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Ön a 2008-as Országos kompetenciamérés matematikafeladatainak 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 okm.matematika@ogh.gov.hu e-mail címen.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kompetenciamérés tesztjeinek központi javítása után pontosításokkal, 
új próbaválaszokkal kiegészített javítókulcsot készítünk, amely előreláthatóan 2008 szeptemberében lesz 
elérhető a www.kompetenciameres.hu honlapon.



A kompetenciamérés öt feladattípust alkalmaz a tanulók matematikai eszköztudásának mérésére. Ezek egy 
része igényel javítást (kódolást), más része azonban nem.

    

A füzetben szerepelnek feleletválasztós kérdések, ezek javítása nem kódolással történik, a tanulók válaszai 
közvetlenül összevethetők a javítókulcsban megadott jó megoldásokkal. Kétféle feleletválasztós feladat van.

kiválasztaniuk az egyetlen jó választ. 

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

következtetés vagy döntés megfogalmazását várják el a tanulótól, hanem azt is kérik, hogy látszódjék, 
milyen számításokat végeztek a tanulók a feladatok megoldása során. Erre a feladat szövege külön 
felhívja a figyelmüket. (Pl.: Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!)

milyen matematikai módszerrel oldanának meg egy adott problémát, milyen matematikai érvekkel 
cáfolnának meg vagy támasztanának alá egy állítást. Az ilyen kérdésekre többféle jó válasz adható. E 
válaszokat aszerint kell értékelnünk, hogy mennyiben tükrözik a probléma megértését, illetve hogy 
helyes-e a bennük megmutatkozó gondolatmenet. 

A Javítókulcs elsősorban a válaszok értékeléséhez nyújt segítséget azáltal, hogy definiálja azokat a kódokat, 
amelyek az egyes megoldások értékelésekor adhatók. 
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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: 

Esetenként mellette szögletes zárójleben a példaválaszra vonatkozó megjegyzés olvasható. 


   
1-es, 2-es és 3-as kód: A jó válaszokat  
 többnyire a megoldottság fokai közötti rangsort is jelölik, de az is elképzelhető, hogy az egyforma 
 értékű különböző megoldási módokat különböztetjük meg ezekkel a kódokkal.

   
6-os és 5-ös kód: Ezekkel a kódokkal láttuk el azokat a tipikus (nem teljesértékű, általában rossz) 
 válaszokat, amelyeket a teszt elemzése szempontjából fontosnak tartunk, és előfordulási arányuk  
 információt nyújt számunkra.

   
0-s kód: A 0-val kódolt válaszokat rossz válasznak nevezzük a Javítókulcsban, és akkor alkalmazzuk, ha  
 a válasz rossz (de nem tipikusan rossz), olvashatatlan vagy nem a kérdésre vonatkozik. 0-s kódot  
 kapnak például az olyan válaszok is, mint a „nem tudom”, „ez túl nehéz”, kérdőjel (?),  kihúzás (–),  
 kiradírozott megoldás, illetve azok a válaszok, amelyekből az derül ki, hogy a tanuló nem vette  
 komolyan a feladatot, és nem a kérdésre vonatkozó választ írt.

 
7-es kód:  
 nyomdai munkálatok vagy szállítás közben sérült. A 7-es kód a nyomdahiba következtében  
 megoldhatatlan feladatokat jelöli. 

9-es kód: Ez a kód jelöli azt, ha egyáltalán nincs válasz, azaz a tanuló nem foglalkozott a feladattal. Olyan  
 esetekben alkalmazzuk, amikor a válaszkísérletnek nem látható nyoma, a tanuló üresen hagyta a  

Figyelem! A válaszokhoz rendelt kódszámok nem határozzák meg egyértelműen a válasz pontértékét. A 
jó válaszok esetében elképzelhető például, hogy egy 1-es és 2-es kód ugyanúgy 1 pontot ér, vagy az egyik 
0-t, a másik 1-et.  
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17/99. FELADAT:             
 Hány órából áll egy hét?

 Válasz:                             

KÉRJÜK, HOGY A FÜZETEK KÓDJAIT HAGYJA SZABADON! 

    


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 melyik kód  

válasszal találkozik, amely nem szerepel a példaválaszok között, kérjük, a kódhoz tartozó meghatározások 
alapján értékelje azt.

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! 

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.

   

válasz feltételeit, de a megoldás további része teljesen rossz, akkor adjuk meg a részlegesen jó válasz kódját, 
és a helytelen részt ne vegyük figyelembe, feltéve, hogy a helytelen rész nem mond ellent a helyes résznek. 

      
Előfordulhat, hogy a tanuló a válaszát nem a megfelelő helyre írta, vagy nem az elvárt formában adta meg. 
Például, ha a tanuló egy grafikonról a helyesen leolvasott értéket nem a válasz számára kijelölt helyre, hanem 
a grafikont tartalmazó ábrába írja, azt jó válasznak kell tekintenünk. 

  
Azokban az esetekben, amikor a tanuló válasza jó, de a megoldás menete nem látható, bár a feladat szövegében 

Javítókulcs 
utasításai szerint járjunk el a válaszok kódolásakor. 

Lehetséges kódok

0

1

7
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OKM 2008 – FELELETVÁLASZTÓS FELADATOK – 10. ÉVFOLYAM

Feladatszám:
„A” füzet 1. rész / „B” 

füzet B. rész
Azonosító Kérdés H e l y e s 

válasz

70/21
Felülnézet II. ME17101 Melyik ábra felel meg a fenti tárgy FELÜLNÉZETI 

képének? B

71/22
Számolj utána  ME01401 Gondold végig, hogy az alábbi helyzetekben, melyik a 

helyes számolási módszer! 3,2,1

 
72/23

Testtömegindex
ME11602 Hány kg Zoltán? C

73/24
Városnépesség I. ME15201 Miért vezették félre Z város polgármesterét a grafiko-

nok? C

75/26
Földrengés ME20601 Mekkora volt a szeizmográf kilengése a helyszíntől 

100 km-re? C

75/26
Földrengés ME20602

A Richter-skálán 8-as erősségű földrengés hányszor 
akkora kilengést okoz a szeizmográfon, mint a 4-es 
erősségű?

E

76/27
Sorsolás ME30901 Mekkora a valószínűsége annak, hogy a következő  

kihúzott név is egy fiúé lesz? A

78/29
Növények magas-

sága
ME30501 Az alábbi grafikonok közül melyik a legmegfelelőbb a 

mérési eredmények ábrázolására? D

80/31
Görög színház I. ME05501 Egy teljes körgyűrű hányad része a nézőtér? D

81/32
Húrok ME02901 Döntsd el, hogy melyik igaz illetve melyik hamis a  

következő állítások közül! I,H,H

82/33
Golyók I. ME05201 Összesen hány golyót tartalmazna egy ugyanígy  

felépített 6 emeletes gúla D

84/35
Tangram II. ME09801 Melyik tangramkőnek van egynél több szimmetriaten-

gelye? B

84/35
Tangram II. ME09803

Melyik tangramkő az, amelyet mindenképp a beszá-
mozott oldalával lefelé kell fordítani ahhoz, hogy ki-
rakhassuk a "kutya" alakzatot?

E

87/38
Távcső ME29101 Becsüld meg, milyen távolságra van a megfigyelőtől 

az alábbi ábrán látható hajó! B

87/38
Távcső ME29102 Milyen messze van a megfigyelőtől az a hajó, amelyet 

4 egység magasnak látunk? C

88/39
Test szerkezete ME18301 Melyik test szerkezetét adja meg a speciális felülnézeti 

ábra? A



OKM 2008 – FELELETVÁLASZTÓS FELADATOK – 10. ÉVFOLYAM

Feladatszám:
„A” füzet 1. rész / „B” 

füzet 2. rész
Azonosító Kérdés H e l y e s 

válasz

89/1
Elforgatás II. ME27701 Az alábbi alakzatok közül melyik hozható létre a fenti 

alakzat elforgatásával? D

90/2
Labda 

röppályája  
ME13001 Mekkora távolságot tesz meg a labda vízszintes irány-

ban az ütés pillanatától a földet érésig? E

 
91/3

Transzparens 
ME00901 Legfeljebb hány betű fér el a táblán, ha sem a betűket, 

sem a táblát nem akarják elforgatni? C

93/5
Hangok II. ME08002 Állapítsd meg, milyen frekvenciatartományban képes 

a hangok érzékelésére a lepke! D

93/5
Hangok II. ME08003 Melyik élőlény képes 60 Hz körüli hangokat meghal-

lani az elefánton kívül? A

94/6
Helyjegyek ME01502 Mi az, amit biztosan tudhatnak a helyükkel kapcsolat-

ban? H,H,I,H

94/6
Helyjegyek ME01504 Mennyi a valószínűsége annak, hogy mégis igényei-

nek megfelelő jegyet kap...? D

97/9
Allergia ME09901 Az alábbi megállapítások közül melyiket támasztják 

alá a grafikon adatai? B

98/10
Fény útja ME25101 Melyik sarokból lép ki a fény egy 2 x 15-ös prizma 

esetében? A

103/15
Laptop ME34303 Körülbelül hány percet tud még ezután dolgozni…? C

105/17
Dns ME20701 Hányféle különböző DNS-szál képzelhető el egy olyan 

élőlény esetében, ahol …? D

105/17
Dns ME20702 Hány olyan bázishármas létezik, melynek középső he-

lyén timin (T) áll? D

106/18
Kiállítás ME10202

Hány százalék az esélye annak, hogy egy 46 évesnél 
idősebb múzeumlátogató a kérdezőnek azt fogja vála-
szolni, hogy nem tetszett neki a kiállítás?

A

106/18
Kiállítás ME10301 Azoknak, akiknek tetszett a kiállítás, hány százaléka 

volt 25 évesnél fiatalabb? C

107/19
Skálabeosztás I. ME10401 Milyen skálabeosztás segítségével tudná legpontosab-

ban megrajzolni az oszlopdiagramokat? C

108/20
Elforgatás ME19301 Melyik alakzatot kell lerajzolnia Csabának? A
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MATEMATIKA - 10. ÉVFOLYAM jAVíTÓKuLCS

„B” füzet Matematika 2. rész / 
„A” füzet matematika 1. rész

 feladat: Városnépesség I. me152

a)  me15201

Miért vezették félre Z város polgármesterét a gra�konok?

Helyes válasz: C

b)  me15202

Hogyan változott a két város lakosságának száma 2000 és 2006 között? Válaszodat indokold!

1-es kód: A tanuló válaszában az X és Z város lakossága egyforma mértékben növekedett 
válaszlehetőséget jelölte meg, ÉS indoklásában utal arra, hogy mindkét város 
esetében a 6 év alatt ugyanannyival (5000-rel) nőtt a lakosság száma.

