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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2007-os Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja a kezében. 
A Javítókulcs  a teszt kérdéseire adott tanulói válaszok egységes és objektív értékeléséhez nyújt 
segítséget. Kérjük, olvassa el figyelmesen, és ha a leírtakkal kapcsolatban kérdés merül fel Önben, 
keressen meg bennünket az Értékelési Központ internetes oldalán (www.sulinova.hu) megadott 
e-mail címen.

Feladattípusok

A kompetenciamérésben négy feladattípus szerepel a tanulók szövegértésének mérésére, ezek egy részének 
a javítása kódolással történik.

Kódolást nem igénylő  feladatok

A füzetben szerepelnek feleletválasztós kérdések, amelyekben a tanulóknak négy megadott lehetőség 
közül kell kiválasztaniuk az egyetlen jó választ. A javítás itt nem kódolással történik, a tanulók válaszai 
közvetlenül összevethetők a javítókulcsban megadott jó megoldásokkal.

Kódolást igénylő feladatok
A kódolandó feladatok esetében a tanulóknak a kérdés instrukcióinak megfelelő részletességgel kell leírniuk 
válaszukat. 

• Vannak olyan kérdések, amelyek esetében a tanulóknak csupán néhány szót vagy kifejezést kell 
leírniuk.

• Vannak olyan feladatok, amelyek hosszabb szöveges választ igényelnek,  például  érvelést, részletes 
magyarázatot, esetleg egy gondolatmenet kifejtését.

• Néhány feladatnál a tanulóknak több választ is meg kell jelölniük, mégpedig oly módon, hogy több 
állítás igaz vagy hamis voltát kell megítélniük. 

E feladatok megoldásainak értékeléséhez nyújt segítséget a Javítókulcs, amely definiálja egyes válaszok 
értékelésekor adható kódokat. A kódok használatának a későbbi adatbevitel és az iskolai adatfeldolgozás 
szempontjából van jelentősége.

Az egyes kérdésekre adott lehetséges válaszok értékelésének szempontjait minden feladat esetében pontosan 
meghatároztuk.

A Javítókulcs azt a célt szolgálja, hogy Ön pontosan megítélhesse, a tanuló megértette-e a szöveget és a 
vonatkozó kérdéseket, és kimerítő választ adott; vagy csak részlegesen értette meg, s a válasza kevésbé 
kimerítő.

Az eredmények értékelését segíti, ha Ön meg tudja különböztetni, hogy egy tanuló rosszul válaszolt, vagy 
tipikusan rossz választ adott, vagy éppenséggel hozzá sem fogott a kérdés megválaszolásához. 



A Javítókulcs szerkezete 

A Javítókulcsban minden egyes feladat egy fejléccel kezdődik, amely tartalmazza a feladat A), illetve B) 
füzetbeli sorszámát, a feladat címét, valamint az azonosítóját. 

Ezután következik a kódleírás, amelyben megtaláljuk: 

• az adható kódokat; 
• az egyes kódok meghatározását; 
• a kódok meghatározása alatt pontokba szedve néhány lehetséges tanulói példaválaszt olvashat.  

Kódok

A helyes válaszok jelölése
1-es kód:  A helyes válaszokat, amelyek a kérdés megfelelő szintű megértéséről tanúskodnak, 1-es kóddal 

jelöljük.

A rossz válaszok jelölése
6-os kód: Néhány feladatnál 6-os kód is szerepel, amely a tipikusan rossz válasz kódja. Ezt olyan válaszoknál 

alkalmazzuk, amelyek egyfajta hibás gondolatmenetet tükröznek, és a feladatok előzetes bemérése 
során gyakran előfordult ez a hiba.

0-s kód: A 0-s kóddal jelölt válaszok mögött a szöveg vagy feladat meg nem értése vagy egy bizonytalan 
válaszadási kísérlet áll. 0-s kódot adunk a tanulónak abban az esetben is, ha felismerjük, hogy 
egyszerűen megismételte a feltett kérdést. 0-s kódot kapnak az olyan válaszok is, mint a „nem tudom”, 
„ez túl nehéz”, kérdőjel (?),  kihúzás (–), kiradírozott megoldás, illetve amelyekből az derül ki, hogy a 
tanuló nem vette komolyan a feladatot, és nem a kérdésre válaszolt.

