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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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„A” FüzeT SzöVegÉrTÉS 1. rÉSz/„B” FüzeT SzöVegÉrTÉS 2. rÉSz

Baghó, a kellékes
1/73. Feladat: Baghó, a kellékes od01602

Sorolj fel a szöveg alapján négy színházi foglalkozást!

1-es kód: A tanuló visszakeres és megnevez az alábbi foglalkozások közül négyet:  igazgató, rendező, 
színész, pénztáros, súgó, kellékes. Ennél több válasz esetén az első négyet kell figyelembe 
venni.

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

2/74. Feladat: Baghó, a kellékes od01603

Fogalmazd meg saját szavaiddal, hogy az átlagnéző miért nem tudja, hogy mennyi ember dolgozik 
még a színházban a legismertebb személyeken kívül?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján arra, hogy a nézők csak azokkal a szak-
mákkal vannak tisztában, amelyeket működés közben látnak. 

  Tanulói példaválaszok:

• A nézők nem látják dolgozni a kellékest vagy a színpadi munkásokat, csak a színészeket 
látják a színpadon, vagy a rendezőt látják a tévében nyilatkozni.

• A rendező, a színész vagy a pénztáros a szemük előtt dolgozik, a többieket nem veszik 
észre.

• Mert nem látnak a színfalak mögé/a háttérbe.

• Mert ők nem láthatók.

• Mert csak a színészeket látja.

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválaszok:

• Mert buta.

• Nem érdekli őket.

• Így is jó az előadás.

• A színházban nagyon sok ember dolgozik.

• Mert nem ismerik a színházat. [Túl általános.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

3/75. Feladat: Baghó, a kellékes od01605

Az alább felsorolt tulajdonságok közül melyik nem illik Baghóra?

Helyes válasz: B
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4/76. feladat Baghó, a kellékes OD01606

Hány emeletes volt az a szálloda, ahol Baghó lakást szeretett volna kivenni a társulatnak?

Helyes válasz: C

5/77. Feladat: Baghó, a kellékes od01609

Mivel foglalkozott az a hölgy, akibe fiatalon szerelmes volt Baghó?

Helyes válasz: A

6/78. Feladat: Baghó, a kellékes od01611

Húzd alá a szövegben azt a kifejezést, amely arra utal, hogy a kórista hölgy kezdetben nem viszonozta 
Baghó szerelmét!

1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, visszakeresi és aláhúzza a következő kife-
jezések valamelyikét: kosarat kapott/én akkor kosarat adtam. Ennél több részlet aláhúzása 
esetén 0-s kódot kell adni.

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

7/79. Feladat: Baghó, a kellékes od01612

Melyik igaz és melyik hamis a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő szó bekarikázásával 
jelöld!

A helyes válaszok: IGAZ, IGAZ, HAMIS, IGAZ
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hétköznapi csodák
  8/80. Feladat: hétköznapi csodák od04101

Hogyan kapcsolódik a golyóstoll Magyarországhoz?

Helyes válasz: C

  9/81. Feladat: hétköznapi csodák od04102

Mit neveznek a találmány „lelkének”? Magyarázd meg a saját szavaiddal, hogy miért!

2-es kód: A tanuló helyesen válaszol mindkét kérdésre a szöveg alapján. Megnevezi a nagy pon-
tossággal csiszolt fémgolyót, ÉS utal arra, hogy ez viszi át a tintát a papírra.

  Tanulói példaválasz:

• Fémgolyó, mert ha ez nem lenne, összevissza folyna a tinta.

1-es kód: A tanuló helyesen válaszol az egyik kérdésre. Megnevezi a nagy pontossággal csiszolt fém-
golyót, VAGY utal arra, hogy ez viszi át a tintát a papírra.

  Tanulói példaválasz:

• A fémgolyó. Ha ez nincs, nem lehet írni. [Túl általános indoklás.]

• A hegye, ez viszi át a tintát a papírra. [Pontatlan válasz, jó indoklás.]

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválaszok:

• Mert az mindent megold majd a jövőben.

• A feltalálót.

• A golyóstollat.

• A lelke a belsejében van.