Tanulói példaválasz(ok):

de az eredmény ugyanaz.

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azt, amelyben a tanuló azt a válaszlehetőséget 
jelölte meg, hogy Z város lakossága nagyobb mértékben növekedett, és azzal indokol, 
hogy meredekebb a görbe.

0-s kód: Más rossz válasz. Idetartozik az „X és Z város lakossága egyforma mértékben 
növekedett” válasz indoklás nélkül vagy nem megfelelő indoklással.

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

 feladat: Városnépesség I. me152

a)  me15201

Miért vezették félre Z város polgármesterét a gra�konok?

Helyes válasz: C

b)  me15202

Hogyan változott a két város lakosságának száma 2000 és 2006 között? Válaszodat indokold!

1-es kód: A tanuló válaszában az X és Z város lakossága egyforma mértékben növekedett 
válaszlehetőséget jelölte meg, ÉS indoklásában utal arra, hogy mindkét város 
esetében a 6 év alatt ugyanannyival (5000-rel) nőtt a lakosság száma.

Tanulói példaválasz(ok):

de az eredmény ugyanaz.

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azt, amelyben a tanuló azt a válaszlehetőséget 
jelölte meg, hogy Z város lakossága nagyobb mértékben növekedett, és azzal indokol, 
hogy meredekebb a görbe.

0-s kód: Más rossz válasz. Idetartozik az „X és Z város lakossága egyforma mértékben 
növekedett” válasz indoklás nélkül vagy nem megfelelő indoklással.

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

24/73.
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MATEMATIKA - 10. ÉVFOLYAM pÉLDAVÁLASZOK

 Egyforma, mert ugyanakkora népességnövekedés, ugyanannyi idő alatt. 1.  ________1

 X város, mert kevesebb a négyzetrácsok száma a X városnak, mint a Z városnak.2.  _______0

 Z város, mert nagyobb a 2. város grafikonjának a meredeksége. 3.  ________6

 Egyforma, mert a két grafikon skálabeosztása eltérő, és ha a skálabeosztás egyforma 4. 
lenne, a növekedés mértéke is ugyanolyan mértékű lenne.  ________1

 Z város, mert a Z városban folyamatosan növekedett és gyorsabban,  5. 
X-ben pedig volt, hogy nem változott.  ________6

 Egyforma, mert a város lakossága 10.000-ről indult és 15.000-re nőtt. 6.  ________1

 Egyforma, mert mind a két város lakossága 5000 fővel növekedett 6 év alatt. 7.  ________1

 Egyforma, mert X és Z város lakossága is 10 000-ről indult. 8.  ________0

 Egyforma, mert a megadott időben mindkét város lakossága 10 000-ről indult  9. 
és 15 000-rel ért véget.  ________1

 Z város, mert a vonal meredekebben halad felfelé. 10.  ________6

 Egyforma, mert X város grafikonja sűrűbb, mint Y város grafikonja, ezért látszatra 11. 
Z városban gyorsabb a növekedés, de nem így van.  ________0

 Egyforma, mert az adott idő alatt mind a 2 városban egyforma arányban  12. 
emelkedett a lakosság száma.  ________1

 Egyforma, mert, ha ugyanakkora lenne a skálabeosztás, a két diagram  13. 
egyforma lenne.  ________1

 Z város, mert 2002-ben Z városban 12 000, X városban 11 000-en laktak,  14. 
és ez ugyanígy folytatódik.  ________0

 Egyforma, mert 2006-ra mindkettő 15 000 lett. 15.  ________0
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MATEMATIKA - 10. ÉVFOLYAM jAVíTÓKuLCS

 feladat: KÍváncsi pillantások me010

a)  me01001

Jelöld meg az ábrán, hol lehet Virág úr tűzhelye, és hol állhat az utcán Szabó néni!

1-es kód: A tanuló válaszában legalább egy olyan pontpárt ad meg, amelyre igaz, hogy a két 
pont egy olyan egyenessel összeköthető, amely nem metszi a ház falait. Szabó néni 
helyét jelölő pontként elfogadjuk mindazokat a válaszokat, amelyekben Szabó néni a 
házon kívűl található vagy az ablak vonalával van egyvonalban. 

 Egy lehetséges megoldást mutat az alábbi ábra. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

V

Sz

Tanulói példaválasz(ok):
Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

V

Sz

0-s kód: Rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):
Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

25/74.
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MATEMATIKA - 10. ÉVFOLYAM pÉLDAVÁLASZOK

 1. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

  [Nincs ponttal jelölve a két személy.]  ________1

 2. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

  [Jelölés van, de nincsenek elnevezve.]  ________1

 3. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

Tűzhely

Sz

  ________1

 4. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

Tűzhely

Néni

  [Szabó néni éppen az ablaknál van, ne legyen belül.]  ________1

 5. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

  [Jelölés van, de nincsenek elnevezve.]  ________1

 6. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

Szabó
néni

  [Nincs egyértelmű jelölés Szabó néninél.]  ________1

 7. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
ASz

  [A tűzhely átlóg más helyiségbe.]  ________1

 8. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

Sz

T

  ________0
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MATEMATIKA - 10. ÉVFOLYAM pÉLDAVÁLASZOK

 9. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
ASz

T

  [Csak betűkkel jelölte a személyeket.]  ________1

 10. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

Szabó n.

Tűzhely

  ________0

 11. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
ASzabó

néni
Virág úr

  ________0

 12. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

  [Szabó néni éppen az ablaknál van, ne legyen belül.]  ________1

 13. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

Szabó néni

  ________1

 14. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

Tűzhely

  [Szabó néni nincs ponttal jelölve, ne legyen a házban.]  ________1

 15. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

Szabó
néni

tűzhely

  ________0
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MATEMATIKA - 10. ÉVFOLYAM jAVíTÓKuLCS

b)  me01002

Satírozd be az alábbi ábrán a hálószobának azt a részét, amely „védett” az utcáról érkező illetéktelen 
pillantásokkal szemben! 

1-es kód: Helyesen satírozza be (az alábbi ábrának megfelelően) a hálószoba azon területeit, 
amelyek kívűlről nem láthatók. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

 Elfogadjuk mindazokat a válaszokat, amelyekben a hálószoba fénytől védett 
részeinek meghatározásánál az ábrának megfelelően a felső besasítorzott terület egy 
trapézszerű terület (hosszabb alapja az ajtó felöli részen van), az alsó besatírozott 
terület egy háromszögszerű terület, ahol az átfogó fallal való metszéspontja az alábbi 
ábrán jelölt tartományba esik.

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

Elfogadható 
tartomány

0-s kód: Rossz válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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 1. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

  ________1

 2. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

  ________0

 3. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

  ________0

 4. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

  [Csak az egyik részt jelölte be.]  ________0

 5. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

  ________0

 6. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

  [A jó területen kívül más is be van jelölve.]  ________1

 7. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

Védett rész

  ________0

 8. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

  ________0
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 9. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

  ________0

 10. 

Konyha Hall

Hálószoba Nappali U
T
C
A

  ________0
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 :  . 

1 liter akvamarinhoz hány dl kék, zöld és fehér festéket kell keverni, hogy 2 liter hupikéket kapjunk? 
Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

1-es kód: Mindhárom festék mennyisége helyesen van megadva. 

 Kék: 2,5 dl, zöld: 2,5 dl, fehér: 5 dl. 

 A helyes értékek látható számítások nélkül is elfogadhatók. Elfogadhatók a literben 
megadott helyes értékek is, ha a liter elnevezés is fel van tüntetve a válaszban.

Számítás: 1 liter akvamarinban 1
4 liter kék, 

1
2  liter zöld és 1

4  liter fehér szín 

található. Két liter hupikékben 2 · 1
4  = 1

2  liter kék, 2 · 3
8

 = 6
8

 liter zöld 

és 2 · 3
8  = 6

8
 liter fehér festék van. Az akvamarinhoz még 2,5 dl ( 1

4
liter) 

kék, 2,5 dl ( 1
4  liter) zöld és 5 dl ( 1

2
 liter) fehér festéket kell önteni.

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük, amikor a tanuló a hupikék sorában szereplő 
értékek kétszereséből rendre kivonja az akvamarin sorában szereplő megfelelő 
értékeket, így válasza:  3 (= 2 · 2 – 1) dl kék; 4 (= 2 · 3 – 2) dl zöld; 5 (= 2 · 3 – 1) dl fehér

5-ös kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük, amikor a tanuló a hupikék színt alkotó 
színárnyalatok arányait (1 kék  : 1 zöld  : 2 fehér) helyesen állapította meg, de az  
egyes színárnyalatok mennyisége nem helyes. 

Tanulói példaválasz(ok):

meg a választ.]

0-s kód:  Más rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

 

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

28/77.
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 1. 
Hupikék kék zöld fehér
2 l = 20 dl 2 dl 3 dl 3 dl
Akvamarin
1 l = 10 dl 1 dl 2 dl 1 dl

 
Kék: 2, 
Zöld: 2 
Fehér: 4  ________5

 Kék: 3,  Zöld: 4,  Fehér: 5 2.  ________6

 3. 
Akvamarin 1 kék 2 zöld 1 fehér

+ 1 + 1 + 2
Hupikék 2 kék 3 zöld 3 fehér

 
1 l akvamarin: 1 + 2 + 1 = 4 → 2,5 dl = 1 szín 
2 l hupikék:    = 8 
Tehát 2,5 dl kék, 2,5 dl zöld, 5 dl fehér  ________1

 4. 
kék zöld fehér

1 l hupikék (2) + 1 akv (3) + 2 akv (3) + 1 akv
2 l hupikék 4 – 1 6 – 2 6 – 1

 
Kell 3 l kék, 4 l zöld, 5 l fehér  ________6

 Kék: 1, Zöld: 1, Fehér: 2 5.  ________5

 6. 
K: 1 Z:1 F: 2
K: 20 dl 1/4-e Z: 20 dl 1/4-e F: 20 dl 3/4-e
(20 : 4) · 1 = 5 (20 : 4) · 1 = 5 (20 : 4) · 2 = 10

 
Tehát K: 5 dl; Z: 5 dl; F: 10 dl  ________5

 Kék: 2 7. · 2 = 4 dl, 
Zöld: 3 · 2 = 6 dl 
Fehér: 3 · 2 = 6 dl  ________0

 8. 
Akvamarin K = 1 Hupikék K = 2

Z = 2 Z = 3
F = 1 F = 3

1 l = 10 dl 10 : 4 = 2,5 10 : 8 = 1,25
1 l akv: K = 2,5   (2,5 · 1) 1 l hupikék K = 2,5 dl

Z = 5      (2,5 · 2) Z = 3,75 dl
F = 2,5   (2,5 · 1) F = 3,75 dl

  ________0

 K: 0,5; Z: 1; F: 1 9.  ________0
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 kék: 25, zöld: 25, fehér: 50 10.  ________5

 Kék: 2,5 dl 11. 
Zöld: 2,5 dl 
Fehér: 5 dl  ________1

 1 l = 10 dl 12. 
Hupikék → 2 kék 3 zöld 3 fehér
Akv. → 1 kék 2 zöld 1 fehér
2 liter → 1 1 2

 
1 : 1 : 2 
1 x + 1 x + 2x = 10 
4x = 10 
x = 2,5 
Kék: 2,5 dl 
Zöld: 2,5 dl 
Fehér: 5 dl  ________1

 1 l akv: 2,5 dl k; 5 dl z, 2,5 dl f 13. 
2l hup: 5 dl, k; 7,5 dl z; 7,5 dl f 
Kék: 5 – 2,5 = 2,5 dl 
Zöld: 7,5 – 5 = 2,5 dl 
Fehér: 7,5 – 2,5 = 5 dl  ________1
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 :   . 