Speciális jelölések
7-es kód: Elkerülhetetlen, hogy ne akadjon egy-két tesztfüzet, amely a fűzés vagy a nyomdai munkálatok 

közben sérül. A 7-es kód a nyomdahiba következtében megoldhatatlan feladatokat jelöli. 

9-es kód: Ez a kód jelöli, ha egyáltalán nincs válasz, azaz a tanuló nem foglalkozott a feladattal. Olyan 
esetekben alkalmazható, amikor a válaszkísérletnek nyoma sem látható, a tanuló üresen hagyta a 
válasz helyét. (Ha radírozás nyoma látható, a válasz 0-s kódot kap.)



lehetséges kódok
Minden kódolandó kérdés mellett jobb oldalon láthatók a válaszokra adható kódok (lásd az alábbi példát).

Kérjük, hogy a központilag kiválasztott füzetek kódjait hagyja szabadon! 

99. feladat: hét ob04104

	 Mi az Ebek Öröme?

______________________________________________________________________

általános SZABÁLYOK

Döntéshozatal
Bár a kódok leírásával és a példák felsorolásával igyekeztünk minimálisra csökkenteni a szubjektivitást, 
a javítást végzőknek mégis döntést kell hozniuk arról, hogy az egyes tanulói válaszok mely kód 
meghatározásának felelnek meg leginkább. Ez bizonyos válaszoknál nagy körültekintést igényel. Ha olyan 
válasszal találkozik, amely nem szerepel a példaválaszok között, kérjük, a kódhoz tartozó meghatározások 
alapján értékelje azt.

A döntés meghozatalának általános elve, hogy a válaszok értékelésekor legyünk jóhiszeműek! Ha a tanuló 
válasza nem tartalmazza explicit módon a meghatározásban leírtakat, de tartalma egyenértékű azzal, a 
válasz elfogadható.

A helyesírási és nyelvtani hibákat ne vegyük figyelembe, kivéve azokat az eseteket, amikor ezek a hibák 
bizonytalanná teszik a válasz jelentését. Ez a teszt nem az írásbeli kifejezőkészséget méri fel! 

Ha a tanulói válaszának van olyan része, amely kielégíti a Javítókulcs szerinti jó válasz feltételeit, de 
tartalmaz olyan elemeket is, amelyek helytelenek, akkor a helytelen részeket figyelmen kívül hagyhatjuk, 
hacsak nem mondanak ellent a helyes résznek.

Az elvárttól eltérő formában megadott válasz 
Előfordulhat, hogy a tanuló nem a megfelelő helyre írta, vagy nem az elvárt formában adta meg a válaszát. 
Ezekben az esetekben a javítást végző tanárnak mérlegelnie kell, hogy a diák megértette-e a kérdés lényegét, 
és sikerült-e válaszolnia a feltett kérdésre. Például, ha a tanulónak a szöveg egy részének aláhúzásával kell 
válaszolnia a kérdésre, de ő írásban válaszolt,  a választ annak megfelelően kell kódolni, hogy az mennyire 
felel meg az aláhúzandó rész tartalmának.

Lehetséges kódok

0

1

7

9
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Madarak, vadak, rokonok
1/78. feladat: Madarak, vadak, rokonok od03101

Hogy hívják a család tagjai az elbeszélőt?

1-es kód: A tanuló visszakeresi és azonosítja a következő információt: Gerry.

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

2/79. feladat: Madarak, vadak, rokonok od03104

A felsoroltak közül miről írt az elbeszélő a könyvében?

Helyes válasz: A

3/80. feladat: Madarak, vadak, rokonok od03102

Miért NEM akarják a családtagok az újabb kötet publikálását?

Helyes válasz: C

4/81. feladat: Madarak, vadak, rokonok od03107

Hány szereplője van a szövegbeli jelenetnek?

