszerű. A magyarázó szöveg közléseinek fő célja a tájékoztatás, ami természetesen nem jelenti, hogy 
e szövegek szerzői ne akarnák meggyőzni olvasóikat saját álláspontjukról. A magyarázó szövegek közé tar-
toznak például a tudományos ismeretterjesztő cikkek, tanulmányok, kommentárok. A magyarázó típusú szö-
vegekhez kapcsolódó feladatok vizsgálata azért is fontos, mert a tankönyvi szövegek többsége is e típusba so-
rolható.

A dokumentum típusú szövegeket elsősorban formai alapon különböztethetjük meg az előző típusoktól. A 
verbális közlést és tipográfiai jeleket, képeket, rajzokat is tartalmazó szövegtípusba soroljuk a listákat, gra-
fikonokat, menetrendeket, különféle táblázatokat, a térképeket, a szövegekhez készített ábrákat, a használati 
utasítást. Idetartoznak a mindennapi életben gyakran előforduló szövegek, mint például a nyomtatványok, 
kérdőívek, szabályzatok. A dokumentum típusú szövegek megértésében a szöveg elrendezésének, a verbális 
és nem verbális jelek összjátékának különösen nagy a szerepe. Ilyen szövegek előfordulhatnak önállóan vagy 
az előző két szövegtípus kiegészítéseként is. E szövegtípus segítségével képet kapunk arról, hogy a tanuló ho-
gyan igazodik el a mindennapi szituációkban és az azokhoz tartozó köznapi – nem csak verbális jeleket tar-
talmazó – szövegekben.

Mindhárom szövegtípusra található egy-egy példa a kötet mellékletében, a feladatok javítási útmutatóival 
együtt. Az egyes feladatoknál jelöltük a szöveg típusát és a feladat megoldásához szükséges gondolkodási mű-
veleteket.
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A szövegek egyéb jellemzői

A szövegek kiválasztásakor figyelembe vettük a mérni kívánt évfolyam életkori sajátosságait, a tankönyvi szö-
vegek nehézségét és a tantervi követelményeket is. A mérés időbeli korlátai egy-, maximum másfél oldalas szö-
vegek feldolgozását teszik lehetővé. A szövegek, szövegrészek válogatása közben ügyeltünk arra, hogy azok 
ömagukban is megállják helyüket. A feladatok kapcsolódhatnak egy önálló szöveghez, de a témához illeszkedő 
rövidebb szövegekből is állhat egy szövegegység. Ez utóbbi lehet például két diák véleménye egy filmről vagy 
egy jelenség más-más szemszögből történő vizsgálata. A tanulóknak ezeket külön-külön vagy egymással ösz-
szefüggésben is kell olvasniuk, a kérdések az egyik, másik vagy mindkét szövegre vonatkozhatnak.

Az egyes évfolyamok esetében természetesen vannak eltérések a szöveg hosszában, a megfogalmazás összetett-
ségében, az információk szövegbe ágyazottságában. Ezek a tényezők befolyásolják a szöveghez kapcsolódó fel-
adatok nehézségét. Fontos szempont a szövegek stiláris sokszínűsége, valamint az, hogy ne csupán szépirodal-
mi vagy rangos publicisztikai, hanem köznyelvi szövegek is szerepeljenek a tesztekben.

A feladatlapok összeállításakor arra törekedtünk, hogy a szövegeket a tematikai sokszínűség jellemezze: egy-
aránt helyet kaptak a történelem, a sport, a nyaralás és utazás, az egészség, az irodalom és a színház, a diákélet, 
az állatok és növények élete, a gazdaság, a család, a szórakozás, a tévé és egyéb médiumok stb. témakörébe tar-
tozó szövegek. A tesztekben olyan szövegeket szerepeltetünk, amelyek a 6., 8. és 10. évfolyamos fiatalok ér-
deklődésére számot tarthatnak.

A tematikai és stiláris sokféleség mellett fontos, hogy a tesztben ne legyenek túlsúlyban az egyes részpopuláci-
óknak (vidéki vagy városi, jómódú vagy hátrányos helyzetű diákok, fiúk vagy lányok) kedvező szövegek, pél-
dául a sportokkal foglalkozó vagy a főzéssel kapcsolatos kérdések. 

Gondolkodási műveletek

A szövegek olvasását követően, a feladatok megoldásakor a tanuló különböző szövegértési műveleteket hajt 
végre, és a kérdésekre, utasításokra adott válaszokkal bizonyítja, hogy megértette és felhasználta a szöveget. 
Az egyes művelettípusok szétválasztása a mérés technikai szükséglete, de minden művelettípus a globális meg-
értés, a szöveg egészéről kialakult kép oldaláról is értelmezhető.

Az OKM szövegértési tesztjeiben szereplő legfontosabb műveletek: (1) a szöveg információinak (pl. tényeinek, 
adatainak) azonosítása, visszakeresése, (2) a szövegben lévő logikai és tartalmi kapcsolatok, összefüggések fel-
ismerése, (3) a szöveg egészének, egy részének vagy konkrét tartalmi elemeinek, továbbá stiláris jellemzőinek 
és a szöveg üzenetének értelmezése.

Információ-visszakeresés

Az információ-visszakeresés művelete egy vagy több elem visszakeresését és azonosítását kívánja meg a tanu-
lótól. A szöveg explicit (szó szerinti) vagy implicit (rejtetten jelen lévő) elemeit kell felismernie, és a feladatban 
megadott szempontok szerint kiválasztania. A tanulónak a szövegben elszórt adatokra kell figyelnie, szelektí-
ven kell olvasnia, „át kell futnia” a szöveget, és ki kell választania a kívánt adatot. Ez a művelettípus különösen 
jól kvantifikálható, ám nem a legegyszerűbb művelet. 
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Az információk visszakeresése feltételezi az adott szövegegészről kialakult, az aktuális olvasási élményen alapu-
ló tudást, amely nélkül nem lehetséges a szövegben való tájékozódás. Az egyes elemek azonosításához a szöveg 
felületes ismerete is elég lehet, és ha az ilyen típusú feladat nem jár együtt a globális szövegértésre vonatkozó 
kérdésekkel, a (túl)gyors olvasás, az „átfutás” gyakorlatát erősíti, ami a szöveg félreértéséből eredő típushibák 
elkövetésének kockázatát növeli. Ilyenkor történhet az, hogy a diák rossz szövegrészre „ugrik vissza”, és kivá-
lasztja a kért információhoz hasonló, de nem a kérdésfeltevésnek megfelelő válaszlehetőséget.

Az információ-visszakeresés műveletének nehézsége függ a visszakeresendő elemek számától, azok kap-
csolódásának módjától, a visszakeresést meghatározó kritériumok mennyiségétől és minőségétől, továbbá attól, 
hogy a keresett elem mennyire szembetűnő a szövegben. E művelettípusba tartoznak egyrészt a ki, mit, mikor 
stb. típusú kérdések, amelyekre a helyes válasz egy vagy több konkrét adat (szereplők, helyszínek, számadatok 
stb.), másrészt a kérdésben szereplő kifejezések szinonimáinak azonosítását igénylő feladatok.

Az információ-visszakereső feladatokat a következő példákkal lehet illusztrálni.

A Gombák című kifejtett listaszerű dokumentumhoz (lásd Melléklet: 69. old.) készített feladatsor közül a „Me-
lyik az a gomba, amelyik hegyvidéken, ősszel terem?” (4.) kérdés megválaszolásához a diáknak két feltételnek ([1] 
hegy-vidék, [2] ősz) eleget tevő információt kell visszakeresnie. A feladatmegoldást megkönnyíti, hogy itt szó sze-
rinti megfelelést kell a diáknak megtalálnia, és a rövid szöveges választ a dokumentumból kimásolnia.

A csodapatika című elbeszélő típusú szöveghez (lásd Melléklet: 58. old.) kapcsolódó „Mit NEM lehet kapni a pa-
tikában?” (1.) kérdés esetében a diáknak ki kell keresnie a szövegből a megfelelő gyógyírt. Egy egyszerű visszake-
resési és azonosítási folyamatot kell végrehajtania, de az inverz kérdésfeltevés, továbbá a kérdés alatt szereplő vá-
laszlehetőségek (melyek közül egyedül a C megoldás a helyes) nehezítik a megoldást. Mivel azonban ez az egyetlen 
helyes válaszlehetőség, amely a csodapatikában nem kapható gyógyírt írja le, ha a diák NEM ezt választotta, az arra 
utalhat, hogy figyelmetlen olvasó.

Az E-számok rejtélyei című magyarázó szöveghez (lásd Melléklet: 90. old.) készített feladatsor „Jelöld a joghurt 
gyümölcstartalmára vonatkozó helyes állítást! A joghurt gyümölcsdarabkái olyan gyümölcs-csinálmányok” (3.) 
kérdés esetében a diáknak ki kell keresnie a szövegből a megfelelő szövegrészt, majd annak tartalmát össze kell 
vetnie a felsorolt válaszlehetőségekkel. Más kérdéseknél előfordul ugyan, hogy az A, B, C, D válaszlehetőségek se-
gítenek a diáknak a helyes válasz megtalálásában, mivel leszűkíthetik a lehetséges válaszok körét, itt azonban ennek 
ellenkezőjével találkozunk. A válaszlehetőségek sokban hasonlítanak egymásra, és azok gondos újraolvasásával ta-
lálható meg a „laposra préselt gyümölcsvázból vízzel, cukorral, citromsavval, kálciumfoszfáttal, sűrítő-, színező- és 
aromaanyagok felhasználásával gyártanak” szövegrészt pontosan fedő opció.

Kapcsolatok és összefüggések felismerése

A szöveg olvasása közben a befogadó különféle, szövegen belüli és szövegek közötti kapcsolatok, összefüggé-
sek hálózatát alkotja meg. Szavak, tematikai elemek motívumokra világítanak rá, bekezdések egymás ellentétei 
vagy kiegészítőivé válnak, a szöveg más szövegeket, háttérismereteket idéz fel. A szöveg kohéziós erői szerepet 
játszanak a szövegegész megértésében.

A kapcsolatok és összefüggések felismerésének művelettípusába sorolt feladatokban különböző tartalmi és lo-
gikai összefüggések felismerésére van szükség. A szövegkörnyezetből kell egy adott cselekedetnek, történésnek 
az okaira vagy céljaira vonatkozó következtetéseket levonni, illetve ezek következményeit és hatásait vizsgálni.
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A feladat nehézségét természetesen befolyásolja a szöveg bonyolultsága, az elemek közti hasonlóság és azok át-
tételes volta. Egészen könnyű feladatok is tartoznak ide, amelyek a szöveg egyik kijelölt része alapján egyszerű 
következtetést igényelnek, de vannak nehezebbek is, amelyek rejtettebb kapcsolatok felismerését kívánják a ta-
nulóktól. A kapcsolatok és összefüggések felismerése művelettípusba soroljuk a szöveg tartalmi, logikai ele-
meire (ok-okozati, egyéb viszonyok) és a szerkesztésbeli elemekre (bekezdések, egységek közötti kapcsolatok) 
vonatkozó kérdéseket, valamint az általánosítást, a szöveg belső összefüggésrendszerének és utalásainak fel-
ismerését igénylő feladatokat.

A kapcsolatok és összefüggések művelettípusba tartozó feladatokat a következő példák illusztrálják.

A csodapatika című elbeszélő típusú szöveghez (lásd Melléklet: 62. old.) készített feladatsor elemei közül a „Mi-
lyen közös jellemvonása van a vevőnek és a patikusnak?” (8.) kérdés esetében a diáknak mérlegelnie kell az ol-
vasottakat, majd össze kell hasonlítania a történet két szereplőjének tulajdonságait. A kérdés megválaszolásakor a 
szövegből felületes olvasással kiemelhető „indulatos”, „hirtelen haragú” típusú válaszok a megértés egy alacsonyabb 
szintjét jelzik, és ezeket tipikusan rossz válasznak tekintettük. Az ezekhez hasonló tipikusan rossz válaszok kieme-
lésével az a cél, hogy lássuk, képesek-e magasabb szintű összekapcsolási műveletek végrehajtására a diákok, és fel 
tudják-e ismerni a történet szereplőinek a szöveg szintjén egyértelműen nem kiemelt rossz tulajdonságát, miszerint 
egyik sem ismeri be a hibáját.

A Teknőcök című magyarázó szöveghez (lásd Melléklet: 77. old) készített feladatsor „Miért érdemes pontosan tud-
ni teknősünk fajtáját?” (3.) kérdés megválaszolásához a tanulónak fel kell idéznie a különféle fajták tulajdonságai-
ról olvasottakat, majd azok ismeretében végig kell gondolnia, hogy milyen következményei lehetnek az egyes fajták 
tartásának. A tanulónak a szövegbeli információra támaszkodva kell plauzibilis választ adnia.

A Magyar utónévkönyv című listaszerű dokumentumszöveghez (lásd Melléklet: 98. old.) kapcsolódó „Miért nem 
tekinti a Magyar utónévkönyv a Vajk nevet az első magyar király keresztnevének?” (4.) kérdés a névadás indoklását 
kéri a diáktól. A feladatmegoldást válaszlehetőségekkel könnyítettük (vagy ahogy azt a feleletválasztós kérdések 
esetében is láttuk, éppen ezáltal nehezítettük) meg. Mindhárom rossz válasz fontos adalékkal szolgálhat a feladatot 
elemzők, értékelők számára a tanulók szövegértését buktató tényezőkkel kapcsolatban. Az A válaszlehetőség a fe-
lületes olvasó számára akár plauzibilisen is hangozhat, de nem helyes, és kiválasztása felületes olvasóra vall. A B 
válaszlehetőség tartalma helytálló, ám a kérdés szempontjából irreleváns, és nem végiggondolt válaszadást jelez e 
válasz betűjelének megjelölése. A C opció egy későbbi névre és szöveghelyre hivatkozik, egyértelműen hibás, vá-
lasztása nagyfokú figyelmetlenségre utal. A helyes válasz a D, ez sikerrel összegzi a szövegben megfogalmazott gon-
dolatot, amely a névhasználatot indokolja.

Értelmezés

Bár a szöveg értelmezése a megértésre támaszkodik, de egyben alkotótevékenység is, így reflexív viszonyt fel-
tételez az olvasott és megértett szöveggel. Az értelmezés műveletéhez tartozó feladatok esetében reflektálni 
kell a szövegre, értékelni kell a szöveg egészének vagy egy-egy részletének a szövegegészben betöltött szerepét, 
megalkotottságát. Az értelmezés művelettípusába sorolt kérdés vonatkozhat a szöveg tartalmi vagy stiláris ele-
meinek értékelésére, amely kritikai elemzést is igényel. 