A férfi vagy a nő dolgozók száma nagyobb a munkahelyen?
Válaszodat matematikai érvekkel támaszd alá!

1-es kód:  A nő dolgozók száma nagyobb, ÉS az indoklás is helyes. Az indoklásnak arra kell 
utalnia, hogy a nő dolgozók átlagához van közelebb a munkahelyi átlag, ezért ők 
vannak többen.

Tanulói példaválasz(ok):

 
   vannak.

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük, ha a tanuló a férfi dolgozók számát azért 
gondolja nagyobbnak, mert a megadott átlagéletkorok közül a férfiaké magasabb, 
mint a nőké vagy mint a megadott (munkahelyi) átlagéletkor. 

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Más rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

30/79.
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 Férfi, mert a férfiaknak 37,4 és a nőknek pedig 33,3 év. 1. [Szöveg ismétlése.]  ________0

 Férfi, mert a férfiak átlaga közelebb van a 35-höz. 2.  ________0

 Férfi, mert 35,0 3. · 37,4 : 33,3 = 39,30  ________0

 Nők, mert (37,4 + 33,3) : 2 = 35,35  > 35 4.  ________1

 Nő, mert a nők sokkal fiatalabbak. 5.  ________0

 Többen vannak a férfiak, mert nagyobb az átlag. 6.  ________6

 Férfi, mert ők többen vannak. 7.  ________0

 Férfiak, mert többen mehetnek oda dolgozni. 8.  ________0

 Nők, mert a 33,3 közelebb van a 35-höz, mint a 35,7. 9.  ________1

 Nő, mert ha fiatalabbak, akkor több munkát tudnak elvégezni. 10.  ________0

 Férfiak, mert életkoruk átlaga nagyobb. 11.  ________6

 Férfi, mert a férfiak tovább élnek 12.  ________0

 Férfi, mert nagyobb a szám. 13.  ________6

 Férfi, mert férfi : 35,0 + 37,4 = 72,4,  nő: 35,0 + 33,3 = 68,3 14.  ________0

 Férfi, mert a nők nem bírják annyira. 15.  ________0

 Férfi, mert a férfiak tovább élnek, és ezért tovább maradnak a munkahelyen. 16.  ________0

 Nő, mert többen kell, hogy menjenek munkába. 17.  ________0

 A férfiak, mert több évet dolgoznak, hosszabb ideig vannak ott. 18.  ________0

 A férfiak, mert nagyobb az átlagéletkoruk. 19.  ________6

 Több nő, mert kisebb az átlag. 20.  ________0

 Nők, mert minél több nő dolgozik, annál kisebb lesz az átlag, mert a  21. 
fiatalok lehúzzák az öregebbeket.  ________1

 Férfi dolgozók, mert a férfiak tovább dolgozhatnak, mint a nők. 22.  ________0

 Nő dolgozók, mert ha összeadjuk a nők életkorát 33,3 évet kapunk, 23. 
ami kevesebb, mint a férfiaké.  ________0

 Nő dolgozók, mert a férfiak túlszaladták az átlagéletkort. 24.  ________0

 Nő dolgozók, mert a nők átlagéletkora közelebb van az átlaghoz. 25.  ________1

 A férfi dolgozók száma nagyobb, mert 26. 
fiú: (37,4 + 35) : 2 ≈ 72 
nő: (33,3 + 35) : 2 ≈ 34  ________0

 Nők, mert az átlagéletkor 35 és a nők fiatalabbak. 27.  ________0

 Férfiak, mert a férfiak életkora nagyobb, mint az átlag. 28.  ________6

 Férfiak, mert a férfiak kora átlagon felüli. 29.  ________0
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 feladat: Görög színház I. me055

a)  me05501

Egy teljes körgyűrűnek hányad része a nézőtér?

Helyes válasz:  D

b)  me05502

A megadott méretek alapján számítsd ki, mekkora a nézőtér alapterülete! 
Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

1-es kód:  2697 m2 vagy ennek kerekítései

 VAGY 

 a körgyűrű területét (4493,34 m2) az a) részben adott válasszal szorozza meg a 
tanuló.

A helyes érték látható számítás nélkül is elfogadható.

Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben a tanuló láthatóan jó módszert 
alkalmaz, de kisebb számítási hibát vét.

Számítás: A körgyűrű területe: 402π – 132π = 1431 π = 4493,34 m2, ennek 3
5

-e 2696 m2.

Tanulói példaválasz(ok):
2

2  [Az a) részben az A-t jelölte meg.]
2 [Az a)  részben a B-t jelölte meg.]
2  [Az a) részben a C-t jelölte meg.]

5-ös kód:  Tipikus válasznak tekintjük, ha a tanuló jó módszert alkalmaz, de sugár helyett 
átmérővel számol az egyik vagy mindkét kör területének kiszámításakor.

2π – 262 2 2   
[A körgyűrű területének számításakor az átmérővel számol a sugár helyett.]

6-os kód: Tipikus válasznak tekintjük azokat a részlegesen jó válaszokat, amelyekben a tanuló 

a körgyűrű területét számolja ki, de nem szorozza meg 3
5

-del, ezért válasza  
4493,34 m2.

Tanulói példaválasz(ok):
2

0-s kód: Más rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

3
5

Lásd még: 7-es és 9-es kód. 

 feladat: Görög színház I. me055

a)  me05501

Egy teljes körgyűrűnek hányad része a nézőtér?

Helyes válasz:  D

b)  me05502

A megadott méretek alapján számítsd ki, mekkora a nézőtér alapterülete! 
Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

1-es kód:  2697 m2 vagy ennek kerekítései

 VAGY 

 a körgyűrű területét (4493,34 m2) az a) részben adott válasszal szorozza meg a 
tanuló.

A helyes érték látható számítás nélkül is elfogadható.

Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben a tanuló láthatóan jó módszert 
alkalmaz, de kisebb számítási hibát vét.

Számítás: A körgyűrű területe: 402π – 132π = 1431 π = 4493,34 m2, ennek 3
5

-e 2696 m2.

Tanulói példaválasz(ok):
2

2  [Az a) részben az A-t jelölte meg.]
2 [Az a)  részben a B-t jelölte meg.]
2  [Az a) részben a C-t jelölte meg.]

5-ös kód:  Tipikus válasznak tekintjük, ha a tanuló jó módszert alkalmaz, de sugár helyett 
átmérővel számol az egyik vagy mindkét kör területének kiszámításakor.

2π – 262 2 2   
[A körgyűrű területének számításakor az átmérővel számol a sugár helyett.]

6-os kód: Tipikus válasznak tekintjük azokat a részlegesen jó válaszokat, amelyekben a tanuló 

a körgyűrű területét számolja ki, de nem szorozza meg 3
5

-del, ezért válasza  
4493,34 m2.

Tanulói példaválasz(ok):
2

0-s kód: Más rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

3
5

Lásd még: 7-es és 9-es kód. 

31/80.
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 d = 80 m, r = 40 m 1. 
2 · r · π = 2 · 40 · 3,14 = 251,2 cm2  [A külső kör kerületét számolta ki.]  ________0

 T = r2. 2  π = 262 · π = 676 · 3,14 = 2122,6  [Színpad területe rossz sugárral.]  ________0

 A teljes kör T = r3. 2 · π = 402 · π = 5026,55 m2 
A nézőtér a teljes 3/5-e, így 5026,55 · (3/5) = 3015,93 m2  [Színpadot nem vonta ki] _______0

 T4. n = (3/5) · (402π –132π) = 2697,4 m2  ________1

 20 cikkből áll a teljes kör területe 5. → 4496 m2 
1 cikk 4496 : 20 → 225 m2 területű.  
A nézőtér 12 cikkből áll, területe 12 · 255 = 2697 m2  ________1

 T6. k = r2 · π = 402 · π ≈ 5026,55 m2  
TSz = 262 · π ≈ 2123,72 m2   [A tanuló az átmérőt vette sugárnak.] 
Tn = (Tk – TSz) · (3/5) ≈ 1741,7 m2    ________5

 T7. 1 = 132 ·π 
T2 = 402 · π  
Tn = (T2 – T1) · (3/5) = (5024 – 530,66) · (3/5) = 2696  ________1

 Nagy kör: 408. 2 · π ≈ 5026,55 m2 
Kicsi:        132 · π ≈ 530,93 m2  
Ha teljes lenne: 5026,55  
                          –  530,93 
                           ———— 
                            4522,62 m2 
ennek a 12/19-e = 2856,39 m2        [19 szerepel 20 helyett!]  ________1

 409. 2 · π ≈ 5026,55 – 132π = 4495,62 
4495,62 : 5 = 899,124 · 3 = 2697  ________1
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 feladat: Húrok me029

a)  me02901

Döntsd el, hogy melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül! Válaszodat a meg-
felelő szó bekarikázásával jelöld!

Helyes válasz: IGAZ, HAMIS, HAMIS — ebben a sorrendben.

b)   me02902

Hány centiméteresre kell rövidíteni egy 100 cm hosszúságú húrt, hogy két oktávval magasabb 
hangot kapjunk?

1-es kód: „25 centiméteresre” VAGY „negyedére”.

Számítás: 100 .  
1
2  .  

1
2   = 25

 A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük, ha a tanuló 2 . 
1
2  -del számol 

1
2  .  

1
2  helyett, 

ezért azt válaszolja, hogy nem marad húr.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Rossz válasz. 

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

 feladat: Húrok me029

a)  me02901

Döntsd el, hogy melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül! Válaszodat a meg-
felelő szó bekarikázásával jelöld!