Helyes válasz: C

5/82. feladat: Madarak, vadak, rokonok od03105

Melyik sziget körülhajózásáról esik szó az idézett részletben?

1-es kód: A tanuló az idevonatkozó szövegrész alapján következtet Korfura.

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

6/83. feladat madarak, vadak, rokonok od03108

Keress két bizonyítékot arra, hogy a jelenlévők egyike meg volt fázva a beszélgetés idején! Húzd alá a 
szövegben.

1-es kód: A tanuló visszakeresi és aláhúzza a következő részleteket: kifújva az orrát, vadul tüsszögve. 
Ennél több aláhúzása esetén azonban 0-s kódot kell adni.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el az sem, ha az egész bekezdést aláhúzza.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

7/84. feladat madarak, vadak, rokonok od03109

A szerző milyen nyelven írta könyvét a családjáról?

Helyes válasz: C

„A” FüzeT SzöVegÉrTÉS 1. rÉSz/„B” FüzeT SzöVegÉrTÉS 2. rÉSz
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Kerékpártúra
  8/85. feladat kerékpártúra	 od02601

Ha külföldre akarsz menni Diósviszlóról, melyik országba jutsz el leghamarabb?

1-es kód: 	 A tanuló értelmezi a szöveghez mellékelt térképet, és megnevezi Horvátországot.

0-s kód: 		 Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 	 7-es és 9-es kód.

  9/86. feladat kerékpártúra	 od02602

A túraútvonal melyik szakaszán kell jelentős autóforgalommal számolni?

1-es kód: 	 A tanuló a megfelelő szövegrészek alapján következtet: Kaposvár közelében ÉS/VAGY
Orfű és Pécs között.

0-s kód: 		 Helytelen vagy hiányos válasz.

	 	 Tanulói példaválaszok:

•	 Pécsnél. [Pontatlan.]

•	 Kaposvár. [Pontatlan.]

Lásd még: 	 7-es és 9-es kód.

10/87. feladat kerékpártúra	 od02604

A rövidebb túrát – a hosszabbal ellentétben – nem mindenkinek ajánlják. Miért?

Helyes válasz: D

11/88. feladat kerékpártúra	 od02605

Nevezd meg, milyen más, a témához kapcsolódó kiadványt ajánl a szöveg!

1-es kód: 	 A tanuló visszakeres és azonosít a következő információk közül egyet: (1) Kerékpártúrák
Magyarországon atlasz és útikalauz; (2) Magyarországi kerékpártúrák.

0-s kód: 		 Helytelen vagy hiányos válasz.

	 	 Tanulói példaválasz:

•	 Pécsi kerékpártúrák

Lásd még: 	 7-es és 9-es kód.

12/89. feladat kerékpártúra	 od02606

Melyik települést érinti mindkét túraútvonal?

Helyes válasz: D
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13/90. feladat kerékpártúra	 od02607

Az 5. jelzésű túra útvonalának ismertetésében Sikonda és Mánfa zárójelben szerepel. Mi lehet ennek
az oka?

1-es kód: 	 A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és utal arra, hogy ezek a települések ki-
hagyhatók a túrából.

	 	 Tanulói példaválaszok:

•	 Mert kihagyhatóak.

•	 Mert csak érinthetik.

•	 Kikerülésükkel is teljesíthető a túra.

•	 Komlóról rögtön Magyarszékre juthatunk egy rövidebb úton.

6-os kód:	 Tipikusan rossz válasz. A tanuló azt írja, hogy ezt csak érintik, de nem állnak meg itt a
túrázók.

	 	 Tanulói példaválaszok:

•	 Érintik. [Nem adja meg a lehetőséget.]

•	 Csak áthaladnak, de nem állnak meg.

0-s kód: 		 Helytelen vagy hiányos válasz.

	 	 Tanulói példaválaszok:

•	 Itt nincs semmi látnivaló.

•	 Veszélyesek.

Lásd még: 	 7-es és 9-es kód.

14/91. feladat kerékpártúra	 od02608

Melyik település látnivalói közt nem szerepel dzsámi?