A kapcsolatok, összefüggések felismeréséhez hasonlóan e művelettípusban is a szöveg egésze és a szöveg-rész 
közötti kapcsolat megértése szükséges. Az olvasónak e művelettípusban a szöveg szó szerinti és átvitt értelmé-
nek lehetőségeit is érzékelnie kell. 
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Vannak egészen könnyű feladatok, amelyek a szöveg egyes tartalmi vagy formai jegyeinek az azonosítását ké-
rik, és vannak nehezebbek, amelyek a szöveg elemző megértésére támaszkodva a szöveg objektív vagy szub-
jektív megítélését várják el. Az értelmezés műveletéhez sorolt feladatokat három nagyobb csoportba oszthatjuk: 
(1) általános szövegértési feladatok, amelyekben az üzenet, mondanivaló felismerése, a szövegegész értelmezése 
a cél; (2) reflektálás a szöveg tartalmi elemeire, egy adott szövegegység értelmezése, illetve véleményalkotás egy 
adott tartalmi elemről; (3) reflektálás a stiláris elemekre, a szöveg megfogalmazásmódjának értelmezése, illetve 
vélemény a megfogalmazás módjáról, stílusáról.

Az általános szövegértési feladatok közé tartoznak azok a kérdések, amelyek megválaszolásához a tanulónak 
saját tapasztalataival, nézeteivel kell összevetnie a szövegben olvasottakat. A szöveg tartalmi elemeire való ref-
lektálás jó példája, amikor a tanulónak a szöveg tételmondatát, központi állítását kell azonosítania, újrafogal-
maznia. A stiláris elemekre való reflektálás esetében pedig a kérdés a szöveg hangnemének jellemzését, értéke-
lését, a mögöttes vagy alkalmi jelentés feltárását várja el a tanulótól.

Az értelmezés művelettípusba tartozó feladatokat a következő példák illusztrálják.

A Gombák című kifejtett listaszerű dokumentumhoz (lásd Melléklet: 67. old.) tartozó „Mi ennek a szövegrész-
letnek a célja?” kérdés megválaszolásához a diáknak a szöveg általános jellegű értelmezését kell végrehajtania, a 
szövegüzenetet kell azonosítania a megadott válaszlehetőségek közül. Miként az előző művelettípus névadással 
kapcsolatos feladatában, itt is hasznos információkkal szolgálnak a rossz válaszok. Az A, B és C válaszlehetőségek 
tartalma egyaránt igaz, azonban nem a szövegegészre, hanem a szövegnek csak bizonyos szeletére utalnak, és sem-
miképpen sem fedik a szöveg céljának megadását. Mindhárom válaszlehetőség kiválasztása felületes olvasóra vall. 
A D válasz összegzi a szöveg általános célját, a kiválasztott gombafélék átfogó bemutatásának aspektusát, és akár az 
előző három válaszlehetőség mindegyikét magában foglalhatná.

A Zsiráfot vagy egysejtűt? című magyarázó szöveg (lásd Melléklet: 64. old.) 1. kérdése – „Vennél-e barátodnak 
vagy rokonaidnak ajándékba állatot? Válaszodat a szövegben olvasottakra támaszkodva indokold!” – a szövegben 
olvasottak végiggondolását és mérlegelését, majd a tényekre alapozott véleménykifejtést várja. A tanulónak szigo-
rúan a szövegre támaszkodva kell indokolnia a válaszát. A javítás során elfogadható minden olyan válasz, amelyet 
a szövegből vett tények támasztanak alá, ugyanakkor helyes az is, ha a diák egyik opciót sem választja, ám az ol-
vasottakra támaszkodva helyesen indokol. A feladathoz kapcsolódó kódkönyvrész olyan rossz válaszlehetőségeket 
is bemutat, amelyek vagy pontatlanok, vagy irrelevánsak.

A Teknőcök című magyarázó szöveg (lásd Melléklet: 79. old.) 8. kérdése – „Az alábbiak közül melyik jellemzi leg-
jobban a szöveg stílusát?” – az értelmezés műveletének egy másik fajtáját bemutató feladat, amelyben a tanulónak 
a tartalmi és stiláris elemek alapján kell kategorizálnia a szöveget. A feladatmegoldáshoz bizonyos fokú stilisztikai 
háttértudás szükséges, ugyanakkor a válaszlehetőségek fogódzóként is szolgálnak. A válaszlehetőségek közül egy-
értelműen kizárható a C, illetve már kevesebb bizonyossággal, de majdnem egyértelműen az A és a D is, hiszen a 
tudományos, illetve szakmai szövegekre jellemző részletesség, kifejtettség nem sajátja a szövegnek Stilisztikai is-
meretei és általános háttértudása révén kell a diáknak megtalálnia a helyes választ.
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Tesztmátrixok

A szövegtípusok és a művelettípusok javasolt arányát az egyes évfolyamokon a 7., 8. és 9. táblázat szemlélteti.

Művelettípusok
Információ-
visszakeresés 

(%)

Kapcsolatok, ösz-
szefüggések fel-

ismerése 
(%)

Értelmezés 
(%)

Szövegtípusok 
aránya 

(%)
Szövegtípusok
Elbeszélő 12 12 16 40
Magyarázó 9 9 12 30
Dokumentum 9 9 12 30
Művelettípusok aránya 30 30 40 100

7. táblázat: A szövegtípusok és a művelettípusok javasolt aránya a 6. évfolyamos tesztben

Művelettípusok
Információ-
visszakeresés 

(%)

Kapcsolatok, ösz-
szefüggések fel-

ismerése 
(%)

Értelmezés 
(%)

Szövegtípusok 
aránya 

(%)
Szövegtípusok
Elbeszélő 10 10 14 34
Magyarázó 10 10 13 33
Dokumentum 10 10 13 33
Művelettípusok aránya 30 30 40 100

8. táblázat: A szövegtípusok és a művelettípusok javasolt aránya a 8. évfolyamos tesztben 

Művelettípusok
Információ-
visszakeresés 

(%)

Kapcsolatok, ösz-
szefüggések fel-

ismerése 
(%)

Értelmezés 
(%)

Szövegtípusok 
aránya 

(%)
Szövegtípusok
Elbeszélő 10 10 10 30
Magyarázó 10 10 13 33
Dokumentum 13 12 12 37
Művelettípusok aránya 33 32 35 100

9. táblázat: A szövegtípusok és a művelettípusok javasolt aránya a 10. évfolyamos tesztben 
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Feladattípusok

Az OKM feladatlapjaiban két alapvető feladattípust és ezek változatait használjuk: feleletválasztós kérdéseket, 
valamint nyílt végű, szöveges választ igénylő feladatokat. (A válaszadási formákat és a kitöltés módját a feladat-
lapokat bevezető útmutató mutatja be a diákok számára.)

A feleletválasztós feladatokat az jellemzi, hogy a diáknak a felkínált viszonylag kis számú lehetőség közül kell 
kiválasztania a helyeset. Többnyire négy válaszlehetőség kapcsolódik a kérdéshez, és közülük egy a helyes. A 
többi válaszlehetőség egyértelműen rossz, a válaszok terjedelme nagyjából ugyanakkora, az opciók között fél-
revezető válaszok is szerepelnek, amelyek nehezítik a feladat megoldását. A feleletválasztós kérdések közé tar-
toznak azok a feladatok is, amelyekben több állítás igaz vagy hamis voltát kell eldönteni.

A nyílt végű feladatok esetében a diáknak rövidebb-hosszabb választ kell adnia írásban. A nyílt végű feladatok 
két nagy csoportba sorolhatók. A nyílt végű, rövid szöveges választ igénylő feladatok közé olyan kérdések tar-
toznak, amelyek esetében a tanulónak egy-egy rövid elemmel kell válaszolnia. Idesoroljuk azokat a feladatokat 
is, amelyekben a tanulónak a kérdésben megadott szövegrészt kell megjelölnie, aláhúznia. A nyílt végű, hosz-
szabb szöveges választ igénylő feladatok értelemszerűen hosszabb magyarázatot, bővebb kifejtést igényelnek a 
diáktól. A feladattípusok arányát a 10. táblázat szemlélteti.

Feladattípus %

Feleletválasztós feladatok 60

Nyílt végű, rövid választ igénylő feladatok 20

Nyílt végű, hosszabb kifejtést igénylő feladatok 20

10. táblázat: A feleletválasztós és a nyílt végű feladatok aránya

A tanulói háttértudás szerepe a szövegértési feladatok megoldásában

A felmérés során a tanuló olyan szövegekkel dolgozik, amelyekkel első alkalommal találkozik, de nem sza-
bad megfeledkeznünk arról, hogy meglévő ismeretei, képességei, készségei birtokában olvassa azokat. A 
feladatmegoldási helyzetben a diák tárgyi ismereteire, tudására, megszokott olvasási stratégiáira, egyéni jel-
lemzőire, önismereti tényezőire stb. támaszkodik. A szövegértés voltaképpeni folyamatát megelőzi a szöveg té-
májára, műfajára, közlési helyére, formájára, a szerző személyére, a tipográfiára stb. és az ezek által mozgósított 
előismeretekre is támaszkodó előzetes megértés.

A szövegértési teljesítmény mérésekor tehát figyelembe kell vennünk a tanulói háttértudás – általában nehe-
zen megragadható, konkretizálható – szerepét is az adott szöveg feldolgozásában. Az aktuális feladatmegoldási 
helyzetben az előzetes tudás szerepének minimalizálására törekszünk, mert például egy ismert szépirodalmi 
szöveghez kapcsolódó kérdéssort nagyobb hatékonysággal tud megoldani egy olyan diák, aki már olvasta az 
adott szöveget. A szöveg szóhasználatára vonatkozó, esetleg a nemzetközi kultúrszókincs elemének értelme-
zését megkívánó feladat könnyebb annak a diáknak, aki a szót más szövegkörnyezetből vagy az idegen nyel-
vi óráról ismeri. Egy motívum, metafora vagy toposz értelmezése kisebb nehézséget okoz a magyarórán jól tel-
jesítő diák számára.
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Egyrészt a kompetenciamérő jelleg, másrészt az egyértelmű kódolás (javíthatóság) és értékelés érdekében tö-
rekszünk a tanulói háttérismeretek szerepének csökkentésére, de egyben arra is, hogy a szövegen belüli infor-
mációkat, gondolatokat feldolgozzák, értelmezzék a tanulók. A tesztek természetesen nem tudják kategoriku-
san kizárni a szövegen kívüli tényezők hatását, a cél azonban azok hatásfokának minimalizálása. Mindezekből 
következően és a tanulói populáció heterogén jellege miatt kicsi a szövegen kívüli tudás és információk felhasz-
nálását elváró, az általános intelligencia bevonásával megoldható feladatok szerepe – ezek a feladatok amúgy is 
csak a műveltségbeli és tárgyi hiányosságokra vetnének fényt, ez pedig nem a kompetenciamérések feladata.

A tesztek összeállításakor ezért ügyelünk arra, hogy a szövegek tematikája mellett a feladatok megfogalmazá-
sa se kedvezzen egyik részpopulációnak sem, a feladatok megoldásához ne legyen szükség olyan háttértudás-
ra, amely a tanuló szociokulturális hátterének, egyéni motívációjának és ismereteinek vagy éppen tárgyi fel-
készültségének a függvénye.
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Példafeladatok – matematika 

MELLÉKLET

Példafeladatok – matematika

Tartalmi területek
Mennyiségek és műveletek 6. évfolyam

BOLTI MÉRLEG I. MB02601
Hány dekagrammot mutat a mérleg?

100 50 0
dkg

  Válasz:     dkg

JAVÍTÓKULCS - BOLTI MÉRLEG I.

1-es kód: 75 dkg

0-s kód: Rossz válasz.

Mennyiségek és műveletek 10. évfolyam

MOLEKULATÖMEG MB13301
Ildikó molekulák tömegét szeretné összehasonlítani. Egy könyvben a következő adatokat találja:

Molekula Molekulatömeg (kg)
I. molekula 9,35·10-28

II. molekula 2,88·10-26

III. molekula 9,35·10-22

IV. molekula 9,35·10-24

Melyik molekula tömege a legnagyobb a táblázatban szereplők között?

A Az I. molekuláé.

B A II. molekuláé.

C A III. molekuláé.

D A IV. molekuláé.

Helyes válasz: C
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Mennyiségek és műveletek 10. évfolyam

NÖVÉNYEK NÖVEKEDÉSE I. MB14601
A növények növekedését tápoldatokkal szokták serkenteni.

Annamari egy tápoldat használati utasításában a következőket olvassa:

„Fél liter tápoldat készítéséhez 2
3 kupaknyi koncentrátumot használjon!”

Mennyi koncentrátumot hígítson fel Annamari, ha 2,5 liter tápoldatot akar készíteni?

A 5
3 kupaknyit

B 3 1
3 kupaknyit

C 7 és fél kupaknyit

D 5 2
3 kupaknyit

Helyes válasz: B

Mennyiségek és műveletek 6. évfolyam

KARÁCSONYFAÉGŐK MB10001
A karácsonyfán piros, sárga és fehér színű égők vannak. A bekapcsolástól számítva a piros égők 2 má-
sodpercenként, a sárgák 3 másodpercenként, a fehérek 4 másodpercenként villannak fel. Négy barát
beszélget:

András: Sohasem fognak az égők egyszerre felvillanni.

István: De igen, 4 másodpercenként.

Zoltán: Szerintem 6 másodpercenként.

János: Én úgy gondolom, 12 másodpercenként.

Kinek van igaza? Válaszodat indokold!

JAVÍTÓKULCS - 

1-es kód: A válaszból explicit vagy implicit formában kiderül, hogy a tanuló Jánosnak ad igazat, 
azzal az indoklással, hogy a 2, a 3 és a 4 legkisebb közös többszöröse 12.

• 12 másodpercenként, mert az a legkisebb közös többszörös.

0-s kód: Rossz válasz, beleértve azt az esetet is, hogyha a tanuló azt válaszolja, hogy „Jánosnak 
van igaza”, de válaszát nem indokolja, vagy nem megfelelően indokolja.
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Mennyiségek és műveletek 10. évfolyam

BRIT MÉRTÉKEGYSÉGEK MB03201
Európa legnagyobb részén, így Magyarországon is a tízes számrendszeren alapuló mértékegységeket (pl.
méter, liter, gramm) használják a távolság, űrtartalom, tömeg, stb. mérésére. Nagy-Britanniában és az
angolszász országokban azonban régebbi mértékegységekkel is mérik ezeket.

Átváltási arányok

Hosszmértékek
30,48 cm = 1 láb

1 láb = 12 inch

Milyen magas az az angol úriember centiméterben kifejezve, akinek magassága 6 láb és 2 inch?

A kb. 172 cm
B kb. 178 cm
C kb. 183 cm
D kb. 188 cm

Helyes válasz: D

Mennyiségek és műveletek 6., 8. évfolyam

Rézcső  MB18301

Egy fémlemezen fúrt lyuk átmérője 4 1
2 cm. Az alábbi csövek közül melyik a legszélesebb, amely még

átfér a lyukon?

A A 4 3
8

B A 4 7
8

C A 4 5
16

D A 4 7
16

D
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Hozzárendelések és összefüggések 10. évfolyam

INFLUENZAJÁRVÁNY MB09101
Az alábbi grafikon egy országban a naponta bejelentett influenzás megbetegedések számát ábrázolja négy
egymást követő napon.
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A grafikon első négy adata alapján BECSÜLD MEG ÉS ÁBRÁZOLD, hogy hány megbetegedés vár-
ható az 5. napon!