Helyes válasz: IGAZ, HAMIS, HAMIS — ebben a sorrendben.

b)   me02902

Hány centiméteresre kell rövidíteni egy 100 cm hosszúságú húrt, hogy két oktávval magasabb 
hangot kapjunk?

1-es kód: „25 centiméteresre” VAGY „negyedére”.

Számítás: 100 .  
1
2  .  

1
2   = 25

 A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük, ha a tanuló 2 . 
1
2  -del számol 

1
2  .  

1
2  helyett, 

ezért azt válaszolja, hogy nem marad húr.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Rossz válasz. 

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

32/81.
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 75 cm 1.  ________0

 50 cm 2.  ________0

 Nem marad húr, mert 1 egésszel (1/2 +1/2) csökkentjük. 3.  ________6

 100 4. · (1/2) = 50 cm-rel kell rövidíteni.  ________0

 80 cm 5.  ________0

 2 6. · (1/2)-del kell rövidíteni.  ________6

 1/2 7. · 1/2 = 1/4 = 0,25   ________1

 2 cm 8.  ________0

 0 cm-esre. 9.  ________6

 Amennyivel kell. 10.  ________0

 Azt nem lehet, mert akkor 100 cm-ből nem marad semmi és akkor minek húr. 11.  ________6

 A 100 cm-es húr megfeleztem, kijött 1 oktáv és 50 cm-es. 12. 
Az 50 cm-es húrt megfeleztem és kijött még egy oktáv, 25 cm.  ________1

 1/4-ére 13.  ________1

 100 14. → 50 
50 → 25  ________1

 100 cm-rel kéne akkor megrövidíteni, de akkor nem marad húrunk. 15.  ________6

 1/2 = 6/12 ha a felére csökkentjük, 1 oktávval magasabb hangot kapunk. 16. 
Ha ezt is a felére csökkentjük, akkor 2 oktávval magasabbat kapunk, 
6/12 : 2 = 3/12, azaz 1/4-ére kell csökkenteni, 25 cm-esre.  ________1

 Egy oktáv 50 cm-rel csökkentjük. 17. 
Második oktáv: 25 cm-rel csökkentjük (50 · 1/2) 
Ahhoz, hogy 100 cm-es húr 2 oktávval magasabb legyen 75 cm-rel kell rövidíteni._______1

 2 18. · 50 = 100 cm-rel rövidebbre → nem lehetséges.  ________6

 100 : 2 19. · 1 = 50 cm-rel kell rövidíteni.  ________0

 75 cm-rel kell rövidíteni. 20.  ________1

 Nem lehet.  21. [Pontatlan.]  ________0
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c)   me02903

Egyetértesz-e ezzel az állítással? Válaszodat számítással indokold!

1-es kód: Igen. Indoklásból kiderül, hogy a húr hossza 3
4 -ére, majd 2

3 -ára változik, azaz 

összességében a felére ( 1
2 -ére) csökken a húr hossza, ami a táblázat szerint egy 

oktávnak felel meg.

Tanulói példaválasz(ok):
2
3

3
4

 = 50 cm, 

0-s kód: Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló az „Igen” lehetőséget 
választja, de rosszul indokol, vagy hiányzik az indoklás.

Tanulói példaválasz(ok):

 

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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 3/4 + 2/3 =  6/12 = 1/2 1.  ________0

 Ha egy oktávval magasabb, akkor 2 kvinttel kell előbb megszólaltatni. 2.  ________0

 2/3 + 3/4 ≠ 1/2, vagyis nem igaz. 3.  ________0

 Igen. x = húr hossza, akkor x 4. · 2/3 · 3/4 = x · 1/2  ________1

 Nem, mert összesen 1 kvint és 1 kvart a megváltozás, ezek összege  5. 
pedig nem egy oktáv.  ________0

 Igen, mert a kettő összege kiadja a harmadik összegét. 6.  ________0

 Nem, mert 90 cm-es húr 2/3-a 7. → 60 cm 3/4-e → 45 
100-nak az 1/2-e 50, és 50 ≠ 45.  ________0

 Nem, mert a kvintnek kisebb a hangja, mint a kvartnak. 8.  ________0

 Kvint: 9. 2
3  

 és pl. 90 cm-nek 3
2

  része = 60 cm, 

Kvart:  3
4

          60 cm-nek 3
4

 része  = 45 cm, és 45 cm a 90 cm-nek a fele.  ________1

 2/3 csökken,  3/4 nő 10. 

2
3  

· 3
4

 = 8  9
12

,  vagyis 8/12 és 9/12 lesz, vagyis 1 oktávval feljebb.  ________0

 Nem, mert 11. 2
3  

+ 3
4

 = 17
12

 ≠ 6
12

 = 1
2  

  ________0

 Igen, először a 3/4-ére csökknetjük, majd az így kapott részt a 2/3-ára,  12. 
akkor az eredeti felét kapjuk meg, tehát 1/2-ére csökkentettük, 3/4 ∙ 2/3 = 0,5  ________1

 Igen, mert kiegyenlítik egymást. 13.  ________0

 Igen, mert 100 14. → 66,6 → 50  ________1

 Nem, mert akkor magasabb lesz 1 oktávnál a hang. 15. 
3/4 = 9/12  és 2/3 = 8/12   ________0

 Igen, pl. 12 cm a húr, 16. 3
4

-e 9, a 9 cm  2
3

-a 6 cm, a 6 cm pedig az a 12 cm fele. ________1

 Nem, mert az oktávhoz a felére kell csökkentei a húrt, így pedig nem a felére 17. 
csökken.  ________0

 Igen, mert a felére csökkent. 18.  ________0

 Nem, mert akkor 2 oktávval magasabb hangon szólalna meg, 19. 

1 
2 
3 
3 
4 

 = 

3 
2
3 
4 

 = 3
2

 ∙ 4
3

 = 2  ________0

 Igen, mert pl. egy húr 100 cm, kvint: 66,6 20. → kvart: 50. A 100-hoz képest 1 oktáv. _______1

 Nem.    x 21. · 2/3 · 3/4 = x · 1/2  [Nem jól dönt az indoklás alapján.]  ________0
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 feladat: Időzónák me244

a)  me24401

Meg tudja-e nézni Lóránt ebben az időpontban a repülőtér honlapján, hogy időben érkezett-e meg 
a gép, ha 22 órakor szokott lefeküdni, reggel pedig 8-kor kel? Válaszodat indokold!

1-es kód: Nemet válaszol, és az indoklás jó. 

 Az indoklásnak tartalmaznia kell, hogy a repülőgép leszállásakor Budapesten 23.10 
van. Elfogadhatók azok a válaszok is, amelyekben a tanuló 23 órát, vagy éjfélt ad meg 
budapesti időként. 

 VAGY

 Az indoklásnak azt kell tartalmaznia, hogy amikor Lóránt lefekszik (22 óra), akkor 
Sanghajban még csak 5 óra van.

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: A tanuló válasza „Nem”, és a tanuló indoklásában konkrét időpont nem szerepel, 
csak arra hivatkozik, hogy Lóránt akkor éppen alszik.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

34/83.
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 Nem, mert a gép később érkezik meg, mint ahogy lefekszik. 1.  ________6

 Nem, mert amikor Lóránt 22 órakor fekszik le, Shanghajban már 5 óra van. 2.  ________1

 Igen, meg tudja nézni, mert akkor délután van Lórántéknál. 3.  ________0

 Igen, mert fenn van a honlapon az összes információ. 4.  ________0

 Nem, az időeltolódás miatt. 5.  ________0

 Nem, mert akkorra már 23 H lesz. 6.  ________1

 Nem, mert alszik. 7.  ________6

 Igen, mert amikor nálunk reggeledik, ott esteledik. 8.  ________0

 Igen, 7 óra az időeltolódás. 9.  ________0

 Nem, mert akkor még alszik. 10.  ________6

 Nem, mert akkor már alszik és nem is kel fel addig. 11.  ________6

 Nem, ha ott 6.10 van, akkor nálunk éjfél és Lóránt már alszik. 12.  ________1

 Igen, mert belefér az idejébe. 13.  ________0

 Nem, mert előbb leszáll a gép, mint ahogy felkel. 14.  ________6

 Nem, mert 8-kor kel és 6 körül érkezik meg. 15. [6 óra 22 és 08 óra közé esik.]  ________0

 Nem, mert alszik és nem tudja. 16.  ________6

 Nem, mert amikor nálunk 22 óra van, akkor ott már rég elmúlt 8 óra. 17.  ________0

 Nem, mert akkor még aludni szokott. 18.  ________6

 Nem, azért mert amikor Lóránt ébren van akkor Tokióban vagy 2 óra vagy  19. 
éjjel 1 óra van  ________0

 Nem, azért mert 22 órakor fekszik le és reggel 8-kor kel, 6.10-kor száll 20. 
le a repülőgép, akkor ő még alszik.  ________0

 Igen, mert máshogy mérik az időt, 22 : 8 = 2,5, tehát 14 óra van Bp-en. 21.  ________0

 Nem, mert később kelt fel. 22.  ________6

 Igen, mert nagy a különbség. 23.  ________0

 Nem, mert alszik, mert nálunk már éjfél van. 24.  ________1

 Igen, mert 13.10 van. 25.  ________0

 Nem, mert ha Sanghajban 626. 10 van, akkor Budapesten 2310.  ________1

 Igen, mert 6.10  – 8 = 2.10, tehát 21.10-kor száll le. 27.  ________0

 Igen, mert akkor 14.10 van nálunk. 28.  ________0

 Igen, mert későbbi repülők vannak. 29.  ________0

 Nem, mert 7 óra az eltolódás és 2330. 10-kor már alszik.  ________1

 Nem, mert 7 órával kevesebb. 31.  ________0
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 Nem, mert 8 óra eltérés van, tehát ekkor ébren van. 32.  ________0

 Nem, mert már alszik. 33.  ________6

 Igen, mert Budapesten akkor 13.10 óra van. 34.  ________0

 Nem, mert 5 óra az eltolódás és 1.10-kor Lóránt már alszik. 35.  ________0

 Mert akkor Bp-en már 23 óra van és Lóránt olyankor már alszik. 36.  ________1

 17 óra az időeltolódás és Budapesten már 23.10 lesz akkor. 37.  ________1

 Nem, mert 22 óra elmúlt. 38.  ________0

 A gép 22.10-kor érkezik, mert 16 óra az eltolódás. 39.  ________0

 17 óra az eltolódás. 40.  ________0
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b)   me24402

Mennyi ideig tart a repülőút a két város között? 

1-es kód: 2 óra 10 perc vagy ezzel ekvivalens válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük, ha a tanuló nem veszi �gyelembe az 
időeltolódást, ezért válasza 3 óra 10 perc.