Helyes válasz: C

15/92. feladat kerékpártúra	 od02609

Pellérdről a turbéki kegytemplomhoz milyen irányba kell tartanunk?

Helyes válasz: A
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„Beszédes” kísérlet
16/93. Feladat: „Beszédes” kísérlet od05801

Hogyan kellett megjelölni a tesztlapon a becsléseket?

Helyes válasz: D

17/94. Feladat: „Beszédes” kísérlet od05803

Mit jelent a következő kifejezés: „határértékek 14–19 mp”?

Helyes válasz: D

18/95. Feladat: „Beszédes” kísérlet od05804

Mit jelent a szöveg alapján a ‘paraméter’ szó?

Helyes válasz: C

19/96. Feladat: „Beszédes” kísérlet od05805

A táblázat hányadik sora jelöli a kövér, magas férfi beszélőt?

1-es kód:  A tanuló a táblázathoz írt jelmagyarázat alapján visszakeresi és leírja a kért információt: 
5., ötödik vagy az fMK kezdetű sor.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

20/97. Feladat: „Beszédes” kísérlet od05806

Egy magas, vékony, 24 éves tanárnő jelentkezett a becslési kísérletre. Mit gondolsz, elfogadták a je-
lentkezését? Indokold a válaszodat!

1-es kód: A tanuló a szöveg információit és a feladat adatait összevetve helyesen következtet a nem-
leges válaszra, és indokolja, hogy csak 25 év felett vettek fel embereket.

  Tanulói példaválaszok:

• Nem, mert csak 25 év felettieket vettek fel.

• Nem, mert túl fiatal.

• Nem, mert nem éri el a korhatárt.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválaszok:

• Nem, mert 24 éves. [Túl kevés.]

• Igen, 25–55 évig terjedő korhatár van. [Hibás válasz.]

• Nem, mert a súlya és a magassága nem volt arányos.

• Nem. [Nincs indoklás.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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21/98. Feladat: „Beszédes” kísérlet od05807

A szövegben ezt olvassuk: „…a beszélők egy-egy alkati jellemzőjét, illetőleg az életkorukat” kellett 
megbecsülni. Melyek voltak az alkati jellemzők?

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi az „alkati jellemző” kifejezést a szöveg segítségével (a később 
következő mondatok egyikéből vagy a táblázat segítségével részletezni tudja azt), és leírja 
a helyes választ: termet, súly.

  Tanulói példaválaszok:

• Magasság, kövérség.

• Magasság, súly.

• Magas-alacsony, normál, kövér-sovány.

• Termet, súly.

• Testméret, testsúly.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválaszok:

• Normál, kövér, sovány. [Csak a súlyra vonatkozik.]

• Magasság, testalkat. [Megismétli a kérdést. A testalkatnál nem derül ki egyértelműen, 
hogy a súlyra vagy a magasságra gondol.]

• Nem, mert nem szerepel a táblázatban.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

22/99. Feladat: „Beszédes” kísérlet od05808

Mi a fonetika?

Helyes válasz: B

23/100. Feladat: „Beszédes” kísérlet od05809

Miért foglalták táblázatba a kísérlet eredményeit?

Helyes válasz: D

24/101. Feladat: „Beszédes” kísérlet od05810

Vajon részt vett-e a cikk írója a kísérlet elvégzésében? Miből derül ez ki?

Helyes válasz: C

25/102. Feladat: „Beszédes” kísérlet od05811

Miért van idézőjelben a címben a „beszédes” kifejezés?

Helyes válasz: B
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Malév magyar légitársaság
26/103. feladat: Malév magyar légitársaság od08401

Mikor NEM kell egyes adatokat kitölteni?

Helyes válasz: D

27/104. feladat: Malév magyar légitársaság od08402

Mit kell tenni, ha már benne vagyunk a rendszerben, de változott valamelyik személyi adatunk?

Helyes válasz: A

28/105. feladat: Malév magyar légitársaság od08403

Mit tegyek, ha elfelejtettem a jelszavam, és nem jut eszembe az emlékeztető használata után sem?

