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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
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Mascagni Pesten
1/75. feladat: Mascagni Pesten od01201

Ki volt Mascagni?

Helyes válasz: A

2/76. feladat: Mascagni Pesten od01202

Melyik évben játszódik a történet?

Helyes válasz: C

3/77. 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 1. rÉSz/„B” FüzeT SzöVegÉrTÉS 2. rÉSz
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4/78. 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.

5/79. feladat: Mascagni Pesten od01207

Mit jelent a kifejezés: „fönnakadt a rendőrkordonon”?

Helyes válasz: D

6/80. 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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7/81. feladat: Mascagni Pesten od01209

A zenekedvelők Mascagni melyik zeneművét ismerték el?

Helyes válasz: B

8/82. feladat: Mascagni Pesten od01210

Miért nem mutatott fel belépőjegyet Mascagni?

Helyes válasz: B

9/83. feladat: Mascagni Pesten od01212

Hol játszódott le a két főszereplő beszélgetése?

Helyes válasz: A

10/84. 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

11/85. feladat: Mascagni Pesten od01214

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

Helyes válasz: C
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Embert hangjáról?
12/86. Feladat: Embert hangjáról? od01902

Milyen tudományágban dolgozik Fujimura?

Helyes válasz: D

13/87. 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

14/88. 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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15/89. Feladat: Embert hangjáról? od01905

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

Helyes válasz: C

16/90. Feladat: Embert hangjáról? od01906

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

Helyes válasz: D

17/91. Feladat: Embert hangjáról? od01907

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

Helyes válasz: A

18/92. Feladat: Embert hangjáról? od01908

„Madarat tolláról, embert barátjáról”. Mi bizonyítja, hogy ez a szólás lehett a cím alapötlete?

Helyes válasz: C

19/93. 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.

20/94. 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
21/95. 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.

22/96. 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.

23/97. 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.

24/98. feladat kerékpártúra	 od02604

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

Helyes válasz: D
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25/99. 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.

26/100. feladat kerékpártúra	 od02606

Melyik települést érinti mindkét túraútvonal?

Helyes válasz: D

27/101. 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.

28/102. feladat kerékpártúra	 od02608

Melyik település látnivalói közt nem szerepel dzsámi?

Helyes válasz: C
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Összecsapás

29/103. feladat: Összecsapás	 od02801

Az alábbiak közül melyik a keresztes lovag háromélű fegyvere?

Helyes válasz: C

30/104. feladat: Összecsapás	 od02802

Írj ki a szövegből három kifejezést, amelyekkel az író a lovat nevezi meg!

1-es kód: 	 A tanuló helyesen értelmezi a rokon értelmű szavakat, visszakeresi és felsorolja a
következőket: paripa, hátas (vagy jószág), mén (fekete paripáján, hátas jószága, a derék,
szívós mén). Háromnál több válasz esetén az első hármat vesszük figyelembe az előfordulás
sorrendjében, függetlenül a számozott soroktól.

0-s kód: 		 Helytelen vagy hiányos válasz.

	 	 Tanulói példaválaszok:

•	 Fekete.

•	 Szívós.

•	 Derék.

•	 Lovas.

Lásd még: 	 7-es és 9-es kód.

31/105. feladat: Összecsapás	 od02803

Húzz alá a szövegben egy olyan mondatot, amelyből megtudjuk, mi késztette arra a lovagot, hogy
összecsapjon a szaracénnal!

1-es kód: 	 A tanuló visszakeresi a kért információt, és aláhúzza az alábbi mondatok egyikét:

	 (1) „A sivatagban sose hidd, hogy baráttal találkozol.”

	 (2) „Mivel a lovag nem tudhatta, milyen szándékok vezérlik az ismeretlen harcost, lándzsáját
beakasztotta a rögzítő kampóba, és harcra készen megsarkantyúzta hátasát.”,

	 (3) „Lóhalálban nekirontott a keresztes vitéznek, ám az jól ismerte már ezt a keleti harcmo-
dort.”

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.
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32/106. feladat: Összecsapás	 od02804

Melyik fegyver melyik szereplőhöz tartozik? Karikázd be a helyes megoldást!

Helyes megoldás: SzArAcén,	 KErESzTES,	 SzArAcén,	 KErESzTES,	 KErESzTES,
SzArAcén

33/107. feladat: Összecsapás	 od02805

Melyik következtetés	nEM helyes a vitézek öltözékéről?