Tanulói példaválasz(ok):

5-ös kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük, ha a tanuló „fordítva” veszi az időeltolódást 
(azaz úgy tekinti, mintha Tokióban lenne kevesebb az idő), és ezért válasza  
4 óra 10 perc.

0-s kód: Más rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még:  7-es és 9-es kód.
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 3 óra 10 1.  ________6

 2 óra 3 perc 2.  ________0

 3,1  3. [3 óra 10 percre gondolhatott.]  ________6

 8 óra az utazás 4.  ________0

 2 órát vesz igénybe 5.  ________0

 9:40-től 11:50-ig repül.  6. [Repülési idő a tokiói idő szerint.]  ________1

 kb. 2 óráig 7.  ________1

 Kicsit több mint két óráig. 8.  ________1

 2,1 óráig  9. [2 óra 10 percre gondolhatott.]  ________1

 810. 40–1050 repül  [Repülési idő a sanghaji idő szerint.]  ________1

 2 óra 10 másodperc  11. [A másodperc valószínű csak elírás.]  ________1

 2,1 perc 12. [Nagyságrendi tévedés.]  ________0
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 :  . 

a)   

Melyik tangramkőnek van egynél több szimmetriatengelye?

Helyes válasz: B

b)   

Melyik tangramkő az, amelyet mindenképp a beszámozott oldalával lefelé kell fordítani ahhoz, 
hogy kirakhassuk a „kutya” alakzatot?

Helyes válasz: E

c)   

Egészítsd ki a következő táblázatot!

2-es kód: Minden érték helyes a táblázatban az alábbiak szerint (mértékegység megadása nem 
szükséges).

Tangramkő neve 1. tangramkő 2. tangramkő 3. tangramkő

Befogó hossza 2 cm 1 2 : 2  (≈1,41)

Átfogó hossza 8 = 2 2  (≈2,83) 2  (≈1,41) 2

 A kerekítési pontatlanságot nem tekintjük hibának. Elfogadható kerekítések  
2 és 2 : 2  esetében 1,4 és az 1,5 értékek, valamint 2 2 -nél a 2,8 és a 3 értékek, 

illetve 1-nél a 0,9-1 közötti értékek, valamint 2-nél a 1,9-2 közötti értékek.

1-es kód: Részlegesen jó megoldásnak tekintjük azokat a válaszokat, ahol 1 vagy 2 hibától 
eltekintve helyes értékek szerepelnek a táblázatban.

Tanulói példaválasz(ok):

Tangramkő neve 1. tangramkő 2. tangramkő 3. tangramkő
Befogó hossza 2 cm 0,99 2
Átfogó hossza 2,8 1,4 2,8

0-s kód: Rossz válasz. 

Tanulói példaválasz(ok):

Tangramkő neve 1. tangramkő 2. tangramkő 3. tangramkő
Befogó hossza 2 cm 0,97 1,25
Átfogó hossza 2,86 1,25 2,25

Tangramkő neve 1. tangramkő 2. tangramkő 3. tangramkő
Befogó hossza 2 cm 1 1,8
Átfogó hossza 2,3 1,8 2

Tangramkő neve 1. tangramkő 2. tangramkő 3. tangramkő
Befogó hossza 2 cm 1 1,5
Átfogó hossza  

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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 1. 
Tangramkő neve 1. tangramkő 2. tangramkő 3. tangramkő
Befogó hossza 2 cm 1 1,5
Átfogó hossza 1,5 0,8 1,5

  ________0

 2. 
Tangramkő neve 1. tangramkő 2. tangramkő 3. tangramkő
Befogó hossza 2 cm 1 1,4
Átfogó hossza ≈2,8 1,41 ≈1,98

  ________2

 3. 
Tangramkő neve 1. tangramkő 2. tangramkő 3. tangramkő
Befogó hossza  2 cm 0,5 1
Átfogó hossza 8 2 4

  ________0

 4. 
Tangramkő neve 1. tangramkő 2. tangramkő 3. tangramkő
Befogó hossza 2 cm 1 2,5
Átfogó hossza 6 4 6,5

  ________0

  5. 
Tangramkő neve 1. tangramkő 2. tangramkő 3. tangramkő
Befogó hossza 2 cm 1 1
Átfogó hossza 8 2 2

  ________0

 6. 
Tangramkő neve 1. tangramkő 2. tangramkő 3. tangramkő
Befogó hossza 2 cm 1 1,5
Átfogó hossza 2,5 1,5 2

  ________1

 7. 
Tangramkő neve 1. tangramkő 2. tangramkő 3. tangramkő
Befogó hossza 2 cm 1 1
Átfogó hossza √2 √2 2

  ________1

 8. 
Tangramkő neve 1. tangramkő 2. tangramkő 3. tangramkő
Befogó hossza 2 cm 1 1,5
Átfogó hossza 3 2 2,5

  ________1
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 feladat:  Fák magassága me12501

A táblázatban összegyűjtött adatok alapján hány évesnek becsülhető az 520 cm magas diófa?

1-es kód:  A [4; 5] intervallumot adja meg válaszként, vagy az intervallum valamelyik 
végpontját: a 4-et vagy az 5-öt.

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: Jó válasznak tekintjük azokat a válaszokat is, amikor pontosabb becslés megadására 
törekszik a tanuló, ezért a [4; 5] intervallumnál szűkebb intervallumot, vagy egy 
konkrét értéket ad meg a [4; 5] intervallumon belül.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód:  Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amelyek a [4; 5] intervallum pontjain 
kívül más pontokat is tartalmaznak.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

 

 

 

36/85.
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 4,5 méter   1. [Mértékegység.]  ________6

 5,5 éves a diófa 2.  ________0

 40 évesre becsülhető 3.  ________0

 Tehát kb. 4 évesnek becsülöm. 4.  ________1

 3–5 éves lehet. 5.  ________0

 3,5  6.  ________0

 4–5 éves 7.  ________1

 4,5 8.  ________6

 5 év alatt 560 cm, ezért x év : 5 év = 520 cm : 560 cm, x = 4,64 9.  ________6

 5 év alatt 560 cm,   10. 
x év alatt 520, tehát x = 5 · (560 : 520) = 5,38  ________0

 5 éves 11.  ________1

 4,5 – 5,5 éves 12.  ________0

 kb. 5 éves 13.  ________1

 4,75 éves 14.  ________6

 45 évesnek. 15.  ________0

 4,5 éves a fa, mert 1 év alatt kb. 112 cm-t nő. 16.  ________6

 Egy diófa átlagosan 134,67 cm-t nő, akkor ez a diófa kb. 3 éve lett ültetve. 17.  ________0

 520 cm 18. → x év 
560 cm → 5 év  ________0



40

MATEMATIKA - 10. ÉVFOLYAM jAVíTÓKuLCS

 :  . 

a)  

Hány km2 az összefüggő vonallal határolt körzet területe, ha 1 négyzet = 1 km2?

1-es kód:  A tanuló 30–36 km2-re becsüli a körzet területét, beleértve a határokat is.

Tanulói példaválasz(ok):
2

2

2

0-s kód:  Rossz válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód. 

b)  

Ebben az esetben mennyire becsülhető a tájvédelmi körzet teljes területén élő kígyók száma? Úgy 
dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

1-es kód: Helyes válaszként az a) kérdésre adott válasz 50-szerese fogadható el.

 A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük, ha a tanuló 50 helyett 25-tel szorozza  meg az a) 
kérdésben adott választ.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód:  Más rossz válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód. 

37/86.
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 25,5 km1. 2  ________0

 70 km2. 2  ________0

 33 3.  ________1

 1. 25 · 50 = 1250 kígyó  ________1

 2. 70 · 50 = 3500 kígyó  ________1

 0,5 km3. 2 → 25 
34 km2 → x,     azaz 1700 kígyó  ________1

 4. 30 · 50 = 1500 kígyó  ________1

 5. 30 · 20 = 600 kígyó  ________0

 Az a) részben becsült 6. 27 km2 : 2 =13,5 és 13,5 · 25 = 338 kígyó  ________0

 7. 30,5 : 2 = 15,75 · 25 → 381 kígyó  ________0

 0,5 km8. 2  25 kígyó 
36 km2   72 kígyó, mert 36 : 0,5 = 72  ________0

 19 a tájvédelmi körzet teljes területén élő kígyók száma. 9.  ________0

 10. 40 · 25 = 1000 kígyó  ________6

 11. 32 · 25 = 800  ________6

A következő példaválaszokban az aláhúzással jelölt számok a tanuló  a) részben adott válaszát jelölik.
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„B” füzet Matematika 1. rész / 
„A” füzet matematika 2. rész

 :   

a)  

Mekkora távolságot tesz meg a labda vízszintes irányban az ütés pillanatától a földet érésig?

Helyes válasz: E

b)  

Milyen magasan volt a labda, amikor a háló fölé ért 6 méter megtétele után?

1-es kód: A tanuló 1,7 m és 1,8 m közötti értéket, VAGY jó intervallumot vagy 
részintervallumot ad meg, beleértve a határokat is.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

 :   

a)  

Mekkora távolságot tesz meg a labda vízszintes irányban az ütés pillanatától a földet érésig?

Helyes válasz: E

b)  

Milyen magasan volt a labda, amikor a háló fölé ért 6 méter megtétele után?

1-es kód: A tanuló 1,7 m és 1,8 m közötti értéket, VAGY jó intervallumot vagy 
részintervallumot ad meg, beleértve a határokat is.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

2/90.
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 1 méter 75 centi 1.  ________1

 2 méter magasan 2.  ________0

 1,75 körül volt a labda. 3.  ________1
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 :  

a)  

Legfeljebb hány álló helyzetben elhelyezett betű fér el a táblán? 
A matricák természetesen nem fedhetik egymást, és nem lóghatnak le a tábláról.

Helyes válasz:  C

b)  

Hova kerüljön az E betűt ábrázoló matrica bal felső sarka, ha azt szeretnénk, hogy a felirat 
vízszintes és függőleges irányban is pontosan a tábla közepén helyezkedjen el? 
Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

1-es kód: x = 20 cm, y = 14 cm. Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló összetéveszti 
az x-et és az y-t, így válasza x = 14 cm, y = 20 cm.

0-s kód: Rossz válasz.

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

 :  

a)  

Legfeljebb hány álló helyzetben elhelyezett betű fér el a táblán? 
A matricák természetesen nem fedhetik egymást, és nem lóghatnak le a tábláról.

Helyes válasz:  C

b)  

Hova kerüljön az E betűt ábrázoló matrica bal felső sarka, ha azt szeretnénk, hogy a felirat 
vízszintes és függőleges irányban is pontosan a tábla közepén helyezkedjen el? 
Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

1-es kód: x = 20 cm, y = 14 cm. Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló összetéveszti 
az x-et és az y-t, így válasza x = 14 cm, y = 20 cm.