• A golyóstoll lelke a nagy pontosság.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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10/82. Feladat: hétköznapi csodák od04104

Hogyan kerül a tinta a golyóra? Melyik képen látható ez?

2-es kód: A tanuló visszakeresi és leírja a kért információt: egy keskeny csövön keresztül, ÉS meg-
nevezi a 2. számú képet, vagy megadja a kép címét: „A foglalat”. Elfogadható, ha a tanuló 
azt írja: a foglalatába vájt parányi barázdákon keresztül, ÉS megnevezi a 2. képet.

1-es kód: A tanuló visszakeresi és leírja a kért információt: egy keskeny csövön keresztül (a fogla-
latába vájt parányi barázdákon keresztül), VAGY megnevezi a középső képet, vagy a kép 
címét: ‘Foglalat’.

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

11/83. Feladat: hétköznapi csodák od04105

Miért nem esik ki a golyó a tollból?

Helyes válasz: A

12/84. feladat: Hétköznapi csodák od04108

Fennmaradt a golyóstoll feltalálójának neve? Indokold válaszodat!

1-es kód: A tanuló igennel válaszol, ÉS utal rá, hogy a világon sok helyütt birónak hívják a golyós-
tollakat.

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválaszok:

• Igen.

• Nem, mert eladta a bátyjának.

• Azért, mert ő volt az egyetlen, aki kitalálta.

• Igen, mert még sok embernek Biró a vezetékneve.

• Igen, mert érdekeset talált fel.

• Igen, mert az újság is ír róla. [Téves indoklás.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

13/85. feladat: Hétköznapi csodák od04109

Számozd meg a golyóstoll készítésének lépéseit! 

A helyes sorrend: 3, 1, 4, 2

14/86. feladat: Hétköznapi csodák od04110

Melyik igaz és melyik hamis a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő szó bekarikázásával 
jelöld!

A helyes válasz: HAMIS, HAMIS, IGAZ, IGAZ
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Embert hangjáról?
15/87. Feladat: Embert hangjáról? od01902

Milyen tudományágban dolgozik Fujimura?

Helyes válasz: D

16/88. Feladat: Embert hangjáról? od01903

Kinek kölcsönözték a hangjukat a színészek? 

Írd a rajzfilmfigurák mellé a szinkronhangjuk betűjelét!

A Sinkovits Imre;  B Várhelyi Endre;  C Márkus László;  D Bujtor István

1. Frédi ____

2.	 Piedone ____

3.	 Törpapa ____

4.	 Béni ____

Helyes válasz: B, D, A, C

17/89. Feladat: Embert hangjáról? od01904

Miért van idézőjelben az „életkorbecslő készülékünk” kifejezés?

1-es kód:	 A tanuló helyesen értelmezi a kifejezést, és válaszában utal arra, hogy a valóságban nem 
létezik ilyen. 

  Tanulói példaválaszok:

• Mert valójában nincs ilyen.

• Mert ez egy fantázianév.

• Mert csak átvitt értelemben írja.

• Mert vicces, hiszen ilyen szervünk nincs is.

• Mert képletesen érti.

• Nem készülék, hanem mi magunk.

0-s kód:	 Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválaszok:

• Mert a hangra utal.

• Mert pontatlan.

• Mert nem ez az igazi neve. [Nincs igazi neve, mert valójában nincs is ilyen.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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18/90. Feladat: Embert hangjáról? od01905

Mióta tartja számon a fonetika, hogy a beszéd az ember fizikai sajátosságokról is árulkodik?

Helyes válasz: C

19/91. Feladat: Embert hangjáról? od01906

Miért van zárójelben a második bekezdésben a (hallgatónak) kifejezés?

Helyes válasz: D

20/92. Feladat: Embert hangjáról? od01907

Melyik szóból derül ki, hogy Fujimurán kívül vannak még nagy szaktekintélyek ezen a területen?

Helyes válasz: A

21/93. Feladat: Embert hangjáról? od01909

Az utolsó bekezdés következő mondata önmagában nem értelmes: „A már említett szinkronizálási 
gyakorlaton, a színészi munkán (bizonyos szerepek és a megfelelő alkatú és hangszínezetű színészek 
összhangja) túl mindenekelőtt a beszélő felismerésének több területén.”