Helyes válasz: B

29/106. feladat: Malév magyar légitársaság od08404

Vegetáriánus-e a mintaként közölt adatlapon szereplő hölgy? Miből következtethetünk erre?

1-es kód: A tanuló nemmel válaszol, és indoklásában a mintaadatlap Étkezés rovatának „Nincs 
speciális igény” információjára támaszkodik.

  Tanulói példaválasz:

• Nem vegetáriánus, mert az étkezés rovatnál azt jelölte meg, hogy nincs speciális kíván-
sága.

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

30/107. feladat: Malév magyar légitársaság od08407

Interneten repülőjegyet szeretnél rendelni, de nem emlékszel a jelszavadra. Állítsd sorrendbe, hogyan 
kell eljárnod!

Helyes sorrend: 5, 4, 2, 3, 1

31/108. feladat: Malév magyar légitársaság od08409

Hová utazik az a személy, akinek az adataival a mintát kitöltötték?

1-es kód: A tanuló azonosítja a következő információt: Frankfurtba/Németországba.

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

32/109. feladat: Malév magyar légitársaság od08410

Mit értenek az alábbi kérés alatt: „...elérhetőségeit úgy adja meg, hogy ha bármi gond van a jegykiál-
lítás során, el tudjuk Önt érni”?

Helyes válasz: C
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33/110. feladat: Malév magyar légitársaság od08411

Kinek az adatait kell megadni a megrendelőn?

Helyes válasz: C

Az egerek
34/111. feladat: Az egerek od08201

Milyen állatokhoz hasonlítja Giorgio, illetve a szerző az egereket? Nevezz meg kettőt!

1-es kód: A tanuló visszakeresi az információkat, és megnevez két állatot az alábbiak közül: tigrisek, 
vakondok, lovak. Kettőnél több állat megnevezése esetén az első kettőt kell figyelembe 
venni az előfordulás sorrendjében, függetlenül a számozott soroktól.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

35/112. feladat: Az egerek od08202

Elena miért nem hallotta a fémes csattanást a szalonból?

Helyes válasz: C

36/113. feladat: Az egerek od08203

A szövegrészletből keresd ki, milyen hanghatásokat észlelt a szerző az egerekkel való első és utolsó 
találkozása során!

1-es kód: A tanuló visszakeresi az információkat, és utal arra, hogy az első találkozáskor halk 
hangot, az utolsó találkozáskor pedig lármát észlelt a szerző.

  Tanulói példaválaszok:

• Első találkozás: gyenge nesz; utolsó találkozás: zaj.

• Első találkozás: halk kapirgálás; utolsó találkozás: lárma.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

37/114. feladat: Az egerek od08204

Melyik állítás igaz Giovannira?

Helyes válasz: C
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38/115. feladat: Az egerek od08205

A harmadik vendégeskedés miben tér el lényegesen a többitől? Fogalmazd meg a különbséget! 

1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészeket, és válaszában utal a macskák jelen-
létére, VAGY arra, hogy ez az egyetlen alkalom, amikor úgy tűnik, sikerül kiszorítani az 
egereket a házból.

  Tanulói példaválaszok:

• Hogy a család beszerzett két macskát.

• Ekkor eltűntek az egerek, a többinél viszont a házban voltak.

• A vendégeskedést nem zavarták az egerek.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválasz:

• Félnek a macskák. [Összekeveri a 3. és a 4. bekezdést.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

39/116. feladat: Az egerek od08209

Milyennek látja Giorgio az apját? Az alábbi állítások közül melyik NEM a kérdésre válaszol?

Helyes válasz: A
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„A” FüzeT SzöVegÉrTÉS 2. rÉSz/
„B” FüzeT SzöVegÉrTÉS 1. rÉSz

Búcsú a fegyverektől
40/48. feladat: Búcsú a fegyverektől od06402

Mit tudunk a narrátorról, aki beszámol a háborús időszakról?

Helyes válasz: D

41/49. feladat: Búcsú a fegyverektől od06403

Jelöld meg, hogy a regényrészlet megfogalmazását hangulatilag milyennek érzed!

Helyes válasz: D

42/50. feladat: Búcsú a fegyverektől od06404

A második bekezdés melyik természeti képe érezteti a fenyegetettséget?