Válasz:      

JAVÍTÓKULCS - INFLUENZAJÁRVÁNY

1-es kód: A válasz 4500 és 5000 közötti értéket említ és ábrázol.

• Kétszer annyi, mint a 4. napon [Az ábrázolt érték 4500 és 5000 közé esik.]

• 5000 [Az ábrázolt érték kb. 5000.]

0-s kód: Rossz válasz. 
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Hozzárendelések és összefüggések 8., 10. évfolyam

VÁROSNÉPESSÉG MB22701
Az alábbi grafikon egy város népességének alakulását ábrázolja.

Mekkora volt a város népessége 1960-ban?

Válasz:________________

JAVÍTÓKULCS - VÁROSNÉPESSÉG

1-es kód: Jó válasznak a 620 000 és 640 000 közötti értékek tekinthetők.

• 630 ezer

6-os kód: Tipikusan rossz válaszoknak tekintjük azokat, amikor a tanuló láthatóan megtalál-
ja a kérdéses adatot, de a népességszám leolvasásakor nem veszi figyelembe, hogy a 
függőleges tengely beosztásai mellett szereplő számok ezres szorzóval érvényesek, és 
ezért egy 620 és 640 közötti számot ad meg.

0-s kód: Egyéb rossz válasz.

Hozzárendelések és összefüggések 6. évfolyam

SZABÁLY  MA02101
Az ábrák valamilyen szabály szerint követik egymást.

Folytasd a sort a két következő ábrával!

JAVÍTÓKULCS - SZABÁLY

1-es kód: Jó válasznak tekinthetők azok, amelyek a következő két rajzzal folytatják a sorozatot. 

 Ha a tanuló több elemmel a a nem
elemeket hagyjuk

kód:
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Hozzárendelések és összefüggések 6. évfolyam

RECEPT  MA02901
A  nagymama 24 db hortobágyi palacsintát szeretne készíteni a vendégeknek. Igen ám, de a szakács-
könyvben 16 darabhoz adták meg a szükséges mennyiségeket:

 20 dkg liszt  5 dl tej    3 dl tejföl

 2 db tojás  40 dkg marhapörkölt  1 evőkanál olaj

Megkérte unokáját, Barnabást, hogy számolja ki, miből mennyit kell felhasználni a 24 darab elké-
szítéséhez.

Számold ki te is!

____ dkg liszt   ____ dl tej    ____ dl tejföl

____ db tojás  ____ dkg marhapörkölt  ____ evőkanál olaj

JAVÍTÓKULCS - RECEPT

1-es kód: Jól számol, és legfeljebb egy hibát követ el. A helyes értékek :

30 dkg liszt  7,5 dl tej   4,5 dl tejföl

3 db tojás  60 dkg marhapörkölt   1,5 evõkanál olaj

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak azt tekintjük, amelyben a diák nem arányokat számít, 
hanem minden mennyiséghez hozzáad 8-at.

0-s kód: Más rossz válaszok.

Hozzárendelések és összefüggések 8., 10. évfolyam

FAHRENHEIT II. MB06204
Egyes országokban a hőmérsékletet nem Celsiusban (̊ C), hanem Fahrenheitben (̊ F) mérik. A Celsius-
ban és Fahrenheitben mért hőmérsékletértékek között a következő összefüggés írható fel:

 c = (f–32) · 5
9 (c a Celsiusban, f a Fahrenheitben mért hőmérsékletérték)

Írd fel azt a képletet, amelynek a segítségével a ˚C-ban megadott hőmérsékletértéket
˚F-re számíthatjuk át, azaz fejezd ki f-et az eredeti összefüggésből!

 f =

JAVÍTÓKULCS - FAHRENHEIT II.

1-es kód: 9
5f =     c+32, VAGY ezzel egyenértékű kifejezés.

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azokat, amelyeknél a tanuló nem rendezi az 
egyenletet, hanem csak egyszerűen felcseréli c-t és f-et az eredeti képletben.

• 5
9f =(c–32)

0-s kód: Egyéb rossz válasz.
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Alakzatok síkban és térben 6., 8., 10. évfolyam

DOBÓKOCKA  MB04501
Az alábbi ábrán egy szabályos dobókocka látható. A szemközti oldalain lévő pöttyök száma összesen 7.

Ha ezt a dobókockát a berajzolt tengely mentén 90°-kal az
óramutató járásával ellentétes irányba elforgatjuk, mely
oldalait látjuk?

Rajzold be az ábrába!

JAVÍTÓKULCS - DOBÓKOCKA

1-es kód: A válaszban megfelelő számú pötty vagy a megfelelő szám szerepel az egyes oldalakon, 
az ábrának megfelelően.

Azt, hogy a hat pötty elrendezése nem a kocka helyzetének 
megfelelő, nem tekintjük hibának, hiszen a kérdés csak az volt, 
hogy mely oldalak látszanak. Hasonlóképpen elfogadjuk azokat 
a válaszokat is, amelyekben a kocka oldalain pöttyök helyett a 
megfelelő számok szerepelnek.

0-s kód: Rossz válasz.
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Alakzatok síkban és térben 6., 8. évfolyam

ALAPRAJZ  MB00801

A fenti képen a franciaországi Cluny bencés apátság épületének modelljét láthatod.

Az alábbiak közül melyik lehet az apátság alaprajza?

A B C D

Helyes válasz: C

Alakzatok síkban és térben 6. évfolyam

PARALELOGRAMMA ÉS TRAPÉZ MB16201
Az alábbi ábrán egy paralelogramma és egy trapéz látható.

Hány egység a paralelogramma területe, ha a trapéz területe 1 egység?

A 6

B 8

C 9

D 12

Helyes válasz: B
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Alakzatok síkban és térben 10. évfolyam

REPÜLŐGÉPEK MB18201

Az A városból induló repülőgép a (4; 6) pont érintésé-
vel egyenes vonalban repül északkeletnek. A B város-
ból induló gép  a (2; -1) pont érintésével észak felé tart.
Útjuk során van egy pont, ahová körülbelül egy időben
szoktak érkezni.

Melyik koordinátapont közelében kell különböző magasságokon repülniük, hogy az ütközést bizto-
san elkerüljék?

Válasz: A ( ; ) pont közelében.

JAVÍTÓKULCS - 

1-es kód: (2; 4)

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azokat, amelyeknél a tanuló felcseréli a ponthoz 
tartozó koordinátákat.

• (4; 2)

0-s kód: Egyéb rossz válasz.

1

1
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B
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Események statisztikai jellemzői és valószínűsége 8. évfolyam

ÖTÖSLOTTÓ  MB15603
Az ötöslottó lényege, hogy hetente egy sorsoláson az 1 és 90 közötti számok közül kihúznak (visszatevés
nélkül) 5 számot.

Az alábbi táblázatban a lottószelvény vastagon szedett számai alatt zárójelben az szerepel, hogy hányszor
kerültek kihúzásra az előző 50 sorsolás során.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(4) (1) (3) (3) (4) (3) (2) (1) (2) (3) (4) (7) (3) (2) (4)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
(2) (2) (2) (3) (2) (2) (2) (3) (3) (5) (4) (4) (5) (1) (0)
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
(3) (3) (1) (2) (2) (4) (2) (3) (1) (2 (3) (4) (4) (1) (6)
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
(3) (2) (2) (0) (3) (4) (7) (2) (5) (2) (3) (2) (5) (3) (4)
61 62 63 96 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
(4) (4) (4) (1) (0) (2) (4) (1) (3) (2) (5) (4) (2) (2) (2)
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
(3) (3) (4) (3) (2) (2) (1) (3) (2) (4) (1) (1) (2) (3) (2)

A következő állítások közül melyik igaz?

A A következő húzásnál a 12-es és az 52-es kihúzásának a valószínűsége a legnagyobb, mert
 ezeket húzták ki legtöbbször az előző 50 sorsoláson is.

B A következő húzásnál a 30, a 49 és a 65 kihúzásának a valószínűsége a legnagyobb, mert
 ezeket nem húzták ki az előző 50 sorsoláson.

C Sokkal több sorsolás eredményére lenne szükség ahhoz, hogy pontosan megmondhassuk,
 melyik szám kihúzása a legvalószínűbb.

D Bármely öt szám kihúzásának valószínűsége minden héten egyforma, éppen ezért nem
 függ a táblázatban látható adatoktól.

Helyes válasz: D
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Események statisztikai jellemzői és valószínűsége 8., 10. évfolyam

KOSÁRLABDÁZÓK MB10802
Az amerikai hivatásos kosárlabda-bajnokságban nagy hagyományai vannak a statisztikáknak. A játé-
kosok egyik legfontosabb statisztikai mutatója, hogy egy bajnokságban átlagosan hány pontot dobnak
mérkőzésenként.

Az alábbi táblázat öt ismert kosárlabdázó mérkőzésenkénti pontátlagait tartalmazza négy egymás utáni
szezonban.

Játékos
1998–1999-es

szezon
pont/mérkőzés

1999–2000-es
szezon

pont/mérkőzés

2000–2001-es
szezon

pont/mérkőzés

2001–2002-es
szezon

pont/mérkőzés

Kobe Bryant 19,9 22,5 28,5 25,2

Kevin Garnett 20,8 22,9 22 21,2

Allen Iverson 26,8 28,4 31,1 31,4

Shaquille O’Neal 26,3 29,7 22,7 27,2

David Robinson 21,6 15,8 14,4 9,2

A pontátlagok alapján melyik játékos teljesítménye volt a legkiegyensúlyozottabb a négy szezon-
ban?

A Kobe Bryant

B Kevin Garnett

C Allen Iverson

D Shaquille O’Neal

E David Robinson

Helyes válasz: B

Események statisztikai jellemzői és valószínűsége 6. évfolyam

ÁTLAGÉLETKOR MB01701
Tamás munkahelyén hatan dolgoznak az irodában. Átlagéletkoruk 30 év.

A következő állítások közül melyik BIZTOSAN igaz?

A A legtöbb dolgozó 30 éves.

B Ugyanannyian idősebbek 30 évnél, mint ahányan fiatalabbak.

C Az ott dolgozók életkora 30 ± 5 év.

D Ha összeadjuk az ott dolgozók életkorát, és azt hattal elosztjuk, harmincat kapunk.

Helyes válasz: D
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Események statisztikai jellemzői és valószínűsége 10. évfolyam

HŐMÉRSÉKLET-ELTÉRÉS MB08604
Az alábbi ábra azt szemlélteti, hogy egy területen egy év különböző hónapjainak  középhőmérséklete
hány °C-kal tért el a sokéves átlagtól.

Megállapíthatóak-e a grafikon alapján a következők? Válaszodat az IGEN vagy a NEM bekarikázá-
sával jelöld!

Megállapítható-e, hogy...

melyik hónapban volt a legmagasabb a középhőmérséklet? IGEN NEM

melyik két hónap középhőmérséklete között volt a legkisebb
különbség? IGEN NEM

melyik hónap középhőmérséklete tért el legjobban a sokéves
átlagtól? IGEN NEM

JAVÍTÓKULCS - HŐMÉRSÉKLET-ELTÉRÉS

1-es kód: Nem, Nem, Igen

0-s kód: Rossz válasz.

Események statisztikai jellemzői és valószínűsége 6., 10. évfolyam

GOMBFOCIBAJNOKSÁG MA01001
Hat barát gombfocibajnokságot rendez. Megállapodnak abban, hogy mindenki mindenkivel egyszer ját-
szik.

Hány mérkőzésből áll a bajnokság?

A 36

B 30

C 15

D 12

Helyes válasz: C
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Gondolkodási műveletek
Tényismeret és rutinműveletek 6. évfolyam

SÍKIDOMOK SZIMMETRIÁJA MA02301
Az alábbi síkidomok közül melyiknek NINCS szimmetriatengelye?

A B

C D E

Helyes válasz: D

Tényismeret és rutinműveletek 8., 10. évfolyam

PARKOLÓHÁZ  MB16401
Az alábbi elektronikus kijelző egy parkolóház bejárata fölött látható. Az olvasható le róla, hogy a parko-
lóhelyek hányad része szabad. A szürke rész jelenti a foglalt parkolóhelyeket.

Hány százaléka SZABAD a parkolónak?

A 80%-a

B 70%-a

C 60%-a

D 50%-a

Helyes válasz: C
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Tényismeret és rutinműveletek 8., 10. évfolyam

IDŐELTOLÓDÁS II. MB08901
A következő táblázat azt mutatja, hogy a világ néhány nagyvárosában mennyi az idő akkor, amikor Bu-
dapesten reggel 6 óra van.

New York London Budapest Athén Moszkva Tokió

0 óra 5 óra 6 óra 7 óra 8 óra 14 óra

Hány óra lesz Tokióban a megnyitóünnepség kezdetekor?

A Hajnali 3 óra.

B

C

D Este 7 óra.

Helyes válasz: A

Tényismeret és rutinműveletek 10. évfolyam

AGYTÉRFOGAT MB00501
Az alábbi grafikon az emberszabású majmok és az emberfélék agytérfogatáról ad információt. A fekete
pont jelöli a fajra jellemző átlagos agytérfogatot, a szürke tartomány pedig azt a térfogat-intervallumot
jelenti, amelyen belül a faj egyedeinek agytérfogata változhat.

Hány cm3 volt a pekingi előember (Homo erectus pekinensis) átlagos agytérfogata?

A kb. 900 cm3

B kb. 1050 cm3

C kb. 1200 cm3

D kb. 1650 cm3

Helyes válasz:  B
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Tényismeret és rutinműveletek 6., 10. évfolyam

DUNA  MB04801
Az alábbi táblázatban a Duna átlagos vízhozamát (a másodpercenként szállított vízmennyiséget) látod
néhány nagyobb Duna-parti városnál.

Város Másodpercenként
szállított vízmennyiség

Ulm 100 m3/s
Bécs 1920 m3/s
Pozsony 2080 m3/s
Budapest 2340 m3/s
Orsova 5600 m3/s
Galati 6430 m3/s

Karikázd be annak a grafikonnak a betűjelét, amelyik a táblázat adatait ábrázolhatja!

Helyes válasz: A
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Modellalkotás, integráció 6., 8., 10. évfolyam

budapestről barcelonába MB03401

Csaba Budapestről Barcelonába utazik. Nincs közvetlen repülőjárat, ezért Frankfurtban át kell szállnia.

400 km

Állapítsd meg a térkép alapján, hogy hány kilométer hosszú a repülőút átszállással!

A kb. 1350 km

B kb. 1800 km

C kb. 2100 km

D kb. 2350 km

Helyes válasz: D

Modellalkotás, integráció 10. évfolyam

KORFÁK  MA04702
Az alábbi ábra a népesség számának várható alakulását mutatja az 1985 és 2025 közötti 40 éves időszak-
ban.