Húzd alá azt a mondatot, amelyikkel együtt értelmes lesz!

1-es kód:	 A tanuló helyesen következtet a válaszra, megtalálja a mondathoz tartozó kérdést, és 
aláhúzza a bekezdés első mondatát: „Mikor van jelentősége a testalkat, az életkor és a 
beszéd bizonyos összefüggéseinek?” Ennél több mondat aláhúzása esetén 0-s kódot kell 
adni.

0-s kód:	 Helytelen vagy hiányos válasz. 

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

22/94. Feladat: Embert hangjáról? od01910

Melyik esetben tudná hasznosítani a rendőrség, ha a beszéd alapján a testalkat és az életkor meg-
határozhatóvá válna?

Helyes válasz: C
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Kerékpártúra
23/95. 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.

24/96. 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.

25/97. feladat kerékpártúra	 od02603

A felsoroltak közül melyik a kakukktojás? Indokold a válaszod!

1-es kód: 	 A tanuló megjelöli a C választ, és leírja, hogy ez folyó, a többi pedig település.

	 	 Tanulói példaválasz:

•	 A Dráva nem város. [Minimálisan elfogadható válasz.]

0-s kód: 		 Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 	 7-es és 9-es kód.

26/98. 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.
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27/99. feladat kerékpártúra	 od02606

Melyik települést érinti mindkét túraútvonal?

Helyes válasz: D

28/100. 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.

29/101. feladat kerékpártúra	 od02608

Melyik település látnivalói közt nem szerepel dzsámi?

Helyes válasz: C
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Mascagni Pesten
30/45. feladat: Mascagni Pesten od01201

Ki volt Mascagni?

Helyes válasz: A

31/46. feladat: Mascagni Pesten od01202

Melyik évben játszódik a történet?

Helyes válasz: C

32/47. feladat: Mascagni Pesten od01203

Mit jelent a „pesti közönség bizonyítványosztása” kifejezés? 

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi a kérdésben található kifejezést, és utal a pesti közönség 
bírálatára, értékítéletére.

  Tanulói példaválaszok:

• A pesti közönség megítélése, bírálata.

• Az, hogy kitüntetést kapott a pesti zenei élettől.

• A pestiek külföldi zenéről alkotott kritikája.

• Elmondják a véleményüket. [Minimálisan elfogadható válasz.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválaszok:

• Jegyeket osztogattak a zeneszerzőknek.

• Nemzetközi rang.

• Nem tudom.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

„A” FüzeT SzöVegÉrTÉS 2. rÉSz/„B” FüzeT SzöVegÉrTÉS 1. rÉSz



14

OKM 2007 – JAVÍTÓKULCS – 6. ÉVFOLYAM
33/48. feladat: Mascagni Pesten od01205

Miért kellett lezárni az Opera környékét Mascagni érkezésekor?

1-es kód: A tanuló következtet az olvasottak alapján arra, hogy a tömeg és a közlekedés akadályo-
zása tette szükségessé a kordonok fölállítását.

  Tanulói példaválaszok:

• Mert annyira szerették, hogy rengetegen odamentek, és akadályozták a forgalmat.

• Mert a rajongók megbénították a közlekedést.

• Nagy tömeg gyűlt össze az Opera körül.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválaszok:

• Mert bántani akarták a karmestert.

• Mert ahol meglátták, hangosan ünnepelték.

• Hogy Mascagni se tudjon bemenni.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

34/49. feladat: Mascagni Pesten od01207

Mit jelent a kifejezés: „fönnakadt a rendőrkordonon”?

Helyes válasz: D

35/50. feladat: Mascagni Pesten od01208

Mi okozta az alapvető félreértést a rendőr és Mascagni között?

1-es kód: A tanuló értelmezi a megfelelő szövegrészt, és utal arra, hogy a két ember különböző nyel-
ven beszélt, ezért nem tudták megértetni magukat egymással.

  Tanulói példaválaszok:

• Mert nem értették egymás nyelvét.

