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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 – 6. ÉVFOLYAM

Feladatszám:
„A” füzet 1. rész / „B” 

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

válasz

62/24
Távcső ME29101

Becsüld meg, milyen távolságra van a megfigyelőtől 
az alábbi ábrán látható hajó! B

62/24
Távcső ME29102

Milyen messze van a megfigyelőtől az a hajó, amelyet 
4 egység magasnak látunk? C

 
63/25

Skálabeosztás II.
ME10501 Milyen skálabeosztás segítségével tudná a legponto-

sabban megrajzolni az oszlopdiagramokat? C

64/26
Tangram II. ME09801 Melyik tangramkőnek van egynél több szimmetriaten-

gelye? B

64/26
Tangram II. ME09803

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

E

65/27
Kockagörgetés ME11403 Hány pötty látható a kocka felső lapján a harmadik 

görgetés után? B

67/29
Legnagyobb 

arányú változás
ME22301 Az alábbiak közül melyik változás SZÁZALÉKOS 

ARÁNYA a legnagyobb? D

69/31
Lépcsők II. ME09501 Mekkora a lépcsőfok ideális magassága, ha mélysége 

25 cm? B

70/32
Nézőpont ME16601

Melyik ábrázolja helyesen az autó és a néző távolságát 
az alatt a t másodperc alatt, amíg az autó megtesz egy 
teljes kört a versenypályán?

A

71/33
Azték naptár ME25801

Az alábbi képletek közül melyik segítségével számít-
ható ki, hogy hány Nemontemi (n) volt az azték nap-
tárban?

B

74/36
Falfestés I. ME21501 Hány négyzetméternyi falat kell Virág úrnak lefeste-

nie? B

76/38
Mérleg II. ME24001  Mennyit fizetett Ildikó a narancsokért? D

77/39
Allergia ME09901 Az alábbi megállapítások közül melyiket támasztják 

alá a grafikon adatai? B

78/40
Test szerkezete ME18301  Melyik test szerkezetét adja meg a speciális felülné-

zeti ábra? A

79/41
Ékszeres doboz ME27601 Hány falemezből fogja összeállítani a dobozt  

Adrienn? C

80/42
Alaprajz III. ME01801 Melyik mutatja Ágiék lakásának alaprajzát? C

81/43
Diagramok ME23101 Melyik oszlopdiagram ábrázolja ugyanazokat az  

adatokat, mint a fenti kördiagram? D



OKM 2008 – FELELETVÁLASZTÓS FELADATOK – 6. ÉVFOLYAM

Feladatszám:
„A” füzet 1. rész / „B” 

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

válasz

82/1
Hajtogatás III. ME23401 Mekkora volt a papírlap hosszúsága és szélessége a 

hajtogatás megkezdése előtt? C

83/2
Piktogram  ME30701

Hány gyerek szavazatát célszerű a helyettesíte-
ni egy kis figurával, hogy jól áttekinthető legyen a  
piktogram?

C

84/3
Folttakaró ME11001 Az egész takaró hányad része fehér színű? A

84/3
Folttakaró ME11004 Döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a követ-

kező állítások közül! H,H,I

85/4
Kedvenc sport I. ME21801 A táblázat adatai alapján, melyik következtetés igaz az 

alábbiak közül? C

89/8
Ékszíj ME25201  Ha az 1. tengelyt ugyanolyan sebességgel forgatjuk, 

mikor forog leggoyrsabban a 2. tengely? C

91/10
Gyógyszer a 

vérben I. 
ME14501 Melyik állítás igaz a grafikonnal kapcsolatban? C

91/10
Gyógyszer a 

vérben I.
ME14502

Legkésőbb hány perc múlva kell a betegnek minden-
képpen bevennie a második tablettát, hogy ne múljon 
el a gyógyszer hatása?

D

93/12
Gyorsulás ME06402 Mikor hagyta maga mögött a győztes autó a vetélytár-

sát? B

94/13
Versenyfutás ME16901 Az alábbiak közül melyik mutatja a helyes beérkezési 

sorrendet az első helyezettől a negyedik helyezettig? A

95/14
Koncert I. ME26401

Mennyibe kerül egy személy részére a koncert és az 
utazás együttesen, ha egyenlően osztják el egymás kö-
zött a költségeket?

C

98/17
Szemüvegek ME20901 Hány dioptriás szemüveg kell most Lillának? C

98/17
Szemüvegek ME20902 Hány dioptria a különbség a lányok szemüvegei  

között? D

99/18
Körhinta ME21001 Hol fog megállni a repülőgép az  5 perces menet vé-

gén? D

100/19
Elforgatás II. ME27701 Az alábbi alakzatok közül melyik hozható létre a fenti 

alakzat elforgatásával? D

101/20
Helikopter Me17401 Melyik megállapítás támasztja alá ezt az adatot? D

102/21
Csapadék ME11701 Melyik diagram szemlélteti helyesen a táblázat  

adatait? B
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MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM jAVíTÓKuLCS

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

 feladat: Sor me06901

Rajzold le a sorban következő két tagot!

1-es kód:  A tanuló helyesen rajzolja le MINDKÉT tagot, az alábbiak szerint.  
Ha a tanuló több mint két taggal folytatja a sort (jól vagy rosszul), akkor az első két 
tag alapján döntünk a válasz helyességéről.

  

 Elfogadjuk azokat a válaszokat is, amelyekben a tanuló mindkét alakzatot helyesen 
rajzolta le, de az ábrák sorrendje nem megfelelő.

6-os kód: Tipikus válasznak tekintjük azt a részlegesen jó megoldást, amelyben a tanuló csak az 
egyik tagot rajzolja le, VAGY a kettőből csak az egyik jó (a sorrendtől eltekintve).

0-s kód:  Más rossz válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

 

22/60.
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MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM PÉLDAVÁLASZOK

 1.   [Csak a négyzet ábrája jó.]  ________6

 2.     ________0

 3.   [Az ábrák külön-külön jók, a sorrendjük nem.]  ________1

 4.     ________0

 5.  [Tovább folytatta.]  ________1

 6.   [Csak a négyzet ábrája jó, sorrendjük nem jó.]  ________6

 7.   ________0

 8.   ________6
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MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM jAVíTÓKuLCS
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MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM PÉLDAVÁLASZOK

  9.  [Csak a négyzet ábrája jó.]  ________6

 10.   [Mindkét ábra jó, a sorrendjük nem jó.]  ________1

 11.   [Csak a hatszög ábrája jó.]  ________6

 12.   [Csak a hatszög ábrája jó, a sorrend nem.]  ________6

 13.  [Felcserélés]  ________1

 14.  [A négyzet ábrája jó.] _______6 
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MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM jAVíTÓKuLCS

 :  

a)  

A fenti ábrán készítsd el a sebességmérő skálabeosztását úgy, hogy csak a leghosszabb vonalak 
fölé írsz számokat!