Korfák (a vízszintes tengely számai milliókat jelölnek)

1985 2025

fejl d
országok

fejlett
országok

férfi nõ
férfi n

kor-
csoport

80 és felette
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

300 200 100 0 100 200 300 50 0 50

Várhatóan mennyivel nő majd a fejlett országokban a 0 és 4 év közötti gyerekek száma 2025-re az
1985-ös adatokhoz képest?

A kb. 100 millióval
B kb. 25 millióval
C kb. 90 millióval
D kb. 70 millióval

Helyes válasz: B
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Modellalkotás, integráció 6. évfolyam

BOLTI MÉRLEG I. MB02602
Hány kilogramm a mérlegre tett burgonya tömege?

100 50 0
dkg

1
kg

50
dkg

Válasz:     kg

JAVÍTÓKULCS - MÉRLEG I.

1-es kód: 1,8 kg.

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azokat, amelyeknél a tanuló jól gondolkodik és 
jól számol, de nagyságrendet téveszt.

0-s kód: Egyéb rossz válasz.

Modellalkotás, integráció 10. évfolyam

ÜVEGEDÉNYEK MB22401
Az ábrán négy üvegedény látható.

(Az 1-es pohár hengernek, a 2-es alsó része fél-
gömbnek tekinthető. A 3-as jelű kancsó szabály-
talan alakú, a 4-es pohár pedig kúp formájú.)

Melyik üvegedényben változik az alábbi grafikon szerint a víz magassága az edénybe öntött víz meny-
nyiségének függvényében?

A Az 1-esben.

B A 2-esben.

C A 3-asban.

D A 4-esben.

Helyes válasz: A
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Modellalkotás, integráció 8., 10. évfolyam

BÜNTETŐDOBÁSOK MB03701
Az alábbi táblázatban az látható, hogy Gábor a legutóbbi hat kosárlabda-mérkőzésén hány büntetődobást
hajtott végre, és az, hogy ezekből hány volt sikeres.

Mérkőzések 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Büntetődobások száma 7 5 6 4 8 5

Sikeres büntetődobások száma 6 5 3 3 6 3

Gábor fenti teljesítménye alapján a következők közül melyik a legjobb becslése annak, hogy 20 bün-
tetődobásából hányszor lesz eredményes?

A 7

B 10

C 11

D 15

E 19

Helyes válasz: D
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Komplex megoldások és kommunikáció 10. évfolyam

KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS MB09801
A kábítószer-fogyasztás és a drogkereskedelem visszaszorítása
érdekében egy közép-amerikai országban 2000-ben új törvé-
nyeket vezettek be. Egy napilap, egy évvel a bevezetése után a
törvény hatását vizsgálva, közzétett egy grafikont a kábítószeres
betegek számának alakulásáról.

A megkérdezett igazságügy-miniszter úgy értékelte az újságban
megjelent oszlopdiagramot, hogy „a törvény hatására nagy-
mértékben csökkent a kábítószer-függőségben szenvedő bete-
gek száma”.

Egyetértesz-e az oszlopdiagram ezen értékelésével?
Válaszodat matematikai érvekkel támaszd alá!

JAVÍTÓKULCS - KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS

1-es kód: A válaszában a tanuló nem ért egyet a vélekedéssel, és VAGY a megtévesztő ábrázolás-
ra, VAGY a konkrét számadatok közötti kis különbségre hivatkozik. 

• Nem, mert a kábítószerfüggők számának 500-as csökkenése nem jelentős a
 17-18 000-hez képest.

• Ez a grafikonos ábrázolás torzítva ábrázolja az arányokat.

0-s kód: Rossz válasz.

Komplex megoldások és kommunikáció 8. évfolyam

HELYI NÉPSZAVAZÁS II. MB08201
Egy kisvárosban népszavazást tartottak arról, hogy felépüljön-e a település mellett a tervezett akkumu-
látor-feldolgozó üzem. A lakosság elutasította az üzem építését. Egy év elteltével ugyanebben az ügyben
megismételték a népszavazást. Ekkor az eredménynek köszönhetően megindulhatott az üzem építése.

Az alábbi táblázat a két népszavazás adatait mutatja be.

A népszavazás éve 2000 2001

„Igen” szavazatok aránya 44% 55%

„Nem” szavazatok aránya 56% 45%

A népszavazáson részt vevők száma 7925 10 500

A polgármester a második népszavazás után a következőket nyilatkozta:

„Örömmel látom, hogy az újabb népszavazáson kevesebben utasították el az építkezést, vagyis az elmúlt
évben sikerült meggyőznöm a korábbi ellenzők jó részét arról, hogy az építkezés hasznos, és ezért sza-
vazzon igennel.”

Szerinted hogyan értelmezte a polgármester a két népszavazás eredményét?

A Jól értelmezte, mert megszavazták az építkezést.

B Rosszul értelmezte, mert többen szavaztak nemmel 2001-ben, mint 2000-ben.

C Jól értelmezte, mert kevesebben szavaztak nemmel 2001-ben, mint 2000-ben.

D Rosszul értelmezte, mert a nemmel szavazók száma pontosan ugyanannyi volt 2001-ben,
 mint 2000-ben.

Helyes válasz: B
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Komplex megoldások és kommunikáció 10. évfolyam

SEJTSZÁMLÁLÁS MB18701
Az alábbi ábrán egy vérminta mikroszkopikus képét látod.

Írj le egy módszert arra, hogyan tudnád megbecsülni, hogy összesen hány sejt látható a mikroszko-
pikus képen! Módszered lépéseit írd le részletesen!

JAVÍTÓKULCS - SEJTSZÁMLÁLÁS

2-es kód: Jó módszert ír le a sejtek számának becslésére. 

Pl.: Valamely kisebb területen lévő sejtek megszámlálásából a területek 
aránya alapján következtethetünk a teljes területen lévő sejtek számára.
VAGY azt állapítja meg, hogy a téglalap alakú terület egyik vízszintes és egyik 
függőleges oldala mentén elhelyezkedő sejtek megszámlálása és összeszorzása által
 az összsejtszám megbecsülhető. VAGY más jó módszert ír.

1-es kód: Részleges jó válasznak minősülnek azok, amelyek valamely kisebb területen lévő 
sejtek megszámlálását javasolják, de hiányzik a módszerből annak leírása, hogy ebből 
hogyan következtethetünk a teljes területen lévő sejtek számára.

• Megszámolom egy kis részen a sejtek számát.

0-s kód: Rossz válasz.

• Megszámolom az ábrán a sejteket.
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Komplex megoldások és kommunikáció 6. évfolyam

ESŐ  MB15204
Egy meteorológiai állomáson bizonyos időközönként feljegyzik a lehullott csapadék mennyiségét. Egy
délután négy órakor kezdődő eső során az alábbi adatokat rögzítették:

Időpont
(óra, perc) Az adott időpontig hullott eső összesen (mm)

16.00 0 mm

16.12 1 mm

16.18 2 mm

16.28 4 mm

16.32 5 mm

16.41 8 mm

Az idő előrehaladtával erősödött vagy csendesedett az eső? Válaszodat indokold!

JAVÍTÓKULCS - ESŐ

1-es kód: A válaszban az szerepel, hogy erősödött az eső. Az indoklásban jól hivatkozik a táblá-
zat megfelelő adataira, és azt állítja, hogy azonos időegységeket alapul véve egyre több 
csapadék hullott, vagy ezzel azonos értelmű állítást fogalmaz meg.

• Nőtt az egy perc alatt leesett eső mennyisége.

• Erősödött, hiszen nőtt az egységnyi idő alatt leesett eső mennyisége.

0-s kód: Rossz válasz. Azt is rossz válasznak tekintjük, ha indoklás nélkül vagy nem megfelelő 
indoklás mellett állítja azt, hogy az esőzés felerősödött.

az





57

Példafeladatok – szövegértés 

Példafeladatok – szövegértés

Szövegtípus: elbeszélő 6. évfolyam

A CSODAPATIKA OB037

A csodapatika*

– Mit nem képzel?! – ordított torkaszakadtából Rimapénteki Ri-
mai Péntekh amit éppen az imént nyitott meg Rimapéntek

– Hogyhogy mit képzelek?! – emelte fel a az – Talán nem az van
kiírva a maga hogy patika?!

– De az – mondta Rimapénteki Rimai
– Akkor meg mit ha aszpirint kérek? Hol ha nem patikában?
– Az is ki van hogy ki a – mondta fölényesen Rimapénteki Rimai

– Mit érdekel engem a – háborgott az – Nekem aszpirin
és kész!

– Csak nem hogy egy Rimapénteki Rimai Péntekh vacak -
elleni lábizzadásgátlókat és árul?!

– Mi a szöszt árulna mást egy patikában? – az
– Embernek – mondta kissé lecsillapodva Rimapénteki Rimai Péntekh ez nem

a ez a lélek
Az szemében
– Lelki ellen?
– Igen – mondta Rimapénteki Rimai Most már elpárolgott a mér-
szinte kedvesen nézett az Ami az esetében elég nagy
–  Tisztelt barátom – folytatta kissé ünnepélyesen mivel ön az bármit

ingyen Válasszon!
– Hogy legyek – toporgott izgatottan az nem pontosan

hogy mire lehet gyógyszert kapni az ön bár de remé-
nyeimet ki sem merem

csak bátran – biztatta Rimapénteki Rimai – Netalántán irigy-

Rimapénteki Rimai Péntekh átszellemült arccal bólogatott és folytatta:
– Meg

lelki pénzsóvárság és mindenféle eltévelye-
dés és átok ellen vannak és

– Ez bocsásson hogy az imént emeltebb hangot merészeltem
megengedni Akkor még nem hogy ön egy az emberiség

Egyúttal az én Házsártosság ellen is van gyógyszere?
– Van – mondta gyanakodva Rimapénteki Rimai
Az tapsikolt és ugrándozott
– Tetszik van egy lusta és egy kicsi-

kapzsi egy pénzsóvár egy alamuszi
egy mindnek ami pasztilla egyre
csak

Rimapénteki Rimai Péntekh vakarta a
– Van egy –
– Engem már semmi meg nem hogy megmentsem a ipa-

Mindenre vagyok a
azt a



58

OKM Tartalmi keret

– Annyicska csak – mondta Rimapénteki Rimai Péntekh –, hogy a gyógyszert min-
denkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ.

– Úgy érti... – tátotta el a száját az
– Úgy – bólintott a mondat végét meg sem várva Rimapénteki Rimai Péntekh.
– Hát azt várhatja – mondta elkeseredetten az
– Mit?
– Hogy, mondjuk, a feleségem idejöjjön, és gyógyírt kérjen irigység, lustaság, házsárt

és nagykép ellen a saját maga számára.
– Már miért ne történhetne meg?
– Mert azt hiszi saját magáról, hogy jóindulatú, szerény, szorgalmas. Éppen hogy

rólam állítja, hogy irigy, lusta, és vagyok.
– Szívesen állok rendelkezésére – készségeskedett Rimapénteki Rimai Péntekh.

– Kérjen csak akármelyik ellen, egy szempillantás alatt meggyógyul.
– Csak nem képzeli, hogy igaz?! Még hogy én irigy?! Még hogy én lusta?! Még hogy

én Nevetséges!
– De csak Velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy

belépett.
– Én?! Ember, maga veszekedett! Legjobb lenne, ha beszedne valamit -

ség ellen a híres Tablettát, írt vagy balzsamot.
– Maga fajankó! – ordította el magát Rimapénteki Rimai Péntekh. – Ta-

karodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sicc!
Az sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordít-

gattak egymásnak, azután a elunta, nagy dérrel-dúrral becsapta maga után a
patikaajtót. Durr!

Hátha mégis igaza van  – gondolta Rimapénteki Rimai Péntekh –, és be kellene
vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ugyan – legyintett azonnal –, nem hirtelen
harag ez, csak igazságosság. Igazságos vagyok, ennyi az egész. Abból meg
kár volna kigyógyulni.

Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a Jöttek is, de mind más-
nak akart venni a balzsamokból, írokból, tablettákból. Saját magának egyik sem. Mi-
nek, hiszen nekik aztán semmi hibájuk sincs!

Lassan-lassan el is maradoztak a Nem akadt senki Rimapénteken, aki elis-
merte volna magáról, hogy rosszindulatú, irigy, kicsinyes, kapzsi,
nagyravágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénzsóvár, lelki rest. Nem tudom,
ha te Rimapénteken laksz, elmentél volna-e Rimapénteki Rimai Péntekh patikájába
valamilyen gyógyszerért? Igen? Nem?

Mert így bizony fölkopott az álla szegény csodapatikusnak. Írjai megpenészedtek,
balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporladtak, maga meg bújában-bánatában
elbujdosott, ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál – hacsak Bab Berci nem. De
mélyen hallgat

*Lázár Ervin meséje

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 6. évfolyam

A csodapatika OB03701
Mit NEM lehet kapni a patikában?

A Torkosság elleni írt.

B Gonoszság elleni pasztillát.

C Fejfájás elleni port.

D Lustaság elleni cseppet.

Helyes válasz: C
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Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 6. évfolyam

A csodapatika OB03702
Mit gyógyítanak a patika szerei?

A Jó tulajdonságokat.

B Tulajdonságokat.

C Rossz jellemvonásokat.

D Amit a vevő szeretne.

Helyes válasz: C

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 6. évfolyam

A csodapatika OB03703
A vevő miért nem vehetett végül semmit?

A Nem volt pénze.

B Nem magának akart vásárolni.

C Nem volt megfelelő gyógyszer.

D A patikus nem akarta kiszolgálni.

Helyes válasz: B

Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 6. évfolyam

A csodapatika OB03704
Miért volt a patika tulajdonosa mérges a mese elején a vevőre?

A Azért, mert a vevő ordítozott, mikor belépett a boltba.

B Azért, mert a vevőnek rossz véleménye volt róla.

C Azért, mert a vevő nem ismerte be a hibáit.

D Azért, mert a vevő a test patikájának nézte a boltot.

Helyes válasz: D
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Szövegértési művelet: értelmezés 6. évfolyam

A csodapatika OB03705
Ha te lennél a patikus, mivel vennéd rá a vevőket a vásárlásra?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - A CSODAPATIKA

1-es kód: A válasz tartalmazza a tanuló szövegen alapuló ötletét.

• Saját példával igazolnám a szerek jó hatását.

• Ez tényleg beválik, én is ezt szoktam szedni.

• Reklámmal, és nem lennék ilyen gőgös.

• Megpróbálnám meggyőzni őket arról, hogy ők sem tökéletesek, vannak hibáik.

• Ha megveszed, megjavulsz, és sok barátod lesz.

• Próbáld ki, és figyeld meg, hogyan változik meg rólad az ismerősök véleménye.

• Én is bevennék egy kapszulát, és megmutatnám a hatását.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Azzal, hogy ezek fejfájás elleni tabletták.

• Próbálja ki a feleségén, ha nem megy, akkor sajnálom.