Helyes válasz: D

43/51. feladat: Búcsú a fegyverektől od06405

A harmadik bekezdés első felében melyek azok a szavak, amelyek a menetelés végeérhetetlenségét 
érzékeltetik? Írj legalább KÉT példát!

1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és a következő kifejezések közül legalább 
kettőt leír: libasorban vonultak; aztán; aztán megint; és csak lassan vergődtek előre. Ha a 
tanuló a kértnél több példát ír, az első kettőt kell figyelembe venni.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló a nagy forgalomra vonatkozó kifejezéseket idézi.

  Tanulói példaválaszok:

• Éjszaka mindig nagy volt a forgalom.

• Sűrű forgalomban.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz. Ha a tanuló egy jó választ ír és mellette egy tipikusan rosz-
szat, 0-s kódot kell adni.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

44/52. feladat: Búcsú a fegyverektől od06406

Milyen erdőt lehetett látni a völgyben?

Helyes válasz: C
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45/53. feladat: Búcsú a fegyverektől od06407

Szépirodalmi alkotásokban gyakran vagyunk tanúi annak, hogy egy emberi helyzet reménytelensé-
gét az író/költő a természetben lejátszódó változásokkal érzékelteti. Olvasd el figyelmesen a harmadik 
bekezdést, és húzz alá legalább egy olyan mondatot, amely a fenti megállapításra példa!

1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és aláhúzza a következő mondatok vala-
melyikét: 

• „Amikor jött az ősz, és beköszöntöttek az esők, teljesen megkopaszodott a gesztenyeerdő, 
meztelenül meredeztek az ágak, és megfeketedtek a törzsek az esőtől.” 

• „A szőlősorok is mintha megritkultak volna, pucéran álltak a puszta tövek, az egész 
vidék nyirkos lett, és megbarnult, és haldokolni kezdett az őszben.”

Ha a tanuló ennél többet húz alá, 0-s kódot kell adni.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz. 

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

46/54. feladat: Búcsú a fegyverektől od06408

Mihez/kihez hasonlítanak – a szöveg szerint – a tölténytáskájukat cipelő katonák?

Helyes válasz: B

47/55. feladat: Búcsú a fegyverektől od06409

Hasonlítsd össze a harmadik bekezdésben a katonák vonulását bemutató részt a negyedik bekezdés 
leírásával! Fogalmazd meg a legfontosabb különbségeket!

1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészeket, és válaszában utal a katonák lassú 
masírozására és a tisztek gyors robogására.

  Tanulói példaválaszok:

• Az országúton víztől elnehezült köpenyben vánszorgó katonák, akiket befröcsköl a 
mellettük elrohanó, tiszteket szállító autó.

• Katonák: vizes köpenyben, vizes tölténytartóval: az országúton masírozva; tisztek: au-
tóval száguldozva.

• Országúton masírozó katonák – személyautóban robogó tisztek.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.



1�

OKM 2007 – JAVÍTÓKULCS – 10. ÉVFOLYAM

IGAZI LUXUS
48/56. Feladat: Igazi luxus od08101

Mit nevezünk keleti gyöngynek?

Helyes válasz: C

49/57. Feladat: Igazi luxus od08102

Mi a különbség a természetes és a tenyésztett gyöngy között?

1-es kód: A tanuló visszakeresi és azonosítja az információt, utal arra, hogy a legfontosabb különbség, 
hogy a természetes gyöngy esetében véletlen folytán valamilyen idegen test – például egy 
homokszem – kerül a kagylótestbe, míg a tenyésztett gyöngybe ezt az ember juttatja be 
mesterségesen.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

50/58. Feladat: Igazi luxus od08105

Tedd időrendi sorrendbe a gyöngytenyésztés és -árusítás legfontosabb mozzanatait!

Helyes válasz: 2, 1, 3, 4, 6, 5

51/59. Feladat: Igazi luxus od08106

Indokold meg, mostanában miért a tahiti gyöngyök a legnépszerűbbek!