0-s kód: Rossz válasz.

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

3/91.
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 50 – 22 = 28 1. 
28 : 2 = 14 
12 · 15 = 180    220 – 180 = 40,  40 : 2 = 20 
x = 20 cm,  y = 14 cm  ________1

 x = 15 cm, y = 20 cm 2.  ________0

 15 3. · 7 = 105,  50 : 30 = 1,666 
x = 105,    y = 16,66  ________0

 12 4. · 15 = 180 cm, 220 – 180 = 40 cm, 40 : 2 = 20, y = 20 cm 
50 – 22 = 28,  28 : 2 = 14, x = 14 cm  ________1

 50 – 22 = 18 : 2 = 9 cm a fenti szegélyből 5. 
12 · 15 = 130,  220 – 130 = 90 : 2 = 45 cm a szélső végektől.  [Számolási hiba.]  ________1

 180 cm a szöveg, (15 6. · 12) 
220 – 180 = 2x, 40 = 2x, x = 20 
50 – 20 = 2y, 30 = 2y , y = 15   [20 szerepel 22 helyett a kivonásnál.]  ________1

 220 : 15 = 14 + marad 10. 7. 
A felirat előtt és után is 5-5 cm. Balról 5 cm-rel lefelé a tábla szélétől.  ________0

 50 – 22 = 28 : 2 = 14 8. 
40 : 2 = 20 cm,  28 : 2 = 14 cm 
x = 2 cm,  és y = 1 cm  [Kivonást végzett: 22 – 20, illetve 15 – 14]  ________0
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 :   

Jelöld X-szel, hol van a kincs elrejtve!

1-es kód: A tanuló az alábbi ábrán látható helyen jelöli meg a kincs helyét (akár látható 
segédvonalakkal, akár azok nélkül).

A térkép lelőhelye

10 lépés

14
 lé

pés

Kincs

1.

2.

3.

0-s kód: Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amelyek feltehetőleg a négyzetrácsok 
elszámolása miatt jelölik helytelenül a kincs helyét.

Tanulói példaválasz(ok):

A térkép lelőhelye

10 lépés

14
 lé

pés

Kincs

4/92.
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 1. 

A térkép lelőhelye

10 lépés

14
 lé

pés

  ________0

 2. 

A térkép lelőhelye

10 lépés

14
 lé

pés

  ________0

 3. 

A térkép lelőhelye

10 lépés

14
 lé

pés

  ________0

 4. 

A térkép lelőhelye

10 lépés

14
 lé

pés

  ________0
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A térkép lelőhelye

10 lépés

14
 lé

pés

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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 5. 

A térkép lelőhelye

10 lépés

14
 lé

pés

  ________0

 6. 

A térkép lelőhelye

10 lépés

14
 lé

pés

  ________0

 7. 

A térkép lelőhelye

10 lépés

14
 lé

pés

  ________0

 8. 

A térkép lelőhelye

10 lépés

14
 lé

pés

  ________0
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 :  

a)  

Írd be  a második fülke hiányzó helyszámait a fenti szabály segítségével!

1-es kód: Az alábbiak szerint tölti ki a hiányzó számokat az ábrán.

0-s kód: Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben a tanuló felcseréli 
a 9 és a 10 számokat VAGY/ÉS a 11 és a 12 számokat.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

b)   

bekarikázásával jelöld!

Helyes válasz: NEM BIZTOS, NEM BIZTOS, BIZTOS, NEM BIZTOS – ebben a 
sorrendben.

c)  

Helyes válasz: D

6/94.
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 1. 

8 1011

12 9

  ________0

 2. 

8 10

11

12

9

  ________1

 3. 

8 10

11

12

9   [Az ülések alá írta a számokat.]  ________1

 4. 

11 9

  [Csak az alsó sort tölti ki.]  ________0
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 :  . 

A fenti ábrák alapján írd be a hiányzó betűket a kocka palástjának megfelelő négyzetébe!

1-es kód: A tanuló az alábbi módon írja be a hiányzó betűket az ábrába. Idetartoznak azok a 
válaszok is, amelyekben a betűk jó oldallapon vannak, de nem megfelelő helyzetben.

 

Tanulói példaválasz(ok):

     [A betűk jó oldallapon vannak, de nem megfelelő 
             helyzetben.]

0-s kód:  Más rossz válasz.

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

7/95.
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 1.   ________0

 2.   ________0
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 feladat: Léggömbök me23801

Írd le néhány mondatban, hogyan végeznéd el a becslést!

2-es kód: A tanuló jól fogalmazza meg a becslési módszert, és vagy elvégzi a becslést helyesen 
(az érték a 160–200 közötti zárt intervallumba esik), vagy nem végez semmiféle 
számítást. 

 A leírt módszernek a következőket kell szövegszerűen tartalmaznia: 
(1)  megvizsgálja, hogy a megjelölt szakasz hányszor férne rá a teljes füzérre, 
(2)  az így kapott értéket megszorozza 32-vel.

 A leírt módszer alapján a becslés számszerű elvégzése tehát nem feltétele a válasz 
elfogadásának. 

Tanulói példaválasz(ok):

[A füzér hat 
részre van osztva.]

1-es kód: A tanuló nem, vagy nem elég részletesen írja le a becslési módszert, ugyanakkor 
helyesen végrehajtja a becslést, és az érték a 160–200 közötti zárt intervallumba esik. 

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: A tanuló a becslési módszert jól fogalmazza meg, de rosszul végzi el a becslést, és az 
így kapott érték nem a 160–200 közötti zárt intervallumba esik.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód:  Rossz válasz. 

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

8/96.
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 Kb. 208 darab léggömb    [ 6,6-szor fér el a füzéren az egység.] 1.  ________0

 Lemérem, hogy hány cm-től hány cm-ig van kb. 32 léggömb.  2. 
Pl. 5 · 32 + a maradék, tehát 160 + 13 = 173. 
Szerintem kb. 173 léggömb van összesen.   ________1

 3 cm-en kb. 32 léggömb helyezkedik el. Megmérjük, hányszor férne bele 3. 
és annyival szorozzuk.  Szerintem 138.  ________6

 Ránézésre a 32 léggömb a füzér 1/4-e, tehát 32 4. · 4 = 128, kb. 128 lufi van.  ________6

 Kijelölöm kb.-ra a szakaszokat és összeadom, 4 5. · 32 + 16 = 144, kb. 144 léggömb  ________0

 Lemérem azt a távolságot, ami a 32 léggömböt mutatja és megnézem, hogy  6. 
mennyiszer van meg az egész hosszúságban. 176 darab.  ________1

 Lemérném azt a részt, amelyben 32 léggömb van. Ezután azt a távolságot 7. 
rámérem ahányszor ráfér, és ezt a mennyiséget megszorzom 32-vel. 
4 · 32 = 128 léggömb van a füzérben.  ________6

 Lemérem, hogy milyen hosszú a 32 léggömb helye és ezt rámérem többször 8. 
a füzérre. Kb. 146 léggömb fér el a füzéren.  ________0

 Úgy, hogy a 32 léggömb közti szakaszt felmértem és rámértem a többi lufira. 128.9.  _______0

 A 32 léggömb hosszát szemmértékkel rámérem a füzérre ahányszor csak tudom. 10. 
Így kijön egy szám, ennyivel szorzom a 32-t.  ________2

 32 11. · 5,5  ________1

 160    (12. Sem számolás, sem vonalak nem láthatók az ábrán.)  ________1

 160     13. (Az ábrán látszik a lufifüzér felosztása pl. vonalakkal jelezve).   ________1

 14. (Csak az ábrán látszik, hogy behúzgált vonalakat, jó gondolkodásra utal, de szám 
sincs megadva.)  ________0

 Kb. 176 db van. A szakaszt átvetítem, ahányszor ráfér a füzérre. 15.  ________1

 Megnéztem a 32 léggömb hosszát, azután pedig az egészet és 160-at kaptam. 16.  ________1

 Megmérem a távolságot és felmérném a további szakaszra.  17. 
Kb. 160–170 lufi van a füzéren.  ________1

 160 darab léggömb van, mert a 32 db léggömb 1 szakaszra 5-ször fér el a füzéren.18.  _______2

 kb. 176 db 19.  ________1

 32 léggömb = x, és 5,5x = 5,5 ∙20.  32 = 176  ________1

 Körülbelül ugyanakkora szakaszok segítségével felosztanám a füzér hosszát. 21.  ________0

 A füzéren kb. 5-ször annyi léggömb van, mint a bejelölt részen. 22. 
32 ∙ 5 = 160, kb. 160 léggömb van.  ________2

 Kinyújtanám az egészet, megnézném, hogy a 32 léggömb hány cm-en  23. 
helyezkedik el. Azután megmérném végéig és azt elosztanám azzal a hosszal,  
amit a 32 léggömbnél mértem. Ezt a számot beszoroznám 32-vel.  ________2

 Megnézem kábé, hogy mekkora az a távolság és kimérem. 24.  ________0
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 A körzőt kinyitnám a kb. 32 lufi méretére, majd azzal a távval bejelölnék  25. 
kis szakaszokat. Megszámolnám, hogy hány szakasz keletkezett és  
megszoroznám 32-vel.  ________2

 A megadott szakasz nagyságát mérem a füzérre, amíg kell,  26. 
így kb. 160 lufi lehet benne.  ________1

 5 ∙ 32 = 160 + 10 = 170 db és az ábrán az alábbi látható: 27. 

Kb. 32 léggömb

  ________1

 Megmérném, hogy a megadott szakasz hányszor fér rá a füzérbe,  28. 
majd ahányszor ráfér, azt azt a számot megszorzom 32-vel.  ________2

 29. 