• Mert Mascagni nem tudott magyarul/a rendőr nem tudott olaszul.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválaszok:

• Mert Mascagni nem tudott beszélni, csak mutogatni.

• Mascagni nevének kiejtése tévesztette meg a rendőrt, ezért nem engedte át. [Pontatlan, 
nem a kiejtés zavarta meg, hanem az eltérő nyelv.]

• A rendőr nem értett magyarul.

• Mert nem ismerte fel a karmestert.

• Mert a rendőr tájszólással beszélt, és műveletlen volt.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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36/51. feladat: Mascagni Pesten od01209

A zenekedvelők Mascagni melyik zeneművét ismerték el?

Helyes válasz: B

37/52. feladat: Mascagni Pesten od01210

Miért nem mutatott fel belépőjegyet Mascagni?

Helyes válasz: B

38/53. feladat: Mascagni Pesten od01212

Hol játszódott le a két főszereplő beszélgetése?

Helyes válasz: A

39/54. feladat: Mascagni Pesten od01213

Melyik igaz és melyik hamis a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő szó bekarikázásával 
jelöld!

Helyes válasz: HAMIS, IGAZ, HAMIS, HAMIS

40/55. feladat: Mascagni Pesten od01214

Miből adódott, hogy Mascagni már csak a rendőrök után ért a helyszínre?

Helyes válasz: C
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ÁLLATKERTI ZOO TÁBOR
41/56. Feladat: Állatkerti Zoo tábor od00301

Mióta járhatnak a gyerekek ZOO táborba?

Helyes válasz: B

42/57. Feladat: Állatkerti Zoo tábor od00312

Szerinted mi a legfőbb haszna egy ilyen tábornak? Indokold válaszodat a szöveg alapján!

1-es kód: A tanuló saját szavaival kifejezi, hogy a táborban a gyerekek megismerik az állatokat, 
nagyon sok ismeretet szerezhetnek.

  Tanulói példaválaszok:

• Az, hogy a gyerekek megismerkedhetnek sok állattal.

• A gyerekek sok érdekes dolgot tanulhatnak az élőlényekről, és a szülők is kikapcsolód-
hatnak egy kicsit, mert a gyerekek jó helyen vannak.

• Sokat mozognak! Nem unatkoznak! Ismerkedhetnek az állatokkal! Sportolhatnak!

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválaszok:

Mert érdekes. [Túl általános]

Mert hasznos. [Megismétli a kérdést.]

Nem élvezném, úgy érzem, kinőttem ebből a dologból. [Nem a kérdésre válaszol. ]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

43/58. Feladat: Állatkerti Zoo tábor od00303

Miért különleges ez a tábor? A gyerekek...

Helyes válasz: C

44/59. Feladat: Állatkerti Zoo tábor od00304

Mit NEM csinálnak a gyerekek az öt nap alatt?

Helyes válasz: A

45/60. feladat Állatkerti zoo tábor od00305

Milyen emlékeket NEM vihetnek haza a gyerekek a táborból?

Helyes válasz: D

46/61. Feladat: Állatkerti Zoo tábor od00306

Miért lehet jobb az idei tábor, mint a tavalyi?

Helyes válasz: D
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47/62. Feladat: Állatkerti Zoo tábor od00307

A szövegben azt olvashattad, hogy néha bizony bátornak is kell lenniük a gyerekeknek, ha be akarnak 
menni bizonyos ketrecekbe. Mitől kell ott igazán tartaniuk?

Helyes válasz: A

48/63. Feladat: Állatkerti Zoo tábor od00311

Milyen sportolási lehetőségeik vannak a gyerekeknek a táborban? Sorolj fel hármat!

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információkat, és megnevez hármat az alábbiak közül: 
kötélmászás, horgászás, száguldás járgányokon, torna, tánc. Ennél több felsorolása esetén 
az első hármat vesszük figyelembe az előfordulás sorrendjében, függetlenül a számozott 
soroktól.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

49/64. Feladat: Állatkerti Zoo tábor od00313

A tájékoztatóban felsorolt programok közül melyiken vennél részt a legszívesebben? Miért?