1-es kód: 0, 50, 100, 150, 200, 250 számokat írja a leghosszabb vonalakhoz. Ezek a számok 1-es 
kódot kapnak függetlenül attól, hogy balról jobbra vagy jobbról balra növekednek 
az értékek. Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben legalább négy érték helyesen 
szerepel.

Tanulói példaválasz(ok): 

0-s kód: Rossz válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

23/61.
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MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM PÉLDAVÁLASZOK

 a) 1. 

0

50
100 150

200

250
 b) 101,5 km/h    ___ 1  __0

 a) 2. 

0

5
10 15

20

25
  b) 11 km/óra  ___ 0  __0

 a) 3. 

10

60
100 150

200

 b) 110 km/óra  ___ 0  __0

 a) 4. 

10

30
150 200

230

 b)   ___ 0  __9

 a) 5. 

0

20
40 60

80

100
 b) 43 km/ óra  ___ 0  __0

 a) 6. 

1.

2.
3. 4.

5.

6.
 b) 115 km/ óra  ___ 0  __1

 a) 7. 
0

50

100150
200

250

 b) 135  ___ 1  __1
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MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM jAVíTÓKuLCS

b)  

Hány km/óra sebességet mutat a sebességmérő az alábbi ábrán?

1-es kód: 115 km/óra

 VAGY a tanuló az a) részben elkészített helyes skálabeosztás alapján a tanuló a ]110; 
120[ intervallumot vagy egy konkrét értéket ad meg a [113; 117] intervallumból 

 VAGY 

 az a) részben elkészített helytelen skála alapján jól olvassa le az értéket.

Tanulói példaválasz(ok): 

 az értékek.]

 a beosztás.]

 

 
 balra.]

0-s kód:  Rossz válasz.

Lásd még:  7-es és 9-es kód.
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MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM PÉLDAVÁLASZOK

 a) 8. 

0

10
20 30

40

50
 b) 22,5 km/h  ___ 0  __0

 a) 9. 

0

12
24 36

48

60
 b) 32 km/h  ___ 0  __0

 a) 10. 

5

10
15 20

25

30
 b) 16,5 km  ___ 0  __1

 a) 11. 

50
100 150

200

250  b) 115   ___ 1  __1

 a) 12. 

0

50

10
0

15
0

10
20 30 40

90807060

12
0

14
0

13
0

11
0

16
0

250

220

240

200

18
0

230
21019

017
0

 b) 110,5  ___ 1  __0

 a) 13. 

0

50
100 150

200

250
 b) 110–120  ___ 1  __1

 a) 14. 

0

50
100 150

200

250
 b) 113,5  ___ 1  __1

 a)  b) 115  15.  ___ 9  __1
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MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM jAVíTÓKuLCS

 :  

a)  

Rajzold be az ábrába, hogy hány  pötty található a kocka látható lapjain az első görgetés után!

1-es kód: A tanuló megfelelő számú pöttyöt rajzol az oldalakra az alábbi ábra szerint, vagy írja 
rá a pöttyök számát a kocka megfelelő lapjaira. 

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azokat a válaszokat, ahol csak az 1 és 3 pötty 
(vagy az 1-es és 3-as szám) van a megfelelő helyen, a harmadik oldal üres, vagy nem 
megfelelő a pöttyök száma.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód:  Más rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amikor csak az egyik lapon 
szerepel a helyes érték.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

b)  

Hány pötty lesz látható a kocka felső lapján a második görgetés után?

1-es kód:  Az a) részben megadott válasz alapján döntünk a válasz helyességéről. Az az érték 
fogadható el helyes válaszként, amely az a) részben rajzolt ábrán a dobókocka felénk 
eső lapján látható. Amennyiben a tanuló az a) részt üresen hagyta, akkor csak az 1-es 
érték fogadható el helyes válaszként. 

0-s kód:  Rossz válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

27/65.
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MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM PÉLDAVÁLASZOK

 a) 1.  b) 4  ___ 6  __0

 a) 2. 

3

 b) 1  ___ 1  __1

 a) 3.  b) 5  ___ 1  __0

 a) 4.  b) 4  ___ 0  __1

 a) 5.  b) 5  ___ 1  __0

 a) 6.  b) 1  ___ 6  __1

 a) 7.  b) 2  ___ 0  __1

 a) 8.  b) 1  ___ 6  __1

 a) b) 1 9.  ___ 9  __1
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MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM jAVíTÓKuLCS
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MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM PÉLDAVÁLASZOK

 a) 10.  b)   ___ 1  __1

 a) 11.  b) 2  ___ 0  __1

 a)  b) 12.   ___ 9  __1

 a) 13.  b) 1  ___ 0  __0
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MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM jAVíTÓKuLCS

 :  . 

Mennyire becsülhető a tájvédelmi körzet teljes területén élő kígyók száma? Úgy dolgozz, hogy 
munkád nyomon követhető legyen! 

1-es kód: Kb. 1500–1800-ra. A tanuló a tájvédelmi körzet teljes területét kb. 30–36 km2-re 
becsüli, és a becsült értéket 50-nel szorozza. A helyes érték (1500–1800) látható 
számítások nélkül is elfogadható. Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben a 
tanuló felírta a helyes műveletsort, de hiányzik a végeredmény, vagy számolási hibát 
követett el.

Tanulói példaválasz(ok): 

 = 1 km2 (50 db), : 35   35 · 50 = 1750 

 = 1 km2  , 68 &  68 · 25 = 1700

2 

6-os kód: Tipikus válasznak tekintjük azokat a részlegesen jó megoldásokat, amelyekből 
kiderül, hogy a tanuló jól becsüli meg a tájvédelmi körzet teljes területét  
(kb. 30–36 km2), DE nem, vagy rossz számmal (pl. 25-tel) szoroz.