1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és utal arra, hogy különleges, feketés-
zöldes színük vagy rövidebben a színárnyalatuk miatt.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

52/60. Feladat: Igazi luxus od08109

Írj legalább KÉT dolgot, amitől a gyöngy minősége függ!

1-es kód: A tanuló  visszakeres és azonosít a következő információk közül kettőt: a tenyészidőtől, 
a rétegerősségtől, a szedés idejétől. Ha a kértnél többet ír, az első kettőt kell figyelembe 
venni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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MOZIÜNNEP
53/61. Feladat: MOZIÜNNEP	 od05402

Hány forintért nézheted meg a Harry Potter-filmet?

Helyes válasz:	 C

54/62. Feladat: MOZIÜNNEP	 od05403

Hány filmet nézhetsz meg kedvezményesen egy kuponfüzettel?

Helyes válasz: B

55/63. Feladat: MOZIÜNNEP	 od05405

Mi az összefüggés a június 7. és a június 20. dátumok között?

Helyes válasz: D

56/64. Feladat: MOZIÜNNEP	 od05407

Előfordulhat-e, hogy megveszel egy mozijegyet az akcióban szereplő időpontban, és mégsem kapsz
kuponfüzetet? Válaszodat indokold a szöveg alapján!

1-es kód:	 A tanuló igenlő választ ad, és válaszában kifejti, hogy nem minden mozi vesz részt az
akcióban, vagy indoklásában leírja, hogy a Harry Potter-filmre nem vonatkozik a kedvez-
mény.

	 	 Tanulói példaválaszok:

•	 Igen, ha olyan moziban váltanám ki, amelyik nem szerepel a listán.

•	 Igen, ha az új Harry Pottert nézem meg bármelyik moziban.

0-s kód:		 Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még:	 7-es és 9-es kód.

57/65. Feladat: moziünnep	 od05409

Hányadikáig kell megvenned a teljes árú jegyet, hogy kapj kuponfüzetet?

Helyes válasz: C

58/66. Feladat: moziünnep	 od05410

Hány filmre nem vonatkozik a kedvezmény?

Helyes válasz: C
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59/67. Feladat: moziünnep	 od05411

Ha		a barátaiddal moziba akartok menni, szerinted megéri a Moziünnep kínálta lehetőséget kihasznál-
ni? Válaszodat indokold a szöveg alapján!

1-es kód:	 A tanuló a szöveg értelmezése után igennel vagy nemmel válaszol, és indoklása tartal-
mazza személyes véleményét a programról.

	 	 Tanulói példaválaszok:

•	 Igen, mert olcsóbban mehet az ember moziba.

•	 Igen, mert igaz, hogy egy jegyet meg kell vennem teljes áron, de utána 20 filmet is
megnézhetek olcsón.

•	 Nem, mert egy filmet mindenképpen teljes áron ki kell fizetnem, és annyi pénzem
nincs.

•	 Nem, mert éppen azt a filmet nem tudom olcsón megnézni, amelyet a legjobban szeret-
nék.

0-s kód:		 Helytelen vagy hiányos válasz.

	 	 Tanulói példaválasz:

	 Nem, mert nem szeretek moziba járni. [Nem releváns válasz.]

Lásd még:	 7-es és 9-es kód.

60/68. Feladat: moziünnep	 od05412

Ha a Harry Pottert megnézted teljes áron, kapsz-e kuponfüzetet?

Helyes válasz: B

61/69. Feladat: MOZIÜNNEP	 od05413

Húzd alá a szövegben, miért jó moziba járni!

1-es kód:	 A tanuló azonosítja és aláhúzza a következõ mellékmondatot:	 	„…gazdag és változatos
kulturális és szórakoztató tevékenységet.” Az is elfogadható, ha a tanuló az egész monda-
tot aláhúzza. Ennél több mondat aláhúzása esetén 0-s kódot kap.

0-s kód:		 Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még:	 7-es és 9-es kód.
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Amiről a térkép mesél
62/70. feladat: Amiről a térkép mesél od06002

Milyen építmény(ek) volt(ak) a mai Wall Street helyén?