Kb. 32 léggömb

  ________1 

 Mindig annyiszor rámérném azt a távot, ami meg van adva,  30. 
annyiszor mérem rá, ahányszor csak tudom.  ________0

 A legfelső sort 5-ösére osztom fel, 32 ∙ 6 = 192 31.  ________1

 Megmérem hány cm a füzér és megmérem hány cm-be van 32 darab lufi. 32.  ________0

 Megmérném mekkora rész 32 db léggömb és ahhoz viszonyítva  33. 
számolnám meg a többit.  ________0

 Rámérem ezt a szakaszt annyiszor amennyiszer ráfér és megkapom 34. 
az eredményt.  ________0

 Fognék egy vonalzót és lemérném a kb. 32 léggömböt, és utána lemérném 35. 
a füzért is.  ________0

 A vonalzót odatenném a lufikhoz és lemérném, utána meg 32 megszoroznám 36. 
4-gyel és akkor megkapnám az összeget. 32 ∙ 4 = 128 lufi van kb.  ________0

 Vonalzóval megmérném a megadott léggömbök hosszúságát, és így tovább 37. 
mérném, megkapnám, hogy kb. mennyi léggömb van a léggömbíven.  ________0

 A kanyarban több léggömb van. Szóval azt a részt elosztjuk, összeadjuk,  38. 
majd kb. 32-t hozzáadunk, így lesz. 160.  ________1
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 Fognék egy vonalzót és a megadott részt lemérném, ami 3 cm és végig  39. 
a lufis soron, aztán ahányszor kijött a 3 cm, pl. 5-ször jött ki és megszorzom  
azzal a hármat és kijön a 15 és a 15-tel megszorzom a 32-t.  ________0

 Az első lemért részhez mértem a többit és összeadtam őket, 182. 40.  ________1

 Megszámolnám, hogy hányszor van 32 léggömb, aztán összeadnám  41. 
és becsülnék.  ________2

 5 és fél részre osztottam a füzért, majd a 32-t beszoroztam 5,5-tel.  42. 
Így kaptam 208 léggömböt. [Számolási hiba.]  ________2

 Két ujjamat akkora távolságra teszem egymástól, mint az ábrán van, 43. 
és úgy rakosgatom a végéig. Az eredmény kb. 160 lufi.  ________1

 Látom, hogy ennyiben 32 léggömb van, ezt megszorzom 5-tel. 44.   ________1

 4 ∙ 32 = 128 45.  ________0
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 feladat: A fény útja me251

a)   me25101

Melyik sarokban lép ki a fény egy 2 x 15-ös prizma esetében?

Helyes válasz: A

b)   me25102

Rajzold be az alábbi, 3 x 4-es prizmába a bal felső sarokban belépő fény útját! Nyilakkal jelöld a 
fénysugár haladási irányát!

1-es kód:  A tanuló helyesen rajzolta be a fény útját (nyilakkal vagy anélkül) az alábbi ábra 
szerint.

6-os kód:  Tipikusan válasznak tekintjük, azokat a megoldásokat, amelyekben a tanuló legalább 
az első három irányt jól rajzolta be, de nem folytatta tovább az ábrát, vagy az első 
három irány jó, utána elrontotta.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Rossz válasz.

Lásd még:  7-es és 9-es kód. 

 feladat: A fény útja me251

a)   me25101

Melyik sarokban lép ki a fény egy 2 x 15-ös prizma esetében?

Helyes válasz: A

b)   me25102

Rajzold be az alábbi, 3 x 4-es prizmába a bal felső sarokban belépő fény útját! Nyilakkal jelöld a 
fénysugár haladási irányát!

1-es kód:  A tanuló helyesen rajzolta be a fény útját (nyilakkal vagy anélkül) az alábbi ábra 
szerint.

6-os kód:  Tipikusan válasznak tekintjük, azokat a megoldásokat, amelyekben a tanuló legalább 
az első három irányt jól rajzolta be, de nem folytatta tovább az ábrát, vagy az első 
három irány jó, utána elrontotta.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Rossz válasz.

Lásd még:  7-es és 9-es kód. 

10/98.
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 1.   [Az első 3 vonal jó, de utána elrontja.]  ________6

 2.  [Van 3 jó irányú vonal, de nem egymás után, így csak 1. jó] _______0

 3.   [Nem a sarokban lép ki, de első 3 vonal jó.]  ________6

 4.  [A vonalak jók, de a nyilak iránya zavaros.]  ________1

 5.  [Nem jelöli nyilakkal az irányt.]  ________1
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 6.  [Csak az első kettő a jó, majd kétszer is hibázik.]  ________0

 7.  [Csak az első jó.]  ________0

 8.   ________6

 9.   ________0

 10.   [Csak az első jó.]  ________0
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 :  . 

Hányszor fordul körbe az 1. fogaskerék, amíg a 3. fogaskerék öt teljes fordulatot tesz meg? 
Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

1-es kód: Kétszer. A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.

Számítás: A 3. fogaskerék kerülete a pont által 5 teljes fordulat alatt megtett út: 20π. 
Az 1. kerék kerülete: 10π.  
20π : 10π = 2, azaz az 1. kerék 2 fordulatot tett meg.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

1 3 = 2 · 4 · π = 25 cm, tehát kb. kettőt.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

11/99.
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 2-szer fordul körbe. 1. 
10/4 = 2,5 → 20/4 = 5 fordulat  ________1

 K = 2rπ 2. 
K1 = 31,4 cm 
K2 = 12,56 cm 
s3 = k3 · 5 = 62,8 
s3 = s1 
s1 = K1 · n 
62,8 = 31,4 · n 
n = 2  ________1

 2-szer forog 3.  ________1

 30 : 10 = 3 4.  ________0

 K5. 1 = 2 · r1 · π = 2 · 5 · π = 10π 
K2 = 2 · r2 · π = 2 · 3 · π = 6π 
K3 = 2 · r3 · π = 2 · 2 · π = 4π 
10π → 30 fog                            3. kerék: 1 fordulat: 12 fog 
1π → 3 fog                                                5 fordulat: 60 fog 
6π → 18 fog                              1. kerék: 1 fordulat: 30 fog 
4π → 12 fog                                                                60 fog 
                                                Tehát 2 · 1 = 2 fordulat  ________1

 Átmérőjük: 6. 
1.  10 cm → 30 fog 
2.  6 cm → 20 fog 
3.   4 cm → 10 fog   [A fogak számát elrontja, de a cm-ekből kijöhetett a jó eredmény.] 
Ezekből míg a 3. 5 teljes fordulatot tesz meg, addig az 1. 2 teljeset.  ________1

 7. 
K1 = 2 · r1 · π K2 = 2 · r2 · π K3 = 2 · r3 · π
K1 = 2 · 5 · 3,14 K2 = 2 · 3 · 3,14 K3 = 2 · 2 · 3,14
K1 = 31,4 cm K2 = 18,84 cm K3 = 12,56 cm
30 fog 18 fog 12 fog 

5 · 12 = 60
 
60 : 30 = 2-szer fordul.  ________1
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 :  

Számítsd ki az egyenes technikához szükséges cipőfűző ideális hosszát!

1-es kód:  A  tanuló jól helyettesít be a képletbe, és eredménye 830 mm vagy ezzel ekvivalens 
kifejezés.

Számítás:  30 · 6 + [15 · (6-1) + 250] · 2 = 180 + [15 · 5 + 250] · 2 = 180 + 325 · 2 = 180 + 
650 = 830.

A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amikor a tanuló jól helyettesít be az 
összefüggésbe, de számolási hibát követ el.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még:  7-es és 9-es válasz.

12/100.
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 30 1. · 6 + [15 · (6 – 1) + 250] · 2 = 
180 + 325 · 2 = 180 + 650 = 830   ________1

 180 + 325 2. · 2 = 1010  [Műveleti sorrend nem jó.]  ________0

 V 3. · L + [F · (L – 1) + B] · 2 =  
 2700 + 1585 · 2 = 85,7 cm  ________0

 30 mm 4. · 6 + [15 mm · (6 – 1) + 250 mm] · 2 = 430 m  ________0

 1010 5.  ________0

 30 6. · 6 + [15 · (6 – 1) + 250] · 2 =  ________0

 180 + 650 = 830 = 83 cm 7.  ________1
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 feladat: Osztódás me005

a)  me00502

Hány osztódásnak kell végbemennie ahhoz, hogy 128 sejtből álljon az embrió?

1-es kód: 7.

0-s kód:  Rossz válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

b)  me00504

Ábrázold a sejtek számát az eltelt idő függvényében! Nevezd el a tengelyeket, és készítsd el a ská-
labeosztást!

1-es kód: A táblázatban szereplő összes értéket helyesen ábrázolta a tanuló (függetlenül attól, 
hogy a pontok össze vannak-e kötve vagy sem), ÉS a tengelyeket is helyesen nevezte 
el. Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben a tanuló a 0-hoz tartozó értéket nem  
1-nek, hanem nullának veszi, azaz az első ábrázolt pont az origóban található.

Idő (óra)

Sejtek száma

0 15 30 45 60

2

4

8

16

12

Tanulói példaválasz(ok):

Idő (óra)

Sejtek száma

0 15 30 45 60

2

4

8

16

12

13/101.
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 64 osztódásnak kell végbemennie. 1.  ________0

 128 : 16 = 8 2.  ________0

 7 3.  ________1

 128 : (2 + 4 + 8 + 16) = 128 : 30 = 4,26 4.  ________0

 1 osztódás 2 sejt 5. 
2 osztódás 4 sejt 
3 osztódás 8 sejt 
4 osztódás 16 sejt 
5 osztódás 32 sejt 
6 osztódás 64 sejt 
7 osztódás 128 sejt  (A tanuló bekarikázta ezt az utolsó sort.)  ________1

 64 6. · 2 = 128 → 7-szer  ________1

 1. Idő

Sejtek

2

4

8

16

0 10 30 40 6020 50 70

14

10

15

13

11

9

7
6
5

3

1

12

  ________1

 2. x

y

0 10 30 40 60

2

3

4

8

6

20 50 70

1

7

5

  ________0
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6-os kód: Tipikus válasznak tekintjük azokat a megoldásokat, amelyekben a tanuló nem jól 
választja meg a skálabeosztás egységét, ezért nem fér ki minden pont az ábrázolásnál, 
de az ábrázolt adatok helyesek (függetlenül attól, hogy a pontok össze vannak-e 
kötve vagy sem). Ebben az esetben a 0-hoz tartozó függvényérték ábrázolását nem 
ronthatja el a tanuló.

Idő (óra)

Sejtek száma

0 20 40 60

1

2

4

8

6

5-ös kód: Tipikus válasznak tekintjük azokat a megoldásokat, amelyekben a tanuló a sejtek 
számának függvényében ábrázolja az időt (lásd az alábbi ábrát) függetlenül attól, 
hogy összekötötte a pontokat vagy nem. Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben 
a tanuló a 0 függvényértéket nem 1-nél, hanem nullánál jelölte, azaz az első ábrázolt 
pont az origóban található.  
Amennyiben a tanuló felcserélte a tengelyeket és olyan skálabeosztást választott, 
hogy az ábrázolásnál nem fért ki minden pont, akkor a választ 5-ös kódként 
értékeljük.

Idő (óra)

Sejtek száma0

15

30

45

60

2 4 8 1612
0
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 3. 

Idő

Sejt0 2 4 8 16126 10 14

10

20

30

40

50

60

  ________5

 4. 