Tanulói példaválasz(ok): 

2 a területe, 30 · 25 = 750 db kígyó

2 

0-s kód: Más rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok): 

2 = 50 kígyó, 68 km2

2 = 50 kígyó, 28 km2

2 25 kígyó, 28 km2

2

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

28/66.
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MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM PÉLDAVÁLASZOK

 0,5 km1. 2 → 25 kígyó → 1550 kígyó  ________1

 35 2. · (25 · 2) = 1750  ________1

 25 3. · 46 = 1150  [A félkockákat számolja meg.]  ________0

 33 4. · 50 = 1650  ________1

 30 db négyzet van és 1 egészkocka 40 db kígyó 5. → 30 · 40 = 1200  ________6

 22 6. · 50 = 1100, 1100 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + ... + 50 = 1750  ________1

 kb. 31 km7. 2 → 31 · 50 = 1550 kígyó  ________1

 26,5 8. · 50 = 1325 kígyó  ________0

 1100 + 50 + 50 + 30 + 30 + 90 + 50 + 100 = 1500 9.  ________1

 33 km10. 2 a bekerített rész és 1 km2 = 50 kígyó → 165 kígyó  [Számítási hiba.]  ________1

 50 11. · 22 + 45 · 2  + 15 · 3 + 10 · 2 + 5 · 3 + 25 · 2 = kb. 43 415  ________0

 36 – 9 = 27   + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 34 12. · 50 = 1700  ________1

 32 négyzet van, 32 13. · 2 = 64,  64 · 25 = 1600  ________1

 22 14. · 50 = 1100,  13 · 25 = 325,  13 · 12,5 = 162,5 → 1100 + 325 + 162,5 = 1567,5  ________1

 kb. 34 15. · 25 = 85 kígyó  ________6

 fél kocka 25 16. → 53 · 25 = 1325  [A félkockákat számolja meg.]  ________0

 0,5 km17. 2 = 25 kígyó, → 1 km2 = 50 kígyó, terület kb. 29 km2  → 1450 kígyó  ________0

 25 18. · 50 = 1250  ________0

 fél kocka 25, akkor 30 kocka 750 19.  ________6

 20.  = 50 kígyó, 22 + 13 = 35 egység, 35 · 50 = 1745  ________1

 0,5 km21. 2 = 25 kígyó, 1 km2 = 50 kígyó, 22 · 50 = 1100  ________0

 22.  = 50 kígyó, kb. 33 egység, terület = 33 · 50 = 1650  ________1

 67 23. · 25 = 1675  [A félkockákat számolja meg.]  ________1

 38 km24. 2 · 25 kígyó = 950  ________0

 34 25. · 50 = 1700  ________1

 50 26. · 30 = 150      30 egység + a kis részekben lévő kígyók: 25 + 50 + 50 + 75 + 
+ 25 + 25 = 250 
Válasz: 250  ________6

 27.  = 50 kígyó, 34 kígyó van a területen.  ________0

 28.   5 km · 8 km = 40 km2 → Négyzet = 50 kígyó → 40 · 50 = 2000 kígyó  ________0

 29,5 kocka,    29,5 : 25 = 1,18 29. → 1 km2 = 1,18 kígyó  ________0

  52 félnégyzet,  0,5 30. · 25 = 12,5 kígyó 1 km2-en. 25 · 12,5 = 875  ________0

 31,5 km31. 2 · x = 230  ________6
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 2400 32.  ________0

 kb 15. 33.  ________0

 28 km34. 2, 50 km2  ________0

 28 35. , 4 félnégyzet,  = 56 db kígyó + 8 → 64  ________6

 36. 1100 + 270 + 30 + 30 + 30 + 60 = kb. 1520 db  ________1
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 :  . 

a)  

Hányan szavaztak összesen, ha Danira 32 diák szavazott?

1-es kód: A tanuló a 158 és 162 zárt intervallumból ad meg egy értéket. A helyes érték látható 
számítások nélkül is elfogadható.

Számítás:  Danira a szavazók 20%-a, azaz ötöde szavazott, tehát 32 · 5 = 160 diák 
szavazott összesen.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Más rossz válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

30/68.
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 7   [32-nek számolja ki a 20%-át.] 1.  ________0

 160 2.  ________1

 100 3.  ________0

 157 4.  ________0

 109 [Az oszlopmagasságok alapján 30 + 23 + 24  és + 32] 5.  ________0

 20 + 30 + 27,5 + 22,5 = 100 6.  ________0

 Négyzet =  8 szavazat 7. 
Összesen 20 db négyzet → összesen 160-an szavaztak.  ________1

 Danira 32-en. 4 gyerek van, ezért 32 8. · 4 = 128  ________0

 30 + 27,5 + 22,5 + 32 9.  ________0
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b)  

Hány szavazatot kapott a választáson Judit, Zsuzsa és Gábor, ha Danira 32 diák szavazott?

1-es kód:  Judit: 48, Zsuzsa: 43 vagy 44 vagy 45, Gábor: 35 vagy 36 vagy 37. 

 Számítás:  Juditra 30%, Zsuzsára 27,5%, Gáborra 22,5% szavazat érkezett, azaz az 
összes szavazók (160) közül 160 · 0,3 = 48-an Juditra, 160 · 0,275 = 44-en Zsuzsára, és 
160 · 0,225 = 36-an pedig Gáborra szavaztak.

 VAGY

 az a) rész helytelen eredménye alapján jól számol tovább a tanuló, és az a) részhez írt 
eredményének 30, 27,5 és 22,5%-át számolja ki. 

 Elfogadjuk azokat a válaszokat is, amelyekben a tanuló a 27,5% helyett 27 vagy  
28%-kal, a 22,5% helyett 22 vagy 23%-kal számolt.

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: Tipikus válasznak tekintjük azt a részlegesen jó megoldást, amikor az a) válasz 
eredménye alapján csak a Juditnál szereplő érték jó, a másik két érték közül legfeljebb 
az egyik jó.

Tanulói példaválasz(ok):

 5-ös kód:   Tipikusan rossz válasznak tekintjük, ha a tanuló a százalékos értékeket olvassa le a 
diagramról, ezért eredménye 30; 27,5; és 22,5. 

 Elfogadjuk azokat a válaszokat is, amelyekben a tanuló a 27,5% helyett 27 vagy  
28%-kal, a 22,5% helyett 22 vagy 23%-kal számolt.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód:  Más rossz válasz.