Szövegértési művelet: értelmezés 6. évfolyam

A csodapatika OB03706
Te elmentél volna ebbe a patikába venni valamit? Miért?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - A CSODAPATIKA

1-es kód: A válasz tartalmazza a tanuló döntését ÉS annak indoklását. A válasz implicit módon 
tartalmazza, hogy a patika szereit saját rossz tulajdonságaink ellen használhatjuk.

• Igen, mert néha lusta vagyok.

• Nem, mert ahogy mindenki más, én is azt hiszem magamról, hogy tökéletes vagyok.

• Igen, mert én beismerem a hibáimat.

• Nem, mert hibáinkat nem gyógyítja gyógyszer, csak mi magunk.

• Nem, mert nem vagyok gonosz.

• Nem, mert nem szeretek veszekedni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Igen, mert a húgom náthás.

• Igen, gyorsaság gyógyszert vennék, mert lassan futok. (A lassú futás nem rossz belső 
tulajdonság.)

• Nem, mert ilyen patika nincs.

• Nem, mert nem vagyok beteg.

• Nem, mert az én rokonaim nem ilyenek.
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Szövegértési művelet: értelmezés 6. évfolyam

A csodapatika OB03707
Hogyan és miért változtak a vevő érzelmei a történetben? Mit érzett a mese elején, közepén, és 
miért?

Mit érzett a mese

-elején: ________________________________________________________________

mert: _________________________________________________________________

-közepén: ______________________________________________________________

mert: _________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - A CSODAPATIKA

2-es kód: A tanuló a szöveg elemeinek értelmezésével helyesen következtet, megnevezi a KÉT 
helyes érzelmet és magyarázza azokat.

• -elején: dühös volt, mert kiabálnak vele. / mert nem adnak neki aszpirint.

-közepén: örült, hogy „megmentheti” a rokonait, később elkeseredett, mert nem ő 
mentheti meg őket, csak ők magukat.

• -elején: mérges, mert nem lehet aszpirint venni.

-közepén: öröm, mert gyógyszert vehet a rokonainak.

• -elején: mérget, mert kiabáltak vele.

-közepén: lelkiismeretfurdalást, mert ő is csúnyán kiabált.

1-es kód: A tanuló a szöveg elemeinek értelmezésével helyesen következtet, megnevez EGY he-
lyes érzelmet és magyarázza azt.

• -elején: mérget, mert nem kapott aszpirint.

-közepén:

• -elején: dühös volt, mert fájt a feje, és nem kapott aszpirint.

-közepén: csalódott, mert nem tudott a rokonainak gyógyszert venni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• -elején:

-közepén: dühös volt, mert összeveszett a patikussal.
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Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 6. évfolyam

A csodapatika OB03708
Milyen közös jellemvonása van a vevőnek és a patikusnak?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - A CSODAPATIKA

1-es kód: A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján arra, hogy egyikük sem vesz tudomást 
a saját hibáiról.

• Mindkettő azt hiszi magáról, hogy tökéletes, hibátlan.

• Nem ismerik be saját hibáikat.

• Azt hiszik magukról, hogy tökéletesek.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló a szöveg szintjén maradva a szövegben szó szerint 
említett közös tulajdonságot írja le.

• Mindkettő veszekedős.

• Mind a kettő hamar fel tud idegesedni.

• Hirtelen haragúak.

• Hamar mérgesek lesznek.

• Idegesek.

• Mindkettő ordít.

• Mindkettő idegbeteg.

• Indulatos.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Mindkettő bolond.

• Mindkettőnek van rossz tulajdonsága.
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Szövegtípus: magyarázó 6. évfolyam

zsiráfot vagy egysejtűt? oa002

ZSIRÁFOT VAGY EG ?

MILYEN ÁLLATOT AJÁNDÉKOZZUNK?
Sokan gondolják, hogy jó ajándék lehet egy akvárium, tízforintos nagyságú ,

játékosan ugráló kiskutya, kismacska. Az emberek többsége bele sem gondol abba, hogy a most
még parányi kedvenc pár év múlva mekkora méretet érhet el.

Legels lépésben figyelembe kell venni az állat i
helyigényét, maximális várható méretét, tartási körülményeinek
nehézségeit. S nem utolsósorban azt, hogy tartható-e az állat
lakóhelyünkön. Ajánlatos szakkönyvek, hozzáért kisállat-

véleményét kikérni. Egyre több van
internetes tanácsadás igénybevételére is.

Kis lakásba emeletes és panellakásba) semmiképpen nem ajánlható nagytest kutya,
több száz literes terráriumot igényl de ilyen helyre ideális egy közepes méret akvárium,
kistest díszmadár, esetleg egy házimacska.

Nagyobb lakásban nagyon szép térelválasztó lehet egy ízlésesen
és szépen berendezett terrárium, akvárium, s ha a megfelel lefedésér
is gondoskodunk, még pultként is szolgálhat. Nagyobb test
madarakat és is el tudunk helyezni a szoba egyik sarkát
kialakítva élettérnek.

Családi házban, illetve az udvarán szinte bármilyen méret és fajtájú állat elhelyezhet az
állattartási törvényeket figyelembe véve. A trópusi fajokat nyáron az udvaron elkészített nyári
kifutóban lehet tartani, s télre a ház melege szolgáltathatja a megfelel életkörülményeket.

A szakértelem sem elhanyagolható szempont. Példaként: egy
csinos kaméleon nagyon szép és bájos állatka, s helyigénye is
minimális. Táplálása és életkörülményeinek biztosítása azonban
olyan nehéz feladat, melyet mindenképp csak tapasztalt
terrarista képes megvalósítani. Így gyermekeknek, illetve kezd
állattartók els állatának egyáltalán nem javasolható.

Általában ha trópusi vagy egyéb igényes, érzékeny állatot szeretnénk tartani,
feltétlen kérjük ki tapasztalt terrarista, esetleg állatorvos tanácsát! Többek között arról, hogy az
állat milyen betegségeket kaphat el, s ezek veszélyt jelentenek-e emberekre, kisgyermekekre. S ha
valamilyen rendellenességet észlelünk, azonnal forduljunk segítségért, mert a súlyos betegségek
kezdeti szakaszaikban többnyire még gyógyíthatóak, ha elhanyagoljuk, akkor az állat
elvesztésére számíthatunk!

S végül nem árt a szomszédokkal sem egyeztetni, hisz egy zajos kisállat, kutya vagy a szomszéd
díszmadaraira vadászó házi cica nem feltétlenül jelent majd boldogságot a családnak.
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Szövegértési művelet: értelmezés 6. évfolyam

zsiráfot vagy egysejtűt? oa00201
Vennél-e barátodnak vagy rokonaidnak ajándékba állatot? Válaszodat a szövegben olvasottakra
támaszkodva indokold!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - 

1-es kód: A diák válasza tartalmazza választását és véleményét, amelyet a 

• Igen, mert egy családi házban minden elfér.

• Túl sok mindent kellene figyelembe venni hozzá. (A válasz implicit módon tartalmazza
 a tanuló véleményét.)

• Vennék, mert tudom, hogy ő rendesen ellátná tápanyaggal, és helye is lenne.

0-s kód: A diák válasza csak a döntését tartalmazza, részletes indoklást nem. VAGY: A diák 
indoklása nem a szövegen alapul.

• Nem, mert nem biztos, hogy szeretne állatot, és nem lehet tudni, milyen állatot
 szeretne.

• Vennék, mert jó ajándéknak tartom.

VAGY: Homályos, pontatlan vagy a témától eltérő válasz.

• Nem, mert a macska hangosan nyávog.

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 6. évfolyam

zsiráfot vagy egysejtűt? oa00202
Sorolj fel HÁROM helyet, ahonnan állattartási információkhoz lehet jutni a cikk szerint!

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - 

1-es kód: A diák megnevez három helyet, ahonnan a szükséges információkhoz hozzá lehet jut-
ni: szakkönyvek, állatkereskedők, internet, állatorvos, terrarista.

• 1. internet

 2. szakkönyvek

 3. kisállat-kereskedők

• 1. internet

 2. újság

 3. szakember

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• 1. szakember

 2. állatorvos

 3. (üres)
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Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 6. évfolyam

 zsiráfot vagy egysejtűt? oa00203
Miért ne adjunk kaméleont ajándékba egy kisgyereknek?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - 

1-es kód: A diák a szöveg alapján vagy a szövegből vett konkrét példával ad magyarázatot.

• Mert nagyon sok nehézségbe ütközik a tartása.

• Mert elkaphat tőle valami betegséget.

• Mert a szakértelem sem elhanyagolható szempont. (Szó szerinti idézet.)

• Gyermekeknek, illetve kezdő állattartók első állatának egyáltalán nem javasolható.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Mert nem találja meg.

Szövegértési művelet: értelmezés 6. évfolyam

 zsiráfot vagy egysejtűt? oa00204
Miért kell előrelátónak lennünk, ha állatot vásárolunk?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - 

1-es kód: A diák a szöveg alapján állattartással kapcsolatos olyan tényezőket nevez meg, amely-
ekre nagyon kell figyelni, ha állatot vásárolunk.

• Ha nem tudjuk, milyen lesz az állat nagykorában, mire lesz szüksége, nem fogja magát
 jól érezni.

• Mert nagyra nőhet.

• Mert felelősséggel jár.

• Mindenképpen az állat érdekeit kell szem előtt tartani.

• Különféle betegségeik megfertőzhetik a gyerekeket.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Mert megnő. (Minden állat megnő!)
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Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 6. évfolyam

 zsiráfot vagy egysejtűt? oa00205
Miért kell tekintettel lenni a szomszédokra a háziállat kiválasztásakor is?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - 

2-es kód: A válaszból kiderül, hogy a tanuló felismerte az összefüggést a háziállat kiválasztá-
sa és a szomszédokkal való jó kapcsolat (és annak fontossága a mi szempontunkból) 
között.

• Mert, ha zavarja az állatunk a szomszédot, akkor elromolhat vele a kapcsolatunk, és az
 nekünk is kellemetlenné válik.

• Ha nem vagyunk tekintettel, sok gond származhat belőle, például veszekedés.

• Merta szomszéd esetleg nembírja elviselni azállatokat, és így konfliktusokalakulhatnak
 ki.

1-es kód: A tanuló csak a szöveg szintjén maradva látja az összefüggést.

• Mert egy hangos kutya nem jelent majd felhőtlen boldogságot a családnak.

• Zavarhatja őket.

• Mert, ha hangos állatot választunk, a szomszéd nyugalmát zavarhatja.

Kód 0: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Mert, ha az állat átmegy a szomszédokhoz, az nagyon hangos.

• Azért, hogy ne tegyen kárt semmiben.

Szövegértési művelet: értelmezés 6. évfolyam

zsiráfot vagy egysejtűt? oa00206
Hasznosnak találtad a cikket? Indokold meg a válaszodat a szöveg alapján!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - 

1-es kód: A válasz tartalmazza a tanuló véleményét a szövegről, és az indoklást, amely a szöveg 
tartalmán alapul. A válaszból kiderül, hogy NEKI miért volt hasznos a cikk.

• Nem, mert soha nem vennék ajándékba állatot.

• Igen, mert sok fontos információt tartalmaz arról, hogyan érdemes kisállatot tartani.

• Hasznos, mert szeretem az állatokat, és nem szeretném problémáknak kitenni, kínozni
 őket.

• Hasznos az ajándékválasztásban. (A válasz implicit módon tartalmazza a tanuló 
véleményét a szövegről.)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Nem, mert nem hasznos.

• Igen, hasznos, mert sok érdekes dolgot leír.
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Szövegtípus: dokumentum 6. évfolyam

gombák  oa026

GOMBÁK

1. Gyilkos galóca (Amanita phalloides). Legfontosabb lemezeinek fehér
színe, a gallér és a bocskor. színe is Húsa fehér,
szaga a nyers emlékeztet. Lombos alatt, kivételesen
fenyvesben is terem, Igen súlyosan a leggyakrabban
okozó gomba! A zöld és a zöld téveszthet össze!

2. Fehér galóca (Amanita verna). lemezeinek fehérszíne, a tönkön a gallér
és a bocskor.Az egész gomba fehér. Karcsú Húsa fehér, szagú. Lombos

alatt, terem, különösen Gödöll és T környékén
gyakori. Ugyanolyan súlyosan mint a gyilkos galóca, a csiperkékkel tévesztik
össze. A gyilkos galóc gei a tüneteket csak 6-24 óra múlva a mérgezettet
azonnal

3. Légyöl galóca (Amanita muscaria). lemezeinek fehérszíne és a tönkön
a gallér. alul gumós, nincs bocskora, csak rücskös övek díszítik. Piros, narancspiros
kala ól a fehér pettyek hi nyozhatnak. Húsa fehér. Nyíresek, fen , moh s
bükkösök hegyvidéken, terem. csak helyenként gyakori. Nevét
onnan kapta, hogy régebben cukros levét lt k. m moros

hasonló okoz!

4. Párducgalóca (Amanita pantherina). küblönféle barna letörölhet fehér
pettyekkel. többnyire gyenge, is. A tönk tövén lev gumó szélén

perem van. Húsa fehér. Lomb- és tavasztól terem.
Súlyosan okoz! Ezért hogy „bolondgomba”.

piruló téveszthet össze!

Szövegértési művelet: értelmezés 6. évfolyam

gombák  oa02601
Mi ennek a szövegrészletnek a célja?

A Leírni, hogy néznek ki a gombák.

B Elmondani, hol lehet ezeket a gombákat megtalálni.

C Leírni, milyen hatása lehet a mérgező gombáknak.

D Bemutatni négy mérgező gombafajt.

Helyes válasz: D
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Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 6. évfolyam

gombák  oa02602
A felsorolt gombák latin nevét zárójelben találod a magyar név mellett. Melyik az a szó, amelyik
azonos mindegyiknél?

A pantherina

B muscaria

C verna

D amanita

Mi lehet ennek a szónak a jelentése?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - GOMBÁK

2-es kód: A diák helyesen válaszol az előző kérdésre, és kikövetkezteti, hogy mi lehet a közös szó 
jelentése.

• Gomba.

• Galóca.

1-es kód: A diák helyesen válaszol az előző kérdésre, de rossz következtetést von le.

• Mérges. (Ez a gombák közös tulajdonsága, és nem valószínű, hogy a nevükben ez
 szerepel.)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 6. évfolyam

gombák  oa02603
Melyik tulajdonságot FONTOS ismerni, ha ezekkel a gombákkal találkozunk?

A Fehér húsúak.

B Van gallérjuk.

C Mérgezőek.

D Lombos erdőben teremnek.

Helyes válasz: C
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Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 6. évfolyam

gombák  oa02604
Melyik az a gomba, amelyik hegyvidéken, ősszel terem?

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - GOMBÁK

1-es kód: A diák megnevezi azt gombát, amelyre illik a kérdésben megadott információ: a légyölő 
galóca.

• Légyölő galóca.

• 3-as.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Mérges gomba.

• Párducgalóca.

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 6. évfolyam

gombák  oa02605
Néha ezt kérdik ez embertől: „Bolondgombát ettél?”

Melyik gomba rejtőzött el ebben a mondásban, és miért emlegetik így?