Idő

Sejt0 1 2 4 863 5 7

1

2

3

4

5

6

7

8

  ________0

 5. Idő

Sejt

0 30 44 66

1

2

4

8

56

16

  ________4
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4-es kód: Tipikusan rossz  válasznak tekintjük azokat a megoldásokat, amelyben a tanuló 
a táblázatban szereplő pontpárokat ábrázolja úgy, hogy a skálabeosztáson a 
táblázatban megadott időértékek egyenlő távolság vannak egymástól (függetlenül 
attól, hogy az ábrázolt pontok össze vannak-e kötve vagy sem).

 Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben ezt a megoldási módot a tanuló a 6-os 
vagy 5-ös kódnál megadott szempontokkal “kombinálta”.

Idő

Sejtek

0 30 44 56

1

2

8

16

4

66

0-s kód: Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben a tanuló olyan 
skálabeosztást készített, amely nem sorolható a 6-os, 5-ös, 4-es kódoknál megadott 
szempontok közé és a rossz skálabeosztás alapján a tanuló jól ábrázolta az értékket.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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 feladat: Alaprajz I. me01601

Készíts Ágiék lakásáról egy olyan alaprajzot, amely megfelel a fenti leírásnak! Rajzodon tüntesd 
fel a helyiségek nevét is!

1-es kód: A tanuló a helyes ábrát készít a helyiségek elhelyezkedéséről. A helyiségeknek nem 
kell méretarányosnak lenniük. Nem tekintjük hibának, ha a tanuló úgy helyezi el a 
helyiségeknek megfelelő téglalapokat, hogy azok nem töltik ki teljesen a megadott 
téglalap alapú alaprajzot, de a helyiségek egymáshoz viszonyított helyzete megfelel a 
feladat szövegében megadott feltételeknek. 

 Elfogadjuk azokat a válaszokat is, amelyekben az egyik helyiség neve nincs 
feltüntetve, de a megoldásból egyértelműen kiderül minden helyiség határa.

Tanulói példaválasz(ok):

Fürdő-
szoba

KonyhaHálószoba

Nappali Előszoba

Kamra

BEJÁRAT

Fürdő-
szoba

Konyha

Háló-
szoba

Nappali
Előszoba

Kam-
ra

BEJÁRAT

Fürdő-
szoba

Konyha
Háló-
szoba

Nappali
Előszoba

Kam-
ra

BEJÁRAT

0-s kód: Más rossz válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

14/102.
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 1. 

Fürdő

KonyhaHáló

Nappali
E.

Kamra

BEJÁRAT   [A háló és nappali között nincs átjáró.]  ________0

 2. 

Fürdő

Konyha

Háló

Elősz.

BEJÁRAT   [Hiányzik a kamra és a nappali.]  ________0

 3. 

F

KH

BEJÁRAT

Ka.

N

  [Nincs előszoba, vonallal sincs behatárolva.] _______0

 4. 

Fsz.

KonyhaHáló

BEJÁRAT

Ka.

Nappali E.

  ________1

 5. 

Fsz.

K

H

BEJÁRAT

Kam.

N E.

  [Nem téglalap elrendezés, de logikailag jó.] ________1
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 :   

a)  

LEGALÁBB hány percig kell töltenie Virág úrnak a teljesen lemerült akkumulátort, ha 120 percig 
akar vele dolgozni? Válaszodat kerekítsd egész percre!

1-es kód: kb. 32 – 36 percig. Elfogadjuk mindazokat a válaszokat, amelyek során a tanuló 
az osztások eredményét 1 tizedesjegyre kerekíti helyesen, VAGY helyesen vagy 
helytelenül kerekített 2 tizedesjeggyel számol. (A 120/180 hányados esetén elfogadjuk 
a 0,7 illetve 0,66 és 0,67 értékeket, az 50/180 hányados esetében a 0,3, illetve a 0,27 és 
0,28 értékeket kerekítésként.)

A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.

Számítás:  x = 120 · 50 : 180 =  33,33 perc

 VAGY

 25 perc feltöltés esetén 90 percig tud dolgozni, x perc esetén 120 percig, 
amiből x = 120 ·  25 : 90 =  33,33 perc

Tanulói példaválasz(ok):

  

0-s kód: Rossz válasz.

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

b)   

Körülbelül hány percet tud még ezután dolgozni, ha a számítógépe bekapcsolásakor teljesen fel 
volt töltve az akkumulátora? 

Helyes válasz C 

15/103.
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 25 perc + 30 perc = 55 perc 1.  ________0

 30 perc 2.  ________0

 60 percig tudjon dolgozni 17 p tölteni 3. 
120 p = 2 · 60  → 2 · 17 = 34 p kell tölteni.  ________1

 33 perc 4.  ________1

 50 perc 5. → 180 perc 
25 perc → 90 perc 
35 perc → 120 perc  [Közelítő módszerrel arányosít.]  ________1

 90 p – 25 p 6. 
120 p – x p 
x = 33 p  ________1

 50 perc 7. → 180 perc 
x           → 120 perc 
x = 34 perc  ________1

 x = 50 8. · (120/180) = 33,3 → 34 → min. 34 p  ________1

 25 + 12,5 = 37,5 p 9.  ________0

 kb. 30 percig. 10.  ________0

 kb. 32–33 percig 11.  ________1
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 :    . 

Nevezz meg egy olyan körülményt, amely miatt az 1. felmérés eredményét kevésbé megbízható-
nak tartod, mint a 2. felmérését!

1-es kód:  A tanuló helyesen nevez meg egy körülményt.

 A tanulónak a válaszban arra kell hivatkoznia, hogy az 1. felmérésnél nem volt 
egyforma esélyük a diákoknak, hogy bekerüljenek a mintába vagy arra, hogy 
időben nem volt véletlenszerű a kiválasztás, és a különböző időben érkező csoportok 
szokásai eltérők lehetnek (A megkérdezettek heterogén eloszlására utal a tanuló a 
válaszában.) 

 Elfogadjuk mindazokat a válaszokat is, amelyekből egyértelműen kiderül (nem a 
feladat szövegének pontos megismétlésével), hogy a tanuló a két felmérést állította 
egymással szembe, hangsúlyozva azt, hogy a 1. felmérésben nem véletlenszerűen 
kiválaszott tanulókat kérdeztek meg. 

 Tanulói példaválasz(ok):

jön. 

ugyanazzal a busszal.

0-s kód: Rossz válasz.

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

16/104.
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 Nem véletlenszerűen választotta ki a megkérdezetteket. 1.  ________1

 Többen vannak, akik gyalog jönnek. 2.  ________0

 Az első 80 között több a rokon. 3.  ________0

 Mert aki gyalog jön, az később kel. 4. [Heterogén eloszlás.]  ________1

 Az 1.-nél pontos időpont volt megadva, a 2. nincs időhöz kötve. 5. [Pontatlan.]  ________0

 Első felmérés 5 gyalogos, második felmérés 28 gyalogos. 6.  ________0

 Mert autóval bármikor lehet jönni, busszal pedig nem. 7. [Heterogén eloszlás.]  ________1

 Aki előbb ér oda, valószínű, gyorsabb járművel érkezik. 8. [Heterogén eloszlás.]  ________1

 Akik előbb érnek oda, valószínű, hogy nem gyalog mennek. 9. [Heterogén eloszlás.] _______1

 Az első 80 ember messzebbről jön,  10. 
akiket véletlenszerűen később, ők a közelben laknak. [Pontatlan.]  ________0

 7.30-kor kevesebben voltak. 11.  ________0

 A 2. felmérésben a diáktársai közül választhat ki 80 főt, akit megkérdez. 12.  ________0

 Iskolanyitás, tehát pontban 7.30. csak az első 80-at kérdezte,  13. 
nem véletlenszerűen.  [Van szembeállítás.]  ________1

 Mert ezek a diákok voltak az elsők, akik beérkeztek az iskolába. 14.  ________0

 A busz hamarabb beérkezett. 15. [Pontatlan.]  ________0

 Nem biztos, hogy ugyanazok az emberek jöttek. 16.  ________0

 Mert biciklivel csak 8-an jöttek, menni viszont már csak 14-en mennek haza. 17.  ________0

 Az nem biztos, hogy minden nap mindenki ugyanúgy jut el az iskolába. 18.  ________0

 Mert nagyobb az esély így, pl. megyek iskolába. 19.  ________0

 Azok a gyerekek, akik reggel iskolanyitáskor értek oda, azok busszal 20. 
jöhettek, mert messze laknak az iskolától. [Heterogén eloszlás.]  ________1

 Lehet, hogy az iskolabusz ér be a leghamarabb az iskolába, és azon  21. 
utazhat 30 diák. Ezzel már rossz a felmérés. [Heterogén eloszlás.]  ________1

 Az 1. felmérés az első 80-at kérdezte meg, a 2. pedig véletlenszerűen 22. 
kiválasztott 80 diákot. [Szöveg ismétlése, nincs szembeállítás, pontatlan.]  ________0

 Mert a 2. felmérés diákjai talán többet járnak ezekkel az eszközökkel, vagy gyalog. 23. 
És mert többen szavaztak a “talán” biztonságosabb közlekedési eszközökre.  ________0

 Mivel az autóbuszok ugyanabban az időben érkeznek, sok diák ugyanazzal a 24. 
a busszal érkezett ugyanabban az időpontban. Ezért a felmérés nem megbízható. _______1

 Mert a másodiknál véletlenszerűen kérdezte meg a diákokat.25.  [Pontatlan.]  ________0

 Az 1. felmérés során több gyerek közlekedett busszal, a 2. felmérés során több 26. 
gyerek ment gyalog.   ________0

 Azért tartom kevésbé megbízhatónak, mert a busz menetrend szerint megy, 27. 
tehát akik busszal járnak iskolába, azok egyszerre érkeznek meg. [Heterogén]  ________1
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 Az 1. felmérés diákjai hamar beértek, ezért valószínű, hogy nem gyalog érkezett 28. 
a többség. A busz (az autó) időponthoz van kötve. [Heterogén eloszlás.]  ________1

 Az 1. felmérésben a busszal jövő diákok azért lehetnek többen, mert reggel 29. 
indul a buszuk és ők előbb érkeznek be. Akik pedig gyalog jönnek, azért  
vannak kevesen, mert akik gyalog jönnek iskolába, azok ráérnek később is 
elindulni és nem ők érnek be elsőnek. [Heterogén eloszlás.]  ________1

 Az 1. felmérésben lehet, hogy azért jár busszal a többség, mert egy busszal 30. 
egy időben mennek. [Heterogén eloszlás.]  ________1

 A busz 7.30-kor ér be. Sok a vidéki gyerek.  31.  ________1

 Azért, mert a busz pl. menetrend szerint érkezik, és azok akik ugyanaz 32. 
településről jönnek, ők egyszerre érkeznek meg. [Heterogén eloszlás.]  ________1