Lásd még:  7-es és 9-es kód.
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 A beosztáson 1 négyzet = 8 szavazat, és ez alapján az oszlop magassága 1. · 8  ________1

 J: 60, Zs: 35, G: 45 2. (Az összeset 160-nak vette az a) részben.)[Kihagyja Dani 32 szavazatát.] _0

 Dani: 20, Judit: 30, Zsuzsa 27, Gábor: 23   3. (Az összeset 100-nak vette az a) részben.) ______1

 Judit: 52, Zsuzsa: 39, Gábor: 344.    (Az összeset 157-nek vette az a) részben.)  ________0

 Judit: 48, Zsuzsa: 43, Gábor: 35 5. (Az összeset 158-nek vette az a) részben.)  ________1

 Judit: 30%, Zsuzsa: 23%, Gábor: 22% 6.  ________0

 Judit: 30, Zsuzsa: 23, Gábor: 24 7.  ________0

 Judit:48, Zsuzsa: 44, Gábor: 26 8.  ________6

 100% = 32 szavazat 9. 
1% = 0,32 
Judit: 9,6 
Zsuzsa: 8,8 
Gábor: 7,2    (Az a) részt üresen hagyta.)  ________0

 20-an szavaztak a Danira a 32 közül, így a többiekre: J: 4,5;  Zs: 6,9; G: 8 szavazat10.  _______0
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 feladat: Lépcsők II. me095

a)   me09501

A fenti összefüggés alapján mekkora a lépcsőfok ideális magassága (m), ha mélysége (s) 25 cm?

Helyes válasz:  B

b)   me09502

Mekkora a lépcsőfok ideális mélysége, ha magassága (m) 17 cm?

1-es kód: 29 cm. Azok a válaszok is elfogadhatók, amelyek tartalmazzák a helyes értékhez 
elvezető műveletsort, de a végeredmény hiányzik vagy rossz.

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azokat a válaszokat, amelyekben a tanuló az  
m + s = 63 összefüggés alapján számol, ezért válasza 46 cm. Idetartoznak azok a 
válaszok is, amelyek tartalmazzák a 46-hoz elvezető műveletsort, de a végeredmény 
rossz vagy hiányzik.

Tanulói példaválasz(ok):

5-ös kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük, amikor a tanuló a 2s + m = 63 összefüggésbe he-
lyettesít be és ez alapján határozza meg a lépcsőfok ideális mélységét (s), ezért válasza 
23 cm.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Más rossz válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

 feladat: Lépcsők II. me095

a)   me09501

A fenti összefüggés alapján mekkora a lépcsőfok ideális magassága (m), ha mélysége (s) 25 cm?

Helyes válasz:  B

b)   me09502

Mekkora a lépcsőfok ideális mélysége, ha magassága (m) 17 cm?

1-es kód: 29 cm. Azok a válaszok is elfogadhatók, amelyek tartalmazzák a helyes értékhez 
elvezető műveletsort, de a végeredmény hiányzik vagy rossz.

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azokat a válaszokat, amelyekben a tanuló az  
m + s = 63 összefüggés alapján számol, ezért válasza 46 cm. Idetartoznak azok a 
válaszok is, amelyek tartalmazzák a 46-hoz elvezető műveletsort, de a végeredmény 
rossz vagy hiányzik.

Tanulói példaválasz(ok):

5-ös kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük, amikor a tanuló a 2s + m = 63 összefüggésbe he-
lyettesít be és ez alapján határozza meg a lépcsőfok ideális mélységét (s), ezért válasza 
23 cm.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Más rossz válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

31/69.
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 23  1. [Felcserélte az ismeretleneket az összefüggésben.]  ________5

 17 2. · 2 = 34,      63 – 34 = 29  ________1

 46 cm az ideális mélység 3.  ________6

 17 : 2 = 8,5 cm 4.  ________0

 17 + 17 = 34, 63 – 34 = 29 5.  ________1

 38 cm 6.  ________0

 (63 – 17) : 2 = 23  7. [Felcserélte az ismeretleneket az összefüggésben.]  ________5

 46 cm az s 8.  ________6

 29 s 9.  ________1

 63 – 17 = 46 10. → 46 s az ideális mélység.  ________6

 2s + m = 63,  11. 
2s + 17 = 63 
2s = 46 
s = 23  [Felcserélte az ismeretleneket az összefüggésben.]  ________5
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 feladat: Parkolási díj I. me14901

Mennyibe kerül ebben a parkolóban egy 7,5 órás parkolás? 
Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

1-es kód: 2250 Ft. A helyes válasz látható számítások nélkül is elfogadható.

Számítás:  500 + 7 · 250 = 2250

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azokat, amelyekben a tanuló az 1. óra után  
6,5 órával számol 7 helyett, ezért válasza 2125 Ft.

Tanulói példaválasz(ok):

5-ös kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük, ha a tanuló számításából láthatóan az derül ki, 
hogy nem veszi �gyelembe, hogy az 1. óra drágább, és 7,5 órás időtartamra 250 Ft-tal 
vagy 500 Ft-tal számol, így válasza 3750 Ft vagy 1875 Ft.

Tanulói példaválasz(ok):

4-es kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük, ha a tanuló számításaiból láthatóan az derül 
ki, hogy 1 óra hosszú parkolás árát 500 Ft-nak tekinti és így határozza meg 7 órányi 
parkolás díját, majd ehhez még hozzáveszi a megkezdett óra parkolási díját,  
a 250 Ft-ot.

Tanulói példaválasz(ok):

3-as kód: Tipikusan rossz álasznak tekintjük, ha a tanuló válasza 3750 Ft vagy ettől  
10 hatványaiban eltérő eredmény ÉS számítás nem látható.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Más rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

34/72.



31

MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM PÉLDAVÁLASZOK

 1. óra: 500 Ft 1. 
1–7-ig: 6 · 250 Ft, 
500 + 1500 = 2000 Ft  ________0

 1 óra: 500 Ft 2. 
7 óra: 7 · 500 = 3500 Ft 
+1 megkezdett óra: 250 Ft, így össz. 3750 Ft   [A tanuló összekeverte az 1. óra  
és 1 óra fogalmát.]  ________4

 7 3. · 500 = 3500 + 500/2 + 250 = 4000  ________0

 500 4. · 7,5 = 3750  ________5

 500 + 6 5. · 250 = 2175  ________0

 7,5 6. · 250 + 500 = 1875 + 500 = 2375  ________0

 37500 7.  ________3

 500 + 250 = 750 8.  ________0

 7,5 9. · 500 = 3750 
7,5 · 250 = 1875  ________5

 500 + 6 10. · 250 = 2000  ________0

 375 11.  ________3

 2000 12.  ________0

 500 + 7 13. · 250  [Nincs kiszámolva a végeredmény.]  ________1

 3750  14. [Nem derül ki, a tanuló mi alapján számolt.]  ________3

 500 + 7,5 · 250 15.  ________0
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 :   

Jelöld X-szel, hol van a kincs elrejtve!