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - GOMBÁK

1-es kód: A diák megnevezi azt a gombát, amely összefüggésbe hozható a szólással, és a gomba 
jellemzői, illetve tulajdonságai alapján megmagyarázza, hogy miért emlegethetik így: 
a párducgalóca súlyosan mérgező, bódultságot, őrjöngést okoz.

• Párducgalóca, mert bódultságot, őrjöngést okoz.

• 4-es, mert őrjöngeni kezdenek tőle.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• 4-es, mert úgy viselkednek tőle.

• Párducgalóca.
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Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 6. évfolyam

gombák  oa02606
Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amelyik leírja, mennyi idő alatt jelentkeznek a gombamérge-

zés tünetei!

JAVÍTÓKULCS - GOMBÁK

1-es kód: A diák megtalálja és aláhúzza a kért információt.

• A gyilkos galócák sejtmérgei a tüneteket csak 6-24 óra múlva okozzák, a mérgezettet
 azonnal kórházba kell szállítani!

• A gyilkos galócák sejtmérgei a tüneteket csak 6-24 óra múlva okozzák, a mérgezettet
 azonnal kórházba kell szállítani!

• A gyilkos galócák sejtmérgei a tüneteket csak 6-24 óra múlva okozzák, a mérgezettet
 azonnal kórházba kell szállítani!

0-s kód: A diák más részletet emel ki, vagy a jó rész mellett mást is aláhúz.

Szövegértési művelet: értelmezés 6. évfolyam

gombák  oa02607
Ha egy barátod rosszul lesz, és kiderül, hogy gombát evett, mit csinálsz és miért?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - GOMBÁK

1-es kód: A diák a gombákról szóló szöveg alapján leírja, hogy mit tenne, ha a gombamérgezés 
tüneteit észlelné barátján. A diák válaszának tartalmaznia kell, hogy VAGY kórházba 
vinné a beteget, VAGY szólna egy orvosnak VAGY egy felnőttnek.

• Azonnal kórházba viszem, mert halált okozhat a mérges gomba.

• Szólok egy orvosnak azonnal, mert meghalhat!

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Kórházba viszem.

• Szólok egy felnőttnek.

• Hívok mentőt, mert a barátom.

VAGY: Homályos, pontatlan vagy a témától eltérő válasz.

• Kiderítem, hogy milyen gombát evett.
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Szövegtípus: elbeszélő 8. évfolyam

mit bizonyít a bizonyítvány? oa102

a  Józs i  se  kaphat 
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Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 8. évfolyam

mit bizonyít a bizonyítvány? oa10201
A pszichológus szerint milyen érzés a tanárok számára a bizonyítvány kiállítása?

A Szeretik csinálni.

B Nem kellemes, mert mindenki befolyásolni szeretné őket.

C Sokat vitatkoznak rajta, de valószínűleg élvezik.

D Nem szeretik, mert rengeteg munka van vele.

Helyes válasz: B

Szövegértési művelet: értelmezés 8. évfolyam

mit bizonyít a bizonyítvány? oa10202
Mit jelent a „gyorstalpaló” gyereknevelés? Magyarázd meg a szöveg alapján!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - MIT BIZONYÍT A BIZONYÍTVÁNY?

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi a megfelelő szövegrészt, és utal arra, hogy a szülő csak 
alkalomszerűen foglalkozik gyermekével.

• Csak akkor nevel, mikor baj történik.

• Ritkán törődik a gyerekkel.

• Csak ritkán foglalkozik a gyerekkel.

• Csak a bizonyítvány alapján nevel.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló válaszában a nevelés teljes hiányára utal, nem pedig 
az alkalomszerű foglalkozásra.

• Nem törődik a gyerekkel.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Gyorsan le akarja tudni a gyereknevelést.

• Jutalommal vagy büntetéssel nevel.

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 8. évfolyam

mit bizonyít a bizonyítvány? oa10203
Miért buktak meg a szóbeli értékeléses próbálkozások?

A Mindenki leírva szereti látni, amit a gyermekéről hall.

B Ha már elhangzott, utána senki sem törődik vele.

C Sokkal jobb képet állítanak be a gyerekről, mint a jegyek.

D A szülők az osztályzatot jobban elfogadják.

Helyes válasz: D
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Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 8. évfolyam

mit bizonyít a bizonyítvány? oa10204
Anna apja szerint gyerekeinek miért kötelessége a jó teljesítmény?

A Nagyon szigorúan neveli gyerekeit.

B Úgy véli, ez a gyerek részéről minimális kötelesség.

C Úgy véli, megteremtette a körülményeket.

D Úgy véli, azt csinálhatnak, amit akarnak.

Helyes válasz: C

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 8. évfolyam

mit bizonyít a bizonyítvány? oa10205
Ki felelős a gyerekért Béla szerint?

A Az apja és az anyja.

B Az apja és a tanárok.

C Főképpen az iskola.

D A szülő és az iskola.

Helyes válasz: D

Szövegértési művelet: értelmezés 8. évfolyam

mit bizonyít a bizonyítvány? oa10206
Miért bizonytalanodtak el a szülők és a gyerekek a szöveges értékelés bevezetésekor a Kökölyszi-

ben?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - MIT BIZONYÍT A BIZONYÍTVÁNY?

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi a megfelelő szövegrészt, utal arra, hogy a szülőket és a 
gyerekeket megzavarta az újszerű értékelés.

• Szokatlan volt.

• Újszerű volt.

• Nem volt nekik egyértelmű.

• Nem tudták osztályzattal behelyettesíteni.

• Eltűnt a hagyományos fegyelmező eszköz.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Más volt.

• Eddig nem így volt. (Ez nem magyarázza az elbizonytalanodást.)

• Nehéz volt elfogadni.
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Szövegértési művelet: értelmezés 8. évfolyam

mit bizonyít a bizonyítvány? oa10207
Te melyik értékelési módot választanád? Válaszodat indokold meg a szöveg alapján!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - MIT BIZONYÍT A BIZONYÍTVÁNY?

1-es kód: A tanuló értelmezi az olvasottakat, kiválasztja az egyik értékelési módot, és a szövegre 
támaszkodva indokolja választását.

• Az osztályzatot, mert egyszerűbb.

• Az osztályzatot, mert megszokottabb.

• Az osztályzatot, mert egyértelműbb.

• Az osztályzatot, mert összehasonlítható.

• A szövegeset, mert egyénre szabott.

• A szövegeset, mert részletesebb.

• A szövegeset, mert az osztályzat nagyobb stresszel jár.

• A szövegeset, mert nem skatulyáz be annyira.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• A szövegeset, mert jobban tetszik.

• A szövegeset, mert hosszabb.

• A hagyományosat, mert jobb.
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Példafeladatok – szövegértés 

Szövegtípus: magyarázó 8. évfolyam

teknőcök  oa101

Manapság az eladott kisteknősök csak nagyon kis százaléka éri meg az egyéves, s még ke-
vesebb a kifejlett életkort. Ennek oka a meggondolatlan vásárlás, a hozzá nem értés, a vitamin-
hiány, egyéb betegségek és az állattartás hiányosságai.

Ha teknőst akarunk venni, az első kérdés, hogy szárazföldi avagy vízi életmódot folytató ál-
latot szeretnénk-e. A vízi teknősök általában ragadozók, táplálékuk kishal, csigák, vízi rovarok.
Tartásukhoz akvaterrárium szükséges, melynek 1/3 része száraz, 2/3 része vizes terület. A víz
magassága a teknős páncéljának hosszával egyező legyen.

A vizet melegen kell tartani, erre a célra a legalkalmasabb egy akváriumi fűtőtest, melyet
lehetőleg úgy helyezzünk el, nehogy azt a teknősök csapkodásukkal összetörjék. A víz hőmér-
séklete 22–26 Celsius fok közt alakulhat. A száraz rész fölé lógassunk be egy melegítőlámpát,
mert a legtöbb vízi teknős szívesen sütkérezik órák hosszat a melegben.

Érdemes utánanézni a megfelelő szakkönyvekben, hogy teknősünk pontos fajtáját megál-
lapítsuk, már csak azért is, mert lehet, hogy idővel kinövi férőhelyét. Példaként említhetjük a
ma oly divatos keselyűteknőst, amely kifejlett korában 70–90 cm hosszú és 100 kg. De a szinte
minden üzletben kapható vörös fülű ékszerteknős nőstényei kifejletten 30-40 cm hosszúságot
is elérhetnek.

A szárazföldi teknősök érzékenyebbek, mint a víziek, ezért tartásuk több odafigyelést igé-
nyel. Bár a szárazföldi teknősök lomhák, mégis hatalmas a mozgásigényük, s egy párnak mi-
nimum 100x60 cm alapterületű terrárium szükséges. A terrárium alja kavicsos, illetve föld és
homok keveréke. Növényeket inkább lógatva, illetve a teknős számára elérhetetlen helyre te-
gyünk, mivel ezek az állatok növényevők.

Táplálásukra felhasználhatók a nyers zöldségfélék, mint az uborka, saláta, fűfélék, gyümöl-
csök, s ritkán állati fehérjére is szükségük van, így adhatunk nekik lisztkukacot, túrót, főtt to-
jást. Takarmányukat hintsük meg hetente vitaminporral (állatkereskedésekben, gyógyszertá-
rakban beszerezhető), s gondoskodjunk róla, hogy rendszeresen érje testüket napfény!

A legjobb, ha tavasztól őszig a mediterrán fajokat a szabadban tartjuk, így biztosítva a meg-
felelő ellenálló képességet. Amennyiben nem tudjuk a szabadban tartani teknőseinket, feltét-
len szerezzünk be számukra UV-lámpát, mely pótolja a napsugaraknak a szervezetre gyakorolt
jótékony hatását.

Egyes fajok igénylik a teleltetést, ilyenkor az állatot tegyük egy falevéllel bélelt ládába, és te-
gyük 5-6 fokos állandó hőmérsékletű nyugodt, sötét helyre. A telelés általában október végétől
március végéig tart. Figyeljük és rendszeresen ellenőrizzük az állatokat, mert túl magas hő-
mérséklet esetén túl hamar felélik tápanyagraktáraikat, és elpusztulhatnak. Tartsuk helyüket
mindig enyhén nedvesen, hogy elkerüljük a kiszáradást!

Figyelembe kell venni a megfelelő törvényi ren-
delkezéseket is, mert sok teknős tartása engedély-
hez kötött.

Amennyiben lelkiismeretesen gondozzuk állata-
inkat, s nem holmi megunásig ajnározott játékszer-
nek tekintjük, úgy igen magas kort érhetnek meg.
Nem ritka az apáról fiúra öröklődő teknős, de ál-
talánosan 15-20 évvel számolhatunk.
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Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 8. évfolyam

teknőcök  oa10101
Mi az oka annak, hogy nem élnek sokáig az otthon tartott teknősök? Nevezz meg legalább két okot
a szövegben olvasottak közül!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - 

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

– meggondolatlan vásárlás

– hozzá nem értés

– vitaminhiány

– betegségek

– tartási hiányosságok

Ha a válasz kettőnél több információt tartalmaz, az első kettőt értékeljük.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• hozzá nem értés

• vitaminhiány, érzékenység, tartási hiányosságok (Az első kettőt értékeljük, és a második 
helytelen.)

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 8. évfolyam
y )

teknőcök  oa10102
Sorolj fel HÁROM olyan dolgot, amit a vízi teknősök esznek!

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - 

1-es kód: A tanuló visszakeresi és leírja a következő információkat: kishal, csigák, vízi rovarok.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
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Példafeladatok – szövegértés 

Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 8. évfolyam

teknőcök  oa10103
Miért érdemes pontosan tudni teknősünk fajtáját?

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - 

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

• Mert nagyra nőhet.

• Mert vannak fajták, amelyek nagyra nőnek.

• Azért érdemes, mert ettől függ a tartása, táplálása stb.

• A különböző fajtáknak mások az igényeik.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Mert megnő. (Túl általános, minden állat megnő.)

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 8. évfolyam

teknőcök  oa10104
Húzd alá a szövegben azt a részt, ahol arról olvashatsz, hogy milyen arányban kell megoszlania az
akvaterráriumban a száraz és a vizes területnek!

JAVÍTÓKULCS - 

1-es kód: A tanuló visszakeresi és aláhúzza a megfelelő szövegrészt. Az alábbi megoldások el-
fogadhatók, ennél több rész aláhúzása 0-s kódot ér.

• Tartásukhoz akvaterrárium szükséges, melynek 1/3 része száraz, 2/3 része vizes
 terület.

• 1/3 része száraz, 2/3 része vizes terület.

• Tartásukhoz akvaterrárium szükséges, melynek 1/3 része száraz, 2/3 része vizes terület.
 A víz magassága a teknős páncéljának hosszával egyező legyen.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
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Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 8. évfolyam

teknőcök  oa10105
Írd az alábbi számadatok mellé, hogy mire vonatkoznak a szövegben!

30–40 cm ______________________________________________________________

22–26 °C_______________________________________________________________

100 kg_________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - 

1-es kód: A tanuló helyesen következtet arra, hogy mire vonatkoznak az adatok.

• 30–40 cm – a vörös fülű ékszerteknős nősténye

 22–26°C – a víz hőmérséklete az akvaterráriumban

 100 kg – keselyűteknős kifejlett korában

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• 30–40 cm – a vörös fülű ékszerteknős

 22–26°C – a víz hőmérséklete az akvaterráriumban

 100 kg – keselyűteknős kifejlett korában

Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 8. évfolyam

teknőcök  oa10106
Sorolj fel HÁROM dolgot, amire feltétlenül szükségük van a szárazföldi teknősöknek!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - 

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

– odafigyelés

– nagy alapterület

– növényi táplálék (nyers zöldség)

– (ritkán) állati fehérje

– vitaminpor

– napfény

Ha a válasz a vártnál több információt tartalmaz, az első hármat értékeljük.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
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Szövegértési művelet: értelmezés 8. évfolyam

teknőcök  oa10107
Vízi vagy szárazföldi teknőst tartanál szívesebben? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - 

1-es kód: A tanuló a szöveg egészének értelmezésével válaszol, s válaszát a szövegre támaszkod-
va indokolja is.

• Vízit, mert az nem olyan érzékeny.

• Szárazföldit, mert nem kell hozzá akvaterrárium.

• Egyiket sem, mert sok gond van velük.

• A szárazföldi tartása érdekesebb. (Implicit módon tartalmazza a döntést, pozitív kijelentést tesz 
az egyikkel kapcsolatban.)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• A szárazföldieknek nagyobb hely kell. (Nem derül ki egyértelműen a tanuló döntése.)

• Vízit, mert olyanom már van.

Szövegértési művelet: értelmezés 8. évfolyam

teknőcök  oa10108
Az alábbiak közül melyik jellemzi legjobban a szöveg stílusát? A szöveg:

A tudományos jellegű.

B tájékoztató jellegű.

C irodalmi jellegű.

D szakmai jellegű.