Helyes válasz: B

63/71. feladat: Amiről a térkép mesél od06003

Fogalmazd meg röviden, hogy mire szolgált a New Yorkról szóló szövegben szereplő fal!

1-es kód: A tanuló visszakeresi az információt, és leírja, hogy védelmi célokat szolgált.

  Tanulói példaválaszok:

• Az indiánok elleni védekezéshez építették.

• A fal védelmi célokat szolgált (az indiánok ellen).

• A falat azért építették, hogy az indiánoktól védjék a várost.

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválaszok:

• Szokás volt a településeket fallal körülkeríteni.

• Az indiánok és a fehér emberek világát választotta el.

• Ez a fal volt a névadója annak az utcának.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

64/72. feladat: Amiről a térkép mesél od06005

Milyen eredetű név az El Dorado?

Helyes válasz: C
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65/73. feladat: Amiről a térkép mesél od06007

A konkrét helyet jelölő név az évszázadok során fogalommá vált. Milyen az a hely, amelyre azt mond-
ják: „Micsoda eldorádó!” 

Helyettesítsd más szóval/szavakkal!

1-es kód: A tanuló a szöveggel összefüggésben értelmezi a kifejezést, és a gazdagságra, bőségre utaló 
szóval helyettesíti.

Tanulói példaválaszok:

• Kánaán.

• Igazi paradicsom.

• Meggazdagodással kecsegtető.

• Micsoda aranybánya!

• Aranyország, kincs.

• Gazdag.

• Micsoda „kincses sziget”!

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválasz:

• Milyen klassz hely!

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

66/74. feladat: Amiről a térkép mesél od06008

Számozd be a fogalommá válás folyamatának lépéseit! Az elsőt megjelöltük helyetted.

A helyes sorrend: 5, 1, 4, 3, 2, 6
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67/75. feladat: Amiről a térkép mesél od06010

A könyv szerzője, Rockenbauer Pál a következőképpen fogalmaz: „A név a 16. században a mai Ko-
lumbia belső területeit jelölve szikrázott az aranyra éhes konkvisztádorok szeme előtt.”

Hogy jellemeznéd más szóval az „aranyra éhes” embert?

1- es kód: A tanuló a szöveggel összefüggésben értelmezi a kifejezés pontos jelentését, és utal arra, 
hogy az ilyen ember kapzsi/mohó.

  Tanulói példaválaszok:

• Az ilyen ember kapzsi.

• Mindent elkövet, hogy megszerezze az aranyat.

• Nagyon gazdag szeretne lenni.

• Meggazdagodásra vágyó.

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválaszok:

• Nem tud meglenni az arany nélkül. [Túl általános.]

• Aranyat akaró. [A kérdéssel magyarázza a választ.]

• Pénzéhes. [A kérdéssel magyarázza a választ, csak kicserélte a ‘pénz’ és ‘arany’ sza-
vakat.]

• Kincsvadász.

• Anyagias. [Túl általános.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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68/76. feladat: Amiről a térkép mesél od06011

A két név (New York, El Dorado) kialakulása közül melyiket találtad érdekesebbnek? Indokold vála-
szodat a szöveg alapján!

1-es kód: A tanuló a szöveg alapján válaszol a kérdésre: New York vagy Eldorado. Emellett saját 
szavaival indokolja a választását.

  Tanulói példaválaszok:

• Az eldorádósat, mert jobban érdekel Dél-Amerika.

• El Dorado. A legendák miatt. [Minimálisan elfogadható válasz.]

• New York, mert érdekes volt olvasni, hogy egy ilyen nagyváros honnan indult.

• New Yorkot, mert nem gondoltam, hogy egy névből fog kialakulni. [Kicsit zavaros, de 
még elfogadható válasz.]

• Az eldoradót, mert ennek a jelentése is szimpatikusabb volt Aranyember.

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválasz:

• New York a felhőkarcolók miatt. [Nem a szöveg alapján magyaráz.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

69/77. feladat: Amiről a térkép mesél od06012

A New York nevéről olvasottak alapján melyik megállapítást tartod igaznak?

Helyes válasz: A