Helyes válasz: D

34/108. feladat: Összecsapás	 od02809

Számozd be az eseményeket időrendi sorrendben!

Helyes megoldás: 4, 2, 5, 1, 3
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Madarak, vadak, rokonok
35/44. 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.

36/45. feladat: Madarak, vadak, rokonok od03104

A felsoroltak közül miről írt az elbeszélő a könyvében?

Helyes válasz: A

37/46. feladat: Madarak, vadak, rokonok od03102

Miért NEM akarják a családtagok az újabb kötet publikálását?

Helyes válasz: C

38/47. feladat: Madarak, vadak, rokonok od03107

Hány szereplője van a szövegbeli jelenetnek?

Helyes válasz: C

39/48. 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.

40/49. 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.

41/50. feladat madarak, vadak, rokonok od03109

A szerző milyen nyelven írta könyvét a családjáról?

Helyes válasz: C

„A” FüzeT SzöVegÉrTÉS 2. rÉSz/„B” FüzeT SzöVegÉrTÉS 1. rÉSz
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Veszedelmes jövevények
42/51. Feladat: Veszedelmes jövevények od02301

Milyen színű mangrovesiklót említ a szöveg?

Helyes válasz: D

43/52. Feladat: Veszedelmes jövevények od02302

Miről kapta a nevét a kukoricabogár?

Helyes válasz: D

44/53. Feladat: Veszedelmes jövevények od02303

Mit árul el a burgonyáról és a kukoricáról az, hogy a hazánkban meghonosodott burgonyabogár és a 
kukoricbogár Észak-Amerikából származik?

1-es kód: A tanuló felismeri és értelmezi a párhuzamot az Amerikából származó növények és 
kártevőik között.

  Tanulói példaválaszok:

• Azok is Amerikából származnak.

• Mind a kettő amerikai.

• Ugyanonnan származnak.

• A burgonyával meg a kukoricával jöttek a bogarak.

0-s kód:   Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválasz:

• Megszerették az idetelepült rovarok.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

45/54. Feladat: Veszedelmes jövevények od02304

Mire vonatkozik a cím?

Helyes válasz: B

46/55. Feladat: Veszedelmes jövevények od02307

Karikázd be, hogy melyik a kakukktojás!

Helyes válasz: C
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47/56. Feladat: Veszedelmes jövevények od02310

Mit gondolsz, ha betiltanák a nemzetközi kereskedelmet és turizmust, minden őshonos faj megmenekül-
hetne? Válaszodat indokold a szöveg alapján!

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi a szöveget, és ennek alapján válaszol, illetve indokol. Válasza 
lehet pozitív vagy negatív. Rámutat arra, hogy más pusztító tényezők is léteznek, vagy 
nem léteznek.

  Tanulói példaválaszok:

• Igen, mert akkor egy helyen nem lennének új fajok, amelyek elpusztíthatnák a régit.

• Igen, mert akkor az emberek és a járművek nem okoznának károkat. [A környezet-
szennyezéssel magyaráz.]

• Nem, mert sok más tényező is szerepet játszik a pusztításban.

• Nem, mert ez a problémáknak csak egy részét oldaná meg.

• Nem, mert már annyi állatot hurcoltak be, hogy nem menekülhetnek meg.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.

  Tanulói példaválaszok:

• Nem, mert az nem lenne elég. [Kevés.]

• Igen, de az emberek kipusztulnának. [Téves indoklás.]

• Nem, mert lennének dolgok, amelyek a kereskedelem nélkül nem lennének. [Zavaros 
indoklás.]

• Igen, de akkor nem ismerné meg az emberiség az állatokat.

• Nem, mert nem maradnának életben, csak ha nem viszik máshová.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.



1�

OKM 2007 – JAVÍTÓKULCS – 8. ÉVFOLYAM

Amiről a térkép mesél
48/57. feladat: Amiről a térkép mesél od06002

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

Helyes válasz: B

49/58. 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.

50/59. feladat: Amiről a térkép mesél od06005

Milyen eredetű név az El Dorado?

Helyes válasz: C
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51/60. 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.

52/61. 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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53/62. 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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54/63. 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.

55/64. feladat: Amiről a térkép mesél od06012

A New York nevéről olvasottak alapján melyik megállapítást tartod igaznak?