1-es kód: A tanuló az alábbi ábrán látható helyen jelölte 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, amelyekben a tanuló helytelenül jelölte 
a kincs helyét, feltehetőleg a négyzetrácsok elszámolása miatt.

Tanulói példaválasz(ok):

A térkép lelőhelye

10 lépés

14
 lé

pés

Kincs

35/73.
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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)  

A koordináta-rendszer segítségével add meg a H horgászhely koordinátáit!

1-es kód: (–1;  –4)

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük, ha a tanuló felcserélte a pont koordinátáit, ezért 
válasza (–4; –1).

5-ös kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azokat, amelyekben a megadott értékpár nem 
a (–1; –4), de az egyes koordináták abszolút értékben jók a koordináták sorrendjétől 
függetlenül.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Más rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

b)  

Becsüld meg, hány km2 a térképen látható sziget területe!

1-es kód: A tanuló 10–12 km2 közötti értéket (beleértve a tartomány határait is),

 VAGY egy részintervallumot ad meg a [10; 12] intervallumból.

0-s kód: Rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

 

 

 

37/75.
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 (1; 4) 1.  ________5

 (1; 1) 2.  ________0

 balra 1, le 4 3.  ________5

 –1; –4 4.  ________1

 y-tól 4-re, x-től egyre található 5.  ________5

 (–4; –1) 6.  ________6

 (–1; –1) 7.  ________0

 (–4; 1) 8.  ________5

 (5; 1) 9.  ________0

 (A; –4) 10. (Az y tengely negatív részén a skálabeosztás helyett betűk szerepelnek.)  ________5

 D4 NY1 11.  ________5

 12,5 km1. 2 a sziget területe  ________0

 10 km2. 2  ________1

 10 + 5 = 15 km3. 2  ________0

 13 4.  ________0

 196 5.  ________0

 39 6. · 4 = 156 km2  ________0

 64 7.  ________0

 11 km8. 2 a sziget területe.  ________1

 11–13 9.  ________0

 9–10 km10. 2  ________0
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„B” füzet Matematika 1. rész / 
„A” füzet matematika 2. rész

 feladat:  Hajtogatás III. me234

a)  me23401

 Mekkora volt a papírlap hosszúsága és szélessége a hajtogatás megkezdése előtt?

Helyes válasz:  C

b)  me23402

Hány cm2 volt a papírlap területe a hajtogatás megkezdése előtt?

1-es kód:  A tanuló az a) kérdésre adott válasza alapján jól határozza meg a papírlap 
területét, azaz  kiszámítja az a) részben megjelölt válaszban szereplő hosszúság- és 
szélességérték szorzatát. Elfogadjuk azokat a válaszokat is, amelyekben látható a 
helyes szorzat felírása, de a végeredmény kiszámítása rossz vagy hiányzik.

 Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben számolás nem látható, csak egy 
mértékegység nélküli számérték, amely mm2-ben helyes számérteknek tekinthető.

Tanulói példaválasz(ok):
2  [Ha az a) részben a  helyes C választ jelölte meg.]

2  [Ha az a) részben az A-t jelölte meg.]
2  [Ha az a) részben a B-t jelölte meg.]
2  [Ha az a) részben a D-t jelölte meg.]

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azt, amikor a tanuló az a) kérdésre adott válasz 
alapján a papírlap kerületét határozza meg.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még:  7-es 9-es kód.

 feladat:  Hajtogatás III. me234

a)  me23401

 Mekkora volt a papírlap hosszúsága és szélessége a hajtogatás megkezdése előtt?

Helyes válasz:  C

b)  me23402

Hány cm2 volt a papírlap területe a hajtogatás megkezdése előtt?

1-es kód:  A tanuló az a) kérdésre adott válasza alapján jól határozza meg a papírlap 
területét, azaz  kiszámítja az a) részben megjelölt válaszban szereplő hosszúság- és 
szélességérték szorzatát. Elfogadjuk azokat a válaszokat is, amelyekben látható a 
helyes szorzat felírása, de a végeredmény kiszámítása rossz vagy hiányzik.

 Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben számolás nem látható, csak egy 
mértékegység nélküli számérték, amely mm2-ben helyes számérteknek tekinthető.

Tanulói példaválasz(ok):
2  [Ha az a) részben a  helyes C választ jelölte meg.]

2  [Ha az a) részben az A-t jelölte meg.]
2  [Ha az a) részben a B-t jelölte meg.]
2  [Ha az a) részben a D-t jelölte meg.]

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azt, amikor a tanuló az a) kérdésre adott válasz 
alapján a papírlap kerületét határozza meg.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még:  7-es 9-es kód.

1/82.
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 a = 24 cm, b = 32 cm 1. 
T = 2a + 2b = 48 + 64 = 112 cm2  (Az a) részben a C választ jelölte meg a tanuló.) ________6

 a = 24 cm, b = 32 cm 2. 
T = ab = 24 · 32 = 852 cm2 [Számolási hiba.]  ________1

 T = 2 (ab + bc + ac) = 1536 cm3. 2  (Az a) részben a C választ jelölte meg a tanuló.)  ________0

 768  (Az a) részben a C választ jelölte meg a tanuló.) 4.  ________1

 a = 24, b = 32, tehát 24 + 32 = 56 5.  ________0

 112 (Az a) részben a C választ jelölte meg a tanuló.) 6.  ________6

 T = ab = 24 7. · 32  [Nincs elvégezve a szorzás.]  ________1

 76,8 (Számolás nem látható.) 8.  ________0

 216 (Az a) részben a C választ jelölte meg a tanuló.) 9.  ________0

 76 800 10.  ________1



40

MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM jAVíTÓKuLCS

 feladat: Piktogram me307

a)  me30701

Hány gyerek szavazatát célszerű helyettesíteni egy kis �gurával, hogy jól áttekinthető legyen a 
táblázat alapján készített piktogram?

Helyes válasz:  C

b)  me30702

Készítsd el a táblázat adatai és az a) részben adott válaszod alapján a piktogramot!

1-es kód: Elfogadjuk mindazokat a válaszokat, amelyekben a táblázatban olyan értékek 
szerepelnek (�gurákat rajzolva vagy azok darabszámát megadva), amelyek helyesnek 
tekinthetők akár a b) résznél megadott számérték alapján akár az a) részben 
megjelölt válaszlehetőség alapján, még akkor is, ha ez a két érték különböző.