1-es kód: A tanuló megnevez egyet az alábbi programok közül: jegesmedve-etetés, a barlang meg-
tekintése, rovar- és kígyósimogatás, az orrszarvú fürdetésének megnézése, a tigris ba-
juszszálainak keresése, az elefánttal való közeli találkozás, terméskép készítése, bábjáték, 
torna, tánc, állatok gondozása, kötélmászás, járgányokon száguldás, horgászás vízesésből, 
játék. Emellett saját szavaival indokolja, miért éppen ezt választotta.

  Tanulói példaválaszok:

• A jegesmedve-etetés, mert nagyon szeretem a macikat.

• Közvetlen közelébe kerülni az állatoknak, megismerni a szokásaikat.

• Egyiken sem, mert nem rajongok az ilyen táborokért.

• Nekem mindegyik tetszik. Aki szereti a szórakozást, a munka alól se bújjon ki.

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválasz:

• Az állatok gondozása. [Nincs indoklás.]

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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Én és ők
50/65. Feladat: Én és ők od00101

Ki írja a történetet?

Helyes válasz: B

51/66. Feladat: Én és ők od00102

Mennyi idő alatt kelnek ki a hattyútojások?

Helyes válasz: C

52/67.	 Feladat: Én és ők OD00104

Szerinted miért éppen a kukacos példát hozza fel a szerző legfőbb bizonyítékként családja mániákus 
állatszeretetére?

1-es kód: A tanuló felismeri, és saját szavaival megindokolja, hogy a kukacoktól általában irtóznak 
az emberek, ám a szerző családja mégis imádja őket.

	 	 Tanulói példaválasz:

• Mert a kukacokat általában nem szeretik az emberek. 

0-s kód:		 Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még:	 7-es és 9-es kód.

53/68. Feladat: Én és ők od00105

Melyik állat NEM szerepel a szövegben? 

Helyes válasz: B

54/69. Feladat: Én és ők od00106

Írj ki a szövegből két példát a pelék kedvenc szórakozásaira!

1-es kód:	 A tanuló kikeresi és leír kettőt az alábbi tevékenységeket közül: felfalják az összes mogyo-
rót, szétdobálják a tetőn a cserepeket, felriasztják a ház lakóit álmukból bukfenceikkel, 
rohangálásukkal.

0-s kód:	 Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még:	 7-es és 9-es kód.
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55/70. Feladat: Én és ők od00107

Mi a véleményed: valójában szereti a szerző a peléket, vagy nem? Indokold a válaszodat!

1-es kód:	 A tanuló válaszol a kérdésre, és megfelelően indokolja válaszát.

  Tanulói példaválaszok:

• Szerintem igen, mert a sok helyreállítási munka az ellenére ő is beszélget velük.

• Igen szereti, mert benne volt, hogy nehogy lelőjék őket.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválaszok:

• Igen, mert akkor nem mesélne róluk. [Téves indoklás.]

• Nem, mert több rosszat ír róluk, mint jót.

• Szereti a peléket, de neki nem a legszimpatikusabbak.

• Szerintem szereti, csak néha idegesítőek számára.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

56/71. Feladat: Én és ők od00108

Húzd alá a szövegben azt a részt, amely segíthet a pelék felismerésében!

1-es kód: A tanuló aláhúzza az „Apró, vidám állatka...” kezdetű mondatot az utolsó bekezdésben. 
Elfogadható még, ha a tanuló az előző mondatot („Tudják Önök voltaképpen, mi az a 
pelé?”) is aláhúzza, ellenben a következő mondat („A gyermekek órákat töltenek...”) már 
nem elfogadható. Ennél több mondat aláhúzása esetén 0-s kódot kell adni.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még:	 7-es és 9-es kód.

57/72. Feladat: Én és ők od00109

Te milyen címet adnál a regényrészletnek? Indokold a válaszodat!

1-es kód: A tanuló címet ad a szövegnek, és a műből vett részlet, példa segítségével megindokolja 
döntését.

  Tanulói példaválaszok:

• A pelék, mert sokat ír róluk.

• Kedvenc állataink, mert a szerző családja imádja az állatokat.

• Én és az állatok, mert a szerző állatos élményeit mondja el.

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.