Helyes válasz: A



21

OKM 2007 – JAVÍTÓKULCS – 8. ÉVFOLYAM

TArtalomjegyzék
56/65. Feladat: Tartalomjegyzék	 od05001

Körülbelül hány oldalas lehet az újság a tartalomjegyzék alapján?

Helyes válasz:	 B

57/66. Feladat: Tartalomjegyzék	 od05002

Találj ki címet az újságnak? Miért ezt választottad?

1-es kód:	 A tanuló értelmezi a szöveget, és olyan címet talál ki, amely a szöveg globális megértését
tükrözi, válaszát a szövegre támaszkodva indokolja.

	 	 Tanulói példaválaszok:

•	 Életmag, mert a szó többször is szerepel a tartalomban, biztos nem véletlenül.

•	 Napfény, mert lehet, hogy az újságról kapta nevét a fesztivál.

0-s kód:		 Helytelen vagy hiányos válasz.

	 	 Tanulói példaválaszok:

•	 Természet, mivel ezzel kapcsolatosak a témák. [Túl általános.]

•	 A születés, mert minden új élet így kezdődik. [Nem a szövegre támaszkodik.]

•	 Origami, mert olyan hajtogatott figurák tűnnek fel a képen. [Nem a szövegre támaszko-
dik.]

•	 Egészséges életmód [Nincs indoklás.]

Lásd még: 	 7-es és 9-es kód.

58/67. Feladat: Tartalomjegyzék	 od05003

Hányadik oldalon kezdődnek azok a cikkek, amelyek témáiról már egy előző számban is biztosan volt
szó?

Helyes válasz:	 C

59/68. Feladat: Tartalomjegyzék	 od05004

Mi lehet az újság fő témája?

Helyes válasz:	 B



22

OKM 2007 – JAVÍTÓKULCS – 8. ÉVFOLYAM
60/69. Feladat: Tartalomjegyzék	 od05005

Mit gondolsz, a második cikk főcímében mire utal az R betű kiemelése?

1-es kód:	 A tanuló értelmezi a főcímet, és válaszában utal a rendszeres/rendes táplálkozásra.

	 	 Tanulói példaválaszok:

•	 Figyeljünk az ételek sorrendjére.

•	 A rendszeres étkezésre.

0-s kód:		 Helytelen vagy hiányos válasz.

	 	 Tanulói példaválaszok:

•	 Kétértelmű szójáték. [Nem adja meg a jelentését.]

•	 A kétértelmű szó kihangsúlyozására.

•	 A helyes táplálkozásra hívja fel a figyelmet. [Nem magyarázza meg, miért az R betű.]

•	 Helyes táplálkozás. [Megismétli a szöveget.]

Lásd még:	 7-es és 9-es kód.

61/70. Feladat: Tartalomjegyzék	 od05007

Hányadik oldalra kell lapoznunk, ha asztrológiai témáról szeretnénk olvasni?

Helyes válasz:	 D

62/71. Feladat: Tartalomjegyzék	 od05008

Kinek köszönhetők a tartalomjegyzékben megjelenő illusztrációk?

Helyes válasz:	 B

63/72. Feladat: Tartalomjegyzék	 od05009

Ha ez a magazin júniusban jelent meg, melyik hónapban veheted kezedbe a következő lapszámot?

Helyes válasz:	 B

64/73. Feladat: Tartalomjegyzék	 od05011

Ha szeretnéd felvenni a kapcsolatot a szerkesztőséggel, milyen módon teheted meg? Írj három
példát!

1-es kód:	 A tanuló visszakeresi az információkat, és leír három példát a kapcsolatfelvételre az
alábbiak közül: (1) információs vonalon, (2) telefonon, (3) faxszámon, (4) e-mailen.
Ha a vártnál több példát ad, az első hármat értékeljük az előfordulás sorrendjében,
függetlenül a számozott soroktól.

0-s kód:		 Helytelen vagy hiányos válasz.

•	 33-55-315 [Nem a kapcsolat felvételének módját nevezi meg.]

Lásd még:	 7-es és 9-es kód.
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65/74. Feladat: Tartalomjegyzék	 od05012

Karikázd be a tartalomban azt a főcímet, amely egy rendezvényre hívja fel a figyelmet!

1-es kód:	 A tanuló visszakeresi és bekarikázza (aláhúzza) a következő főcímet: Napfényes fesztivál.

0-s kód:		 Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még:	 7-es és 9-es kód.