 Idetartoznak azok a válaszok is, ha a tanuló a b) részben nem adja meg, hogy egy 
�gura hány gyereket jelölt, de az a) részben megjelölt válasza alapján helyesen adja 
meg az értékeket (�gurákat rajzolva vagy azok darabszámát megadva) minden 
évfolyamra vonatkozóan.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Rossz válasz.

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

 

 feladat: Piktogram me307

a)  me30701

Hány gyerek szavazatát célszerű helyettesíteni egy kis �gurával, hogy jól áttekinthető legyen a 
táblázat alapján készített piktogram?

Helyes válasz:  C

b)  me30702

Készítsd el a táblázat adatai és az a) részben adott válaszod alapján a piktogramot!

1-es kód: Elfogadjuk mindazokat a válaszokat, amelyekben a táblázatban olyan értékek 
szerepelnek (�gurákat rajzolva vagy azok darabszámát megadva), amelyek helyesnek 
tekinthetők akár a b) résznél megadott számérték alapján akár az a) részben 
megjelölt válaszlehetőség alapján, még akkor is, ha ez a két érték különböző.

 Idetartoznak azok a válaszok is, ha a tanuló a b) részben nem adja meg, hogy egy 
�gura hány gyereket jelölt, de az a) részben megjelölt válasza alapján helyesen adja 
meg az értékeket (�gurákat rajzolva vagy azok darabszámát megadva) minden 
évfolyamra vonatkozóan.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Rossz válasz.

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

 

2/83.
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 Figura = 25 gyerek 1. 
Táblázat: 5, 6, 3, 1 figura  (Az a) részben a tanuló a C választ jelölte meg.)  ________1

 Figura = 4 gyerek 2. 
Táblázat: 125, 150, 75, 25  (Az a) részben a tanuló a C választ jelölte meg.)  ________0

 Figura = 25 gyerek 3. 
Táblázat: 125 db: 5 figura 
                 150 db: 6 figura 
                  75 db:   3 figura 
                  25 db:    1 figura  (Az a) részben a tanuló a C választ jelölte meg.)  ________1

 Figura = 25 gyerek 4. 
Táblázat: 125, 150, 75, 25  (Az a) részben a tanuló a C választ jelölte meg.)  ________0

 Figura = 5 gyerek 5. 
25, 30, 15, 5  (Az a) részben a tanuló a C választ jelölte meg.)  ________1

 Figura = 25 gyerek 6. 
5, 6, 3, 1  (Az a) részben a tanuló a C választ jelölte meg.)  ________1

 Figura = 5 gyerek 7. 
625, 750, 375, 125  (Az a) részben a tanuló a C választ jelölte meg.)  ________0

 Figura = 25 gyerek 8. 
100, 125, 50, 25  (Az a) részben a tanuló a C választ jelölte meg.)  ________0

 Figura = 375 gyerek 9. 
125, 150, 75, 25  (Az a) részben a tanuló a C választ jelölte meg.)  ________0

 12 figura, 14 figura, 7 figura, 2 figura  (Az a) részben a tanuló a C választ jelölte meg.)10.  ____0

 Figura = 15 gyerek 11. 
5, 6, 3, 1  (Az a) részben a tanuló a C választ jelölte meg.)  ________1
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 :  

a)   

Az egész takaró hányad része lesz fehér színű?

Helyes válasz:  A

b)  

Tegyél relációjeleket a színek közé attól függően, hogy melyik anyagból kell több!

1-es kód: A következő relációs jeleket helyezi el ebben a sorrendben:  „>”  és „=”.

0-s kód:  Rossz válasz.

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

c)   

Döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül! Válaszodat a megfelelő 
szó bekarikázásával jelöld!

Helyes válasz: HAMIS, HAMIS, IGAZ – ebben a sorrendben

 

 :  

a)   

Az egész takaró hányad része lesz fehér színű?

Helyes válasz:  A

b)  

Tegyél relációjeleket a színek közé attól függően, hogy melyik anyagból kell több!

1-es kód: A következő relációs jeleket helyezi el ebben a sorrendben:  „>”  és „=”.

0-s kód:  Rossz válasz.

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

c)   

Döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül! Válaszodat a megfelelő 
szó bekarikázásával jelöld!

Helyes válasz: HAMIS, HAMIS, IGAZ – ebben a sorrendben

 

3/84.
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 < , = 1.  ________0

 __,  = 2.  ________0
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 feladat: Léggömbök me238

A kódolás során feladat a) és b) részét együtt kezeljük 

Az a) kérdésre adott válasz tartalma a) rész kódja b) rész kódja
Becslés szöveges leírása + a becslés 
számszerű elvégzése

A becslés szöveges 
leírása alapján

A számszerű becslés 
eredményétől függően

A becslés számszerű elvégzése 0 A számszerű becslés 
eredményétől függően

Üres (nincs válasz) és a b) résznél sincs 
szöveges megfogalmazás

9 A b) részre adott 
választól függően

a)  me23801 

Írd le néhány mondatban, hogyan végeznéd el a becslést!

1-es kód: A tanuló jól fogalmazza meg a becslési módszert.

 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.

 Amennyiben a válasz számszerű becslést is tartalmaz, akkor azt a b) kérdésre adott 
válasznak tekintjük és értékeljük.

 Ha csak számszerű becslés szerepel az a) résznél, akkor a tanuló az a) részre 0-s kódot 
kap, a becslést pedig a b) résznél értékeljük.

Tanulói példaválasz(ok):

[A füzér hat 
részre van osztva.]

0-s kód:  Rossz válasz. 

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

5/86.
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A következő példaválaszokat úgy tekintjük, hogy azokat a tanuló az a) részben  
megadott helyre írta és a b) részt pedig üresen hagyta.