Helyes válasz: B
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Szövegtípus: dokumentum 8. évfolyam

MUNKANÉLKÜLIEK OA103

A munkanélküliek 
egynegyede 25 év alatti

A KSH számítási módszere szerint 2001 szeptember-novemberében 227 ezer, míg a 
munkaügyi központok nyilvántartása szerint november végén 328 ezer munkanélküli 
volt Magyarországon.

A munkanélküliségi ráta 2001 szeptember-novemberében 5,5 százalék volt, 0,5 
százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban – közölte a Központi Statisztikai 
Hivatal. Az EU-országokban októberben a munkanélküliségi ráta átlagosan 7,6 száza-
lék volt.

volt.

A munkanélküliségi ráta alakulása Magyarországon (2001. január-november)

Százezren már egy éve állástalanok
Az összes munkanélküli 47 százaléka már egy éve vagy annál régebben keresett 

A munkavállaló korú népesség kevesebb, mint kétharmada (64,7 százalék) volt je-

adták, körükben a munkanélküliség 10, 8 százalékos volt.
A munkaügyi központok szerint 328 ezerre csökkent november végéig a 

regisztrált munkanélküliek száma. A nyilvántartott munkanélküliek között 116 ezer 

felváltó rendszeres szociális segélyben pedig 80 ezren részesültek (MTI).

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 8. évfolyam

MUNKANÉLKÜLIEK OA10301

Mikori adatokat tartalmaz a grafikon?

A Nem derül ki.

B 2000. január–november
C 2001. január–november
D 2002. január–november

Helyes válasz: C
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Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 8. évfolyam

MUNKANÉLKÜLIEK OA10302

 Mit ábrázol a kördiagram?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - MUNKANÉLKÜLIEK

1-es kód: A tanuló helyesen következtet a kördiagram és a hozzá kapcsolódó szöveg segítségév-
el.

• A foglalkoztatottak és a munkanélküliek számát.

• A foglalkoztatottak és a munkanélküliek arányát.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• A foglalkoztatottak számát (2001 novemberében).

• A munkanélküliek számát (2001 novemberében).

• A munkanélküli ráta alakulását Magyarországon.

• Az arányokat 2001 novemberében.

Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 8. évfolyam

MUNKANÉLKÜLIEK OA10303

 Melyik a grafikonon ábrázolt legalacsonyabb és a legmagasabb érték?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - MUNKANÉLKÜLIEK

1-es kód: A tanuló helyesen következtet a grafikon segítségével.

• 5,3 és 6,3

• 5,3 és 6,3 százalék

6-os kód: Tipikus rossz válasz. A tanuló nem a megfelelő értékeket, hanem a hozzájuk tartozó 
hónapokat nevezi meg.

• Szeptember, február

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• 6 és 5,8 
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Szövegértési művelet: értelmezés 8. évfolyam

MUNKANÉLKÜLIEK OA10304

 Általánosságban milyen irányú tendenciát mutat a munkanélküliség alakulása Magyarországon? 

A Növekvő.

B Csökkenő.

C Nem változik.

D Nem derül ki a cikkből.

Helyes válasz: B

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 8. évfolyam

MUNKANÉLKÜLIEK OA10305

 Az összes munkanélkülinek pontosan hány százalékát teszik ki a huszonöt éven aluli fiatalok?

A 10,8

B 25

C 24,1

D 64,7

Helyes válasz: C
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Szövegértési művelet: értelmezés 8. évfolyam

MUNKANÉLKÜLIEK OA10306

 Egy szöveg olvasása után beszélhetünk arról, hogy miről szól, de beszélhetünk arról is, hogy milyen a meg-
fogalmazása, a stílusa.

Hogyan jellemeznéd ennek a szövegnek a stílusát?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - MUNKANÉLKÜLIEK

1-es kód: A tanuló helyesen nevezi meg a szöveg stílusát, VAGY megnevez egy stílusbeli 
jellemzőt.

• száraz

• adatszerű

• lényegretörő

• nehezen érthető

• tömör

• ismertető

• tájékoztató

• statisztikai

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• sok számot tartalmaz

• jó a stílusa

• unalmas

Szövegértési művelet: értelmezés 8. évfolyam

MUNKANÉLKÜLIEK OA10307

 Szerinted a cikk írója miért éppen azt a tényt emelte ki az adathalmazból, hogy a munkanélküliek 
egynegyede 25 év alatti?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - MUNKANÉLKÜLIEK

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi a cím és a szöveg tartalma közötti összefüggést.

• Azért, mert ez a legrosszabb tény az összes közül.

• Azért, mert nem jó, ha sok fiatal munka nélküli.

• Azért, mert a címnek figyelemfelkeltőnek kell lennie.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

•

•
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Szövegtípus: elbeszélő 10. évfolyam

bejgelés  ob129

Átlátok a bejgelésen*
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Példafeladatok – szövegértés 

A bejgelés fur

jgelés szemeiben 

t

n

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 10. évfolyam

bejgelés  ob12901
Mi az a bejgele?

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - BEJGELÉS

1-es kód: A tanuló visszakeresi és megnevezi a kért információt:

• „az anyaországi perec dundi és kerekded leszármazottja”
• perec
• perechez hasonló sós péksütemény
• sós perec leszármazottja
• anyaországi perec
• péksütemény
• sózott péksüti

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• sütemény
• péksütemény, valószínűleg bejgli
• kalácsféle
• ennivaló (Túl általános.)

• étel (Túl általános.)

• gyümölcs
• anyaországi kerekded leszármazottja
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Szövegértési művelet: értelmezés 10. évfolyam

bejgelés  ob12902
Mi az a téves feltevés, amelynek hibás voltára csak a történet végén derül fény?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - BEJGELÉS

1-es kód: A tanuló visszakeresi és megnevezi a kért információt, és utal arra, hogy a vevő azt 
hitte, az árus állott bejgelét is kínál.

• Az író azt gondolta, hogy az egyik kupac bejgele állott, rossz ízű.

• A bejgelést az író az ellenségének tekintette. (Implicit módon tartalmazza az író 
bizalmatlanságát.)

• Azt hiszi, a bejgelés mindig a régebbit ajánlja neki.

• Azt hiszi, hogy az árus átveri.

• A bejgeleárus rá akarja sózni a régi, állott bejgelét.

• Az egyik kosárban volt csak friss perec.

• Azt hitte, hogy az árus hazudik, be akarja csapni.

• Az, hogy a bejgelés nem a frisset mutatta, és azt akarta rásózni.

• Az, hogy az egyik kosárban friss, a másik kosárban régi bejgelék vannak.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló nem a téves feltevést, hanem az azzal szemben álló 
tényt írja le.

• Az összes bejgele friss volt.

• Az, hogy az árusnál mindkét oszlopban friss bejgele volt.

• Hogy minden bejgele friss volt.

• Az a tény, hogy mindkét oszlop perec friss, és hogy az árus nem akart senkit sem
 becsapni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Az író azt hitte magáról, hogy okos, pedig nem is.

• Az, hogy a bejgelés gonosz.

• Az, hogy a bejgelés nagyon ravasz.

Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 10. évfolyam

bejgelés  ob12903
Mi a foglalkozása az elbeszélőnek?

A bejgeleárus

B pszichológus

C a sportrovat vezetője

D újságíró

Helyes válasz: D
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Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 10. évfolyam

bejgelés  ob12904
Gyűjts össze legalább három kifejezést a szövegből arra, milyen formában voltak a bejgelék elhelyez-
ve a kosárban!

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - BEJGELÉS

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

– falanx

– halom

– kupac

– torony

– oszlop

Ha a tanuló a vártnál több információt is megnevez, az első hármat értékeljük.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• halom, kupac, fehér törölközőn, oszlop

• falanxban, öreg

Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 10. évfolyam

bejgelés  ob12905
A szövegből kiemelt mondatok, mondatrészek közül melyik NEM a bejgeleárusra vonatkozik?

A Szemeiben magasra csapott az eszelős gyűlölet máglyája.

B Elsápadt, és felszisszenve a falnak dőlt.

C Vakon belesétált a csapdába.

D Félelmében reszketve húzódott kosara mögé.

Helyes válasz: C
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Szövegértési művelet: értelmezés 10. évfolyam

bejgelés  ob12906
Valami elpattant a szerzőben, mert …

A már nem bírta tovább idegekkel a bejgeléssel vívott harcot.

B kiderült, hogy a sportrovat vezetője is van olyan jó pszichológus, mint ő.

C kicsúszott lába alól a föld.

D büszkeségén, önbecsülésén esett csorba.

Helyes válasz: D

Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 10. évfolyam

bejgelés  ob12907
Mely tulajdonsága tette ellenszenvessé a bejgelést az író szemében első látásra?

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - BEJGELÉS

1-es kód: A tanuló helyesen következtet az olvasottak alapján arra, hogy a bejgelés ravasz arca 
volt az, ami bizalmatlanságot ébresztett az íróban.

• Ravasz arca. / Ravasz arcú.

• Sunyi ábrázata.

• Két és fél láb magas, ravasz arcú, szelíd ember.

• Az írónak a bejgelés arca „ravasz” volt.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Két és fél láb magas.

• Azt hitte, hogy a rosszat kínálja.

• Nagyon parancsolónak, rásózónak hitte.

• Az, hogy megmutatta, melyik sor az állítólagos friss bejgele.

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 10. évfolyam

bejgelés  ob12908
Mely napon derült fény az író tévedésére?

A Nem derül ki a szövegből.

B Csütörtökön.

C Az első találkozást követő hatodik nap.

D Szerdán.

Helyes válasz: D
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Szövegtípus: magyarázó 10. évfolyam

az e-számok rejtélyei ob117

Az E-számok nagyon fontosak életünkben. Nem 
ritkán rejtélyes panaszok okozói lehetnek. Ezért nem 

Mi is E-Z?
Az E-számok az Európai Unióban használt 

egyezményes jelek az élelmiszerekben használt ada-
lékanyagokról. S hogy miért hasznos tudnunk ezen 
vegyi anyagok nevét? Mert allergiás megbetegedéseket,
hiperaktivitást és szervi megbetegedéseket is 

rveze

csak felsoroljuk azokat az E-
számokat, amelyek valamilyen
egészségügyi kockázatot je-
lentenek. Ugyanakkor nagyon 
lényeges, hogy az E-számos 
adalékanyagok hatása mindig 

valamint attól, mennyit és 
milyen gyakran eszünk be-

A színezékek közül a 

ni: E102, E104, E110, E120, 
E122, E123, E124, E127, 
E129, E150c, E150d, E151, 
E 154, E155, E160b, E161g, 
E171, E174, E180.

A tartósítószerek közül 
az E201 nátrium-szorbátot,
az E210 benzoesavat, az 
E214–219-ig etil-p-hidroxi-
benzoátot, az E220 kén-dioxidot, az E230 bifenilt,
az E233 tiabendazolt, az E235 natamicint, az E239 
hexametilén-tetramint, az E242 dimetil-dikarbonátot,
az E249–252-ig kálium-nitritet, az E280 propionsavat 
281–283, az E284, 285 borsavakat, az E925 klórt 
tartalmaz; az ilyen élelmiszerek fogyasztását ne vigyük 
túlzásba.

lelte
gyümölcsbarnulást megakadályozó szereket tartalmazó
ennivalók közül az E301, az E310, 311 és az 312, E320 
és 321-et tartalmazókat iktassuk ki táplálkozásunkból.

szervezetünkre gyakorolt hatása kérdéses. 
A savanyúságszabályozó anyagokkal állítják be a 

gyártók az élelmiszer pontos kémhatását. Ezek közül a 
legvitatottabbak a foszforsav és sói (E338–341), valamint 
a difoszfátok és polifoszfátok (E450–452, E540–544). A 
túl sok foszforsó fogyasztása ugyanis megakadályozza 
a szervezet kálciumfelvételét, ez pedig csontritkuláshoz 
vezethet. Jó, ha tudjuk, hogy ezeket a sókat felhasználják 
még burgonyatermékekben, pékáruban, húskészítmé-
nyek

(E620–625) kerüljük. Szójából nyerik, húskészítmé-
nyek
latkísérletekben szaporodási és tanulási zavarokat okoz-
tak. Problémás aroma lehet a kinin és a kvassziafa is. 
E-számuk nincs.

szulfát K-t, az E951 aszpartámot, az E952 ciklamátot, 
az E954 szacharint, az E959 neoheszperidint. Ront-
ják a sejtanyagcserét, fokozzák az éhségérzetet és 
allergizálnak.

Az enzimek és a pektinek 
is okozhatnak gondot. Az 
enzimeket vágóállatokból, 
gombákból és baktériumokból 

k
metanol keletkezhet.

Létezik egy érdekes 
kiadvány Eledel-E? címmel, 
amely 600 élelmiszerünk 
pontos összetételét közli.
Azért hasznos ez a kiadvány, 
mert vannak olyan ételek, 

olvashatatlan a felirat, vagy 
mert a csomagolással együtt 
felszeletelik és kidobják (pl. 
felvágottak, déligyümölcsök, 
miniélelmiszerek). Így pedig 
még az sem tud tájékozódni, 
aki tudni szeretné, mit is 
eszik.

és gyermekeknek készített ételek, bébiételek, édes-

Ezekben sajnos nem igazi gyümölcsdarabok úszkálnak,
hanem olyan gyümölcs-„csinálmányok”, amiket laposra 
préselt gyümölcsvázból vízzel, cukorral, citromsavval, 

felhasználásával gyártanak.
Másik érdekes példa a szárnyaskrémleves 

övetkez ket

hidrogénezett növényi zsír, ízfokozók (E631, E627), 

curry. Az élelmiszerek alkotórészeit „receptúra szerinti 

helyen, hátul kullog a zöldség, és még ennél is rosszabb, 

joggal, s gondolkodhatunk azon, mit is eszünk, mit is 
veszünk meg?!

*S. Nagy Andrea: Az E-számok rejtélyei... , 2000. febr.
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Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 10. évfolyam

az e-számok rejtélyei ob11701
Mit jelentenek az E-számok? Húzd alá a szövegből az idevonatkozó mondatot!

JAVÍTÓKULCS - AZ E-SZÁMOK REJTÉLYEI

1-es kód: A tanuló visszakeresi és aláhúzza a kért mondatot. További részletek aláhúzása 0-s 
kódot ér.

• Az E-számok az Európai Unióban használt egyezményes jelek az élelmiszerekben
 használt adalékanyagokról.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 10. évfolyam

az e-számok rejtélyei ob11702
Sorolj fel három adalékanyag-típust a cikk segítségével!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - AZ E-SZÁMOK REJTÉLYEI

1-es kód: A tanuló visszakeres és megnevez hármat az alábbiak közül: 

– színezékek

– tartósítószerek

– antioxidánsok

– sűrítőanyagok

– savanyúságszabályozók

– ízfokozók

– édesítők

– enzimek

– pektinek

Ha a tanuló a vártnál több információt is megnevez, az első hármat értékeljük.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• E102, E104, E110.
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Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 10. évfolyam

az e-számok rejtélyei ob11703
Jelöld a joghurt gyümölcstartalmára vonatkozó helyes állítást! A joghurt gyümölcsdarabkái olyan
gyümölcs-„csinálmányok”,

A amelyeket laposra préselt gyümölcsvázból kálcium-foszfát és enzimek felhasználásával
 állítanak elő.