 Kb. 208 darab léggömb    [ 6,6-szor fér el a füzéren az egység.] 1.  ___ 0  __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.   ___ 0  __1

 3 cm-en kb. 32 léggömb helyezkedik el. Megmérjük, hányszor férne bele 3. 
és annyival szorozzuk.  Szerintem 138.  ___ 1  __0

 Ránézésre a 32 léggömb a füzér 1/4-e, tehát 32 4. · 4 = 128, kb. 128 lufi van.  ___ 1  __0

 Kijelölöm kb.-ra a szakaszokat és összeadom, 4 5. · 32 + 16 = 144, kb. 144 léggömb  ___ 0  __0

 Lemérem azt a távolságot, ami a 32 léggömböt mutatja és megnézem, hogy  6. 
mennyiszer van meg az egész hosszúságban. 176 darab.  ___ 0  __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.  ___ 1  __0

 Lemérem, hogy milyen hosszú a 32 léggömb helye és ezt rámérem többször 8. 
a füzérre. Kb. 146 léggömb fér el a füzéren.  ___ 0  __0

 Úgy, hogy a 32 léggömb közti szakaszt felmértem és rámértem a többi lufira. 128.9.  __ 0  __0

 A 32 léggömb hosszát szemmértékkel rámérem a füzérre ahányszor csak tudom. 10. 
Így kijön egy szám, ennyivel szorzom a 32-t.  ___ 1  __9

 32 11. · 5,5  ___ 0  __1

 160    (12. Sem számolás, sem vonalak nem láthatók az ábrán.)  ___ 0  __1

 160     13. (Az ábrán látszik a lufifüzér felosztása pl. vonalakkal jelezve).   ___ 0  __1

 14. (Csak az ábrán látszik, hogy behúzgált vonalakat, jó gondolkodásra utal, de szám 
sincs megadva.)  ___ 0  __9

 Kb. 176 db van. A szakaszt átvetítem, ahányszor ráfér a füzérre. 15.  ___ 0  __1

 Megnéztem a 32 léggömb hosszát, azután pedig az egészet és 160-at kaptam. 16.  ___ 0  __1

 Megmérem a távolságot és felmérném a további szakaszra.  17. 
Kb. 160–170 lufi van a füzéren.  ___ 0  __1

 160 darab léggömb van, mert a 32 db léggömb 1 szakaszra 5-ször fér el a füzéren18.  ___ 1  __1

 kb. 176 db 19.  ___ 0  __1

 32 léggömb = x, és 5,5x = 5,5 ∙20.  32 = 176  ___ 0  __1

 Körülbelül ugyanakkora szakaszok segítségével felosztanám a füzér hosszát. 21.  ___ 0  __9

 A füzéren kb. 5-ször annyi léggömb van, mint a bejelölt részen. 22. 
32 ∙ 5 = 160, kb. 160 léggömb van.  ___ 1  __1
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b)   ME23802

Végezd el a becslést számszerűen is, az a) részben ismertetett módszered alapján! 

1-es kód: Helyes becslésnek a 150–200 közötti értékek fogadhatók el, beleértve a határokat is.  
A helyes érték látható számítás nélkül is elfogadható.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód:  Rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még:  7-es és 9-es kód.
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 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.  ___ 1  __9

 Megnézem kábé, hogy mekkora az a távolság és kimérem. 24.  ___ 0  __9

 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.  ___ 1  __9

 A megadott szakasz nagyságát mérem a füzérre, amíg kell,  26. 
így kb. 160 lufi lehet benne.  ___ 0  __1

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

Kb. 32 léggömb

  ___ 0  __1

 Megmérném, hogy a megadott szakasz hányszor fér rá a füzérbe,  28. 
majd ahányszor ráfér, azt azt a számot megszorzom 32-vel.  ___ 1  __9

 29. 

Kb. 32 léggömb

  ___ 0  __1 

 Mindig annyiszor rámérném azt a távot, ami meg van adva,  30. 
annyiszor mérem rá, ahányszor csak tudom.  ___ 0  __9

 A legfelső sort 5-ösére osztom fel, 32 ∙ 6 = 192 31.  ___ 0  __1

 Megmérem hány cm a füzér és megmérem hány cm-be van 32 darab lufi. 32.  ___ 0  __9

 Megmérném mekkora rész 32 db léggömb és ahhoz viszonyítva  33. 
számolnám meg a többit.  ___ 0  __9

 Rámérem ezt a szakaszt annyiszor amennyiszer ráfér és megkapom 34. 
az eredményt.  ___ 0  __9

 Fognék egy vonalzót és lemérném a kb. 32 léggömböt, és utána lemérném 35. 
a füzért is.  ___ 0  __9

 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  __0
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 Vonalzóval megmérném a megadott léggömbök hosszúságát, és így tovább 37. 
mérném, megkapnám, hogy kb. mennyi léggömb van a léggömbíven.  ___ 0  __9

 A kanyarban több léggömb van. Szóval azt a részt elosztjuk, összeadjuk,  38. 
majd kb. 32-t hozzáadunk, így lesz. 160.  ___ 0  __1

 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  __0

 Az első lemért részhez mértem a többit és összeadtam őket, 182. 40.  ___ 0  __1

 Megszámolnám, hogy hányszor van 32 léggömb, aztán összeadnám  41. 
és becsülnék.  ___ 1  __9

 5 és fél részre osztottam a füzért, majd a 32-t beszoroztam 5,5-tel.  42. 
Így kaptam 208 léggömböt. [Számolási hiba.]  ___ 1  __1

 Két ujjamat akkora távolságra teszem egymástól, mint az ábrán van, 43. 
és úgy rakosgatom a végéig. Az eredmény kb. 160 lufi.  ___ 0  __1

 Látom, hogy ennyiben 32 léggömb van, ezt megszorzom 5-tel. 44.   ___ 0  __1

 4 ∙ 32 = 128 45.  ___ 0  __0
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 :  . 

Hová fognak esni a vastag vonalak, ha a kockát az ábrán látható módon összehajtogatjuk? A kocka 
alsó lapja a középső négyzet legyen. Megoldásodat a következő kockára rajzold!

1-es kód:  Minden olyan válasz ezt a kódot kapja, amelyik a háló összehajtogatásával keletkezik, 
függetlenül attól, hogy a feladat szövegében megnevezett oldal a megoldásban melyik 
oldalon jelenik meg (nem kell feltétlenül a kocka alsó lapján lennie).

 Nem tekintjük hibának azt sem, amikor a tanuló látszólag nem az ábrán nyilakkal 
jelzett módon hajtogatja össze a kockát, mert a kocka megadott axonometrikus képe 
alapján nem derül ki, hogy a kocka felső vagy alsó lapját kell láthatónak tekinteni.

 Amennyiben a tanuló több ábrát is készített, akkor azt az ábrát értékeljük, amelyik 
a megadott helyen szerepel, ha nincs más egyértelmű utalás arra vonatkozóan, hogy 
melyik ábrát kell figyelembe venni.

Tanulói példaválasz(ok) (a teljesség igénye nélkül):

 

 

 

   

0-s kód: Rossz válasz.

Tanulói példaválaszok:

 

  

Lásd még: 7-es és 9-es kód. 

6/87.
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 1.   ________0

 2.   ________1

 3.   ________1



52

MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM jAVíTÓKuLCS

 feladat: Lakás III. me06701

Hány négyzetméter felületet borít majd parketta a lakásban? 
Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

1-es kód:  59 m2. A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.  
Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben a helyes számítási módszer látható, de a 
végeredmény rossz, vagy hiányzik. 