B amelyeket cukorból, citromsavból és kálcium-foszfátból állítanak elő.

C amelyeket adalékanyagok felhasználása nélkül, préseléssel állítanak elő.

D amelyeket gyümölcsvázból víz, cukor, citromsav, kálcium-foszfát, sűrítő-, színező- és
 aromaanyagok felhasználásával állítanak elő.

Helyes válasz: D

Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 10. évfolyam

az e-számok rejtélyei ob11704
Vajon felsorolta-e a cikk valamennyi E-szám kódját? Miért?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - AZ E-SZÁMOK REJTÉLYEI

1-es kód: A tanuló nemmel válaszol, ÉS utal arra, hogy sok E-szám van, helyszűke miatt nem 
lehet mindet felsorolni.

• Nem, mert csupán a legfontosabbak megemlítését tette lehetővé a cikk terjedelme és
 jellege.

• Nem, helyszűke miatt.

• Nem, mert sok van.

• Nem, mert nagyon sok E-szám van.

• Túl sok van belőlük.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Nem, mert nem törekedett a teljességre.

• Nem, mert nem mindegyik okoz súlyos problémát.
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Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 10. évfolyam

az e-számok rejtélyei ob11705
Segíti-e a cikk azokat, akik további információkat szeretnének megtudni az adalékok élettani hatá-
sáról? Válaszodat indokold!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - AZ E-SZÁMOK REJTÉLYEI

1-es kód: A tanuló igennel válaszol, és indoklásában utal a kiadványra.

• Igen, megjelöli egy hasznos kiadvány címét.

• Igen, megjelöli egy hasznos kiadvány címét, és ismerteti röviden a tartalmát, illetve
 példákat hoz belőle. Címe: Eledel-E?

• Igen, ajánlott irodalom van a végén.

• Igen, megad más forrást is.

• Igen, mert utal az Eledel-E kiadványra.

• „Eledel-E” című könyv.

• Igen, további információkhoz is útmutatást nyújt.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Igen, mert felvilágosít az adalékok összetételével kapcsolatban.

• Segíti, mert sokat leír az adalékanyagokról.

• Igen, mert nem mindig vagyunk tisztában azzal, hogy mit eszünk.

Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 10. évfolyam

az e-számok rejtélyei ob11706
A cikk írója szerint mi következhet abból, ha valaki rendszeresen zacskós levest eszik, és nap mint
nap nagyobb mennyiségű kólát fogyaszt hosszú időn keresztül?

A A zacskós leves szárazanyag tartalma miatt kevesebb folyadék jut a szervezetébe.

B Mivel a kóla adaléktartalma más, mint a zacskós leveseké, így azok hatása közömbösítheti
 egymást.

C A kóla ártalmas, a zacskós leves vitamintartalma miatt egészséges, ezért ezek a táplálékok
 segítik és gátolják is a szervezet normális működését.

D Mindkét táplálék káros adalékanyagokat tartalmaz, ezért az erre érzékeny szervezet
 megbetegedését idézhetik elő.

Helyes válasz: D
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Szövegértési művelet: értelmezés 10. évfolyam

az e-számok rejtélyei ob11707
A szöveg és saját tapasztalataid alapján jelöld, melyik tanács HELYTELEN!

A Szomjoltásra legjobban a tiszta ivóvíz, ásványvíz alkalmas.

B Ne egyél színezett élelmiszereket (édességeket)!

C A savanyúságszabályozókkal beállított kémhatású konzerveket vásárold!

D Kerüld az aromákat, ízfokozókat és édesítőszereket tartalmazó élelmiszereket!

Helyes válasz: C

Szövegértési művelet: értelmezés 10. évfolyam

az e-számok rejtélyei ob11708
Hogyan értelmezhető az egyik alcím rendhagyó írásmódja? „Mi is E-Z?”

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - AZ E-SZÁMOK REJTÉLYEI

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi a kérdésben található elemeket, és kifejti a címben rejlő 
szójátékot.

• A cikk az E-számokról szól, a kötőjeles írásmód kiemeli az E betűt, mintha az adalékok
 titka a mutatószóban is benne rejtezne.

• Szójáték, az adalékanyagokra utal.

• Az adalékanyagokra utal az E.

• Ez egy frappáns cím, az E-adalékanyagokra utal.

• Az EZ szó és a tartalom keveredése.

• A cím a cikk tartalmára utal, mikor az EZ-t szétbontja E és Z-re.

• Az „ez” szó kötőjellel való írása az E-számokra utal.

• EZ-névmásként szerepel, de az E-számokat is jelöli.

• Az E-Z azt jelenti, hogy annyi a mesterséges anyag, hogy E-Z-ig sorolhatnánk.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Európai Unióból használt egyezményes jele.

• Szójáték.

• Betűjáték.

• Az E adalékanyagokról kérdezi, hogy mik is ezek valójában.
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Szövegértési művelet: értelmezés 10. évfolyam

az e-számok rejtélyei ob11709
Elképzelhetőnek tartod-e, hogy egy sok kólát fogyasztó gyermek csonttöréseinek (néhány év alatt

több törés) az élelmiszerek adalékanyagai állhatnak a hátterében? Válaszodat a szöveg alapján in-
dokold!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - AZ E-SZÁMOK REJTÉLYEI

1-es kód: A tanuló a szituációt a szöveg alapján értelmezi, véleményt formál, és utal a kóla és a 
csontritkulás, illetve a Ca-felvétel kapcsolatára.

• Elképzelhető, mert a kóla sok foszforsót (E338-341) tartalmaz, mely csontritkuláshoz
 vezethet, és a csontritkulásban szenvedők csontja könnyebben törik.

• Igen, csökkenti a Ca-felvételt, ezáltal nő a csontritkulás veszélye.

• Igen, mert a foszforsó megakadályozza a Ca-felvételt.

• Igen, mert a kóla csontritkulást okozhat.

• Igen, mert csontritkulást okoznak.

• Igen, mert az adalékok nem engedik beépülni a Ca-ot a csontokba.

• Igen, mivel a kólában túl sok a foszforsó, ez megakadályozza a Ca-felvételt.

• Igen, mert így kevés Ca-ot kap a szervezet.

• A kóla sok foszforsót tartalmaz, ami gátolja a Ca-felvételt, és csontritkulást okoz.

• Nem, mert a csontritkuláson kívül más tényező is szerepet játszik egy csonttörésben.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Igen, ha nincs elég Ca a csontokban.

• Igen, mert a kóla kivonja a csontokból a Ca-ot.

• Igen, elgyöngültek a csontjai.

• Igen, mert a kóla sok adalékanyagot tartalmaz.
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Szövegértési művelet: értelmezés 10. évfolyam

az e-számok rejtélyei ob11710
Mit gondolsz, az élelmiszerek alkotórészeit miért a „receptúra szerinti csökkenő sorrendben” tünte-
tik fel a csomagoláson? Röviden válaszolj!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - AZ E-SZÁMOK REJTÉLYEI

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi a kifejezést, és helyesen következtet arra, hogy a logikus 
felsorolás segíti a tájékozódást.

• Azért, mert így segítik a tájékozódást.

• Megtudjuk a fontossági sorrendet.

• Megtudjuk az alkotók arányát.

• A hangsúly a főbb összetevőkön van, így ezek vannak elöl.

• Mert így logikus mennyiség szerint.

• Átláthatóság miatt.

• Fontos tudni, hogy mit tartalmaz nagy mennyiségben az adott étel.

• Hogy lehessen követni, miből mennyi van az élelmiszerben.

• Hogy először lássuk, amiből a legtöbb van.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Ez a szabvány.

• Jó tudni, melyek a legkárosabb alkotórészek.

• Mert így eladhatóbb a termék.

• Általában minden recepten a legnagyobb mennyiségűtől a kisebb felé
 tüntetik fel a hozzávalókat.

• Melyek a legártalmasabbak.

• Mennyiség szerint tüntetik fel. (Az idézet átfogalmazása.)
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Szövegtípus: dokumentum 10. évfolyam

MAGYAR UTÓNÉVKÖNYV ob122

Magyar utónévkönyv*
Útmutató a névtár használatához

6.
nevek.

F

EREDET

CSABA

CSOBÁD
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CSANÁD

CSÁT

CSATÁD Régi magyar személynév, a F

CSATÁR
F

CSATÓ Régi magyar személynév, a F

CSEGE

Szövegértési művelet: értelmezés 10. évfolyam

MAGYAR UTÓNÉVKÖNYV ob12201
Az idézett szöveg a Magyar utónévkönyv bevezető fejezetéből származik. Vajon mi az útmutató célja,
miben segíti az olvasót?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - MAGYAR UTÓNÉVKÖNYV

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi a szöveget, és utal arra, hogy az útmutató segít a 
tájékozódásban.

• Az útmutató segítséget ad az olvasóknak a könyv használatához.

• Elmagyarázza, hogy az egyes utónevekről szóló rövid írások milyen jellegű
 információkat tartalmaznak.

• Hogyan tájékozódjunk az utónévkönyvben.
• Hogy tudjuk a névhez tartozó információk jelentését.
• Hogy eligazodjon az olvasó a szótárban, és bizonyos jeleket, rövidítéseket megértsen.
• A névcikkek helyes értelmezése.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Megtudja az utónév igazi jelentését.
• Hogy az olvasó megismerje a nevek eredetét.
• Leírja a könyv tartalmát.
• Segít a névválasztásban.
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Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 10. évfolyam

MAGYAR UTÓNÉVKÖNYV ob12202
Megtudhatjuk-e a Magyar utónévkönyvből, hogy hogyan becézzünk valakit, és azt, hogy az adott
nevet ki tette híressé?

A A könyv felsorolja az ismert beceneveket, és részletesen magyarázza a név eredetét.

B A könyv felsorol az ismert becenevek közül kettőt, és részletesen magyarázza a név
 eredetét.

C A könyv felsorolja az ismert beceneveket, azonban a név eredetének csak legfontosabb
 kérdéseivel foglalkozik, így csak a legismertebb neveknél utal a leghíresebb viselőre.

D A  könyv csak a kicsinyítőképzős beceneveket sorolja föl,  de bőségesen választ ad a név
 eredetének kérdésére, így a híres viselőkkel is foglalkozik.

Helyes válasz: C

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés 10. évfolyam

MAGYAR UTÓNÉVKÖNYV ob12203
Mit jelent a Lásd még utalás? Húzd alá a megfelelő szövegrészt!

JAVÍTÓKULCS - MAGYAR UTÓNÉVKÖNYV

1-es kód: A tanuló visszakeresi és aláhúzza az alábbi szövegrészt, további részletek aláhúzása 
0-s kódot ér.

• Az egymással közvetlen kapcsolatban nem álló, de valamilyen módon mégis
 összetartozó nevekre Lásd még bevezetővel utalunk.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 10. évfolyam

MAGYAR UTÓNÉVKÖNYV ob12204
Miért nem tekinti a Magyar utónévkönyv a Vajk nevet az első magyar király keresztnevének?

A Mert két név közül – István, Vajk – választanunk kell, s a hagyomány az István mellett
 döntött.

B Mert a Vajk név a XIV. század előtti időkből származik.
C Mert a Vajk név valószínűleg ótörök eredetű.

D Mert a XIV. század előtti nevek közül csak az egyházi eredetűek számítanak kereszt-
 névnek.

Helyes válasz: D
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Szövegértési művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése 10. évfolyam

MAGYAR UTÓNÉVKÖNYV ob12205
Az ismertetett nevek közül három sajátos kapcsolatban áll a Csát utónévvel. Melyik nevekről van

szó, s mi az összefüggés lényege?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

JAVÍTÓKULCS - MAGYAR UTÓNÉVKÖNYV

1-es kód: A tanuló azonosítja a három nevet: Csatád, Csatár, Csató, és megnevezi a közöttük 
lévő kapcsolatot: a Csát név származékai.

• Csatád, Csatár, Csató. Mindegyik név – mint erre a kézjel utal – azonos eredetű név, a
 Csát utónév származéka.

• Csatád, Csatár, Csató. Mindegyik eredete a Csát illetve Csat szóra vezethető vissza.

• Csatád, Csatár, Csató: Csát név régi Csat alakjának származékai.

• Csatár: lehet a Csát név származéka. Csatád: Csát alakjának kicsinyítőképzős
 származéka. Csató: Csát alakjának az ó-kicsinyítőképzős származéka.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

• Csát, régi magyar utónév.

• Csát, régi magyar utónév, ugyanúgy, mint a Csatád, Csatár, Csató.

• Mindegyik összefügg a Csát szóval.

• Cs-vel kezdődik.

• Csatád, Csatár, Csató: Csát név régi Csat alakjának ó-képzős származékai.

• Csat szó ragozott alakjai.

Szövegértési művelet: értelmezés 10. évfolyam

MAGYAR UTÓNÉVKÖNYV ob12206
A Csege név ismertetése az útmutatóban felsorolt szempontok közül egyet NEM tartalmaz. Melyik

az?

A gyakoriság

B a név eredete

C rokonnév

D becézőnév

Helyes válasz: D
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Szövegértési művelet: értelmezés 10. évfolyam

MAGYAR UTÓNÉVKÖNYV ob12207
A felsorolt utónevek közül melyek eredete kétséges?

A Mindegyiké.

B Egyiké sem, mert vagy régi magyar személynévről vagy szláv eredetű nevekről van szó.

C Mindegyik név eredete bizonytalan vagy csak valószínűsíthető, de a továbbképzés a Csát
 utónév származékainál – kivéve a Csatár utónevünket – már nyomon követhető.

D Mindegyik  név eredete bizonytalan  vagy csak valószínűsíthető,  de a továbbképzés a Csát
 utónév származékainál már nyomon követhető.

Helyes válasz: C



 



„…a kompetenciamérés feladatai fontos üzeneteket, információkat közvetítenek 

a kompetencia alapú oktatás lényegérõl, arról a pedagógiai szemléletmódról, 

amelyrõl az elmúlt idõszakban sok szó esett a szakmai nyilvánosságban és a 

társadalmi közbeszédben egyaránt. Az Országos kompetenciamérés 

rendszerének és feladatainak nyilvánossá tétele elõsegíti, hogy a pe-

dagógusok megismerkedjenek a pedagógiai paradigmavál-

táshoz nélkülözhetetlen összetett eszközrendszerrel, amely 

elvezet ahhoz, hogy az ismeretek közvetítése mellett minél 

nagyobb hangsúlyt kapjon az alkalmazáshoz szük-

séges sokféle készség, attitûd fejlesztése. Ebbõl a 

szempontból nagy jelentõsége van a suliNova Kht. 

Értékelési Központja által megjelentetett 

kötetnek, amelyben a méréssel, értékelés-

sel foglalkozó szakemberek nem-

csak a feladatokat adják közre, 

hanem bemutatják azt is, hogy 

milyen részkompetenci-

ák, készségek mérését 

szolgálják az 

egyes felada-

tok.”