Számítás:  4 m · 4 m + 5 m · 4 m + 4 m · 2 m + 5 m · 3 m = 16 m2 + 20 m2 + 8 m2 + 15 m2 

= 59 m2

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: Tipikus válasznak tekintjük azokat a részlegesen jó válaszokat, amelyekben láthatók 
a részszámítások, és a tanuló a négy helyiségből egyet elront, elír, kihagy vagy eggyel 
többet ír.

Tanulói példaválasz(ok):

· 4 = 16 m2, Dolgozó: 2 · 3 = 6 m2, Gyerek: 5 · 3 = 15 m2, Nappali: 5 · 4 = 20 m2, 
   Össz: 57 m2

0-s kód:  Rossz válasz. 

Tanulói példaválasz(ok):
2 parketta

2

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

7/88.



53

MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM PÉLDAVÁLASZOK

 Gyerekszoba: 5 · 3 = 15 m1. 2, 
Dolgozószoba: 2 · 4 = 8 m2 
Nappali: 5 · 4 = 20 m2 
Hálószoba: 4 · 4 = 16 m2 
Összesen: 59 m2  ________1

 16 m2. 2 + 20 m2 + 8 m2 + 15 m2 = 53 m2  ________1

 7 m ·3.  11 m · 4 m = 308 m2  ________0

 x = 7 m ·4.  11 m · 4,5 m · 7 m · 11 m · 4,5 m  ________0

 Hálószoba: 4 · 2 = 8 m5. 2 
nappali: 2 · 2,5 = 5 m2 
Dolgozószoba: 2 · 1 = 2 m2 
Gyerekszoba: 2,5 · 1,5 = 3,75 m2  
Össz: 18,75 m2  ________0

 4 + 4 + 9 + 7 + 2 + 5 – 3 – 1 = 27 m6. 2  ________0

 11 m + 7 m + 4,5 m + 7,5 m = 30 m7. 2  ________0

 5 m + 6 m + 4 m + 10 m + 4 m = 29 m8. 2  ________0

 22 9.  ________0

 Háló: 4 10. · 4 = 16 m2, Dolgozó: 2 · 4 = 8 m2 
Gyerek: 5 · 3 = 15 m2, Nappali: 5 · 5 = 25 m2,       Össz: 64 m2  ________6

 4 11. · 4 + 1 · 2 + 5 · 3 + 4 · 2 + 4 · 5 = 750 m2  ________6

 (11 + 7 + 9 + 4) 12. · 2 = 31 · 2 = 62  ________0

 11 m + 7 m + 4,5 = 22,5 m 13.  ________0

 7 x 9 x 7 x 11 = 304,92 14.  ________0

 9 15. · 4 + 5 · 8 + 7 · 2 = 90 m2  ________0

 4,5 16. · 11 + 7 = 56,5  ________0

 7 + 5 + 11 + 3 + 1 = 30 17.  ________0

 Gyereksz, dolgozósz: 7 m 18. 
Háló, Nappali: 11 m 
Háló, Előszoba, Konyha: 9/2 = 4,5 
11 + 4,5 + 7 = 6,3 m2  ________0

 11 + 4 + 9 + 7 = 31 m 19.  ________0

 8 20. · 8 + 10 · 8 + 4 · 8 + 6 · 10 = 236 m2  ________0

 Egy szoba 16 kocka, van 4 szoba = 4 21. · 16 = 64  ________0

 7 + 11 + 4,5 22. · 100 = 2250 m2  ________0

 Háló: 2,5 cm23. 2 
Nappali: 3,5 cm2 
Dolgozó: 3 cm2 
Gyereksz: 3,8 cm2  ________0
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 4 24. · 9 · 11 · 7 = 2772  ________0

 11 m + 7 m = 18 m 25.  ________0

 11 26. · 7 · 4 · 4   ________0

 11 27. · 7 = 77 m2  ________0

 Nappali: 2 28. · (5 + 4) 
Gyereksz.: 5 · 3 
Dolgozó:  2 · 4 
Háló: 4 · 4  ________6

 K = 7 m + 9 m + 11 m + 4 m = 31 29.  ________0

 K = 6 m + 5 m + 9 m + 4 m = 24 m30. 2  ________0

 9 + 7 + 4 + 11 + 7 + 2 31. · 1 = 40 m2  ________0

 Nappali: 16, Háló: 20, Dolgozó: 8, Gyerekszoba: 15   Össz: 59 32. [Nevek felcserélése.] ________1
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 feladat:  Társasjáték I. me24801

Kinek van nagyobb esélye, hogy a következő dobással pontosan beérjen a célba?
Válaszodat indokold!

1-es kód:  A tanuló Tamást jelöli meg, és a válaszból egyértelműen kiderül, hogy megfelelő 
gondolatmenet alapján döntött. Az indoklásban arra kell utalnia, hogy 7-et 
többféleképpen lehet dobni, pl. pontos esetszámmal vagy az összes eset felsorolásával 
és a válaszból kiderül, hogy tagok sorrendjének felcserélésére mint újabb lehetőségre 
is gondolt.

 Ahhoz, hogy a válasz 1-es kódot kapjon, a tanulónak legalább az egyik dobás 
esetében hibátlanul meg kellett adnia a dobáshoz szükséges összes lehetőséget vagy 
azok darabszámát.

Tanulói példaválasz(ok):

4-es kód: Tipikus válasznak tekintjük azokat a válaszokat, amikor a tanuló Tamást jelöli meg 
és indoklásából az derül ki, hogy 7-et többféleképpen lehet dobni a dobókockákkal, 
mint 4-et, de nem adja meg a lehetséges eseteket vagy azok darabszámát.

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azokat, amelyekből nem derül ki, hogy a 
tanuló tudja-e az összes lehetőséget, azaz a válaszból nem derül ki, hogy a 4, illetve 
a 7 számok felbontásakor gondol-e a tagok sorrendjének felcserélésére mint újabb 
lehetőségre, de ettől eltekintve megadta az összes lehetőséget mindkét dobásnál.

Tanulói példaválasz(ok):

 

5-ös kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azokat a válaszokat, amelyek indoklásából az 
derül ki, hogy Annának azért van nagyobb esélye a célbaérésre, mert bábuja közelebb 
van a célhoz. 

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Más rossz válasz. Idetartozik az a válasz is, amelyben a tanuló Tamást választja, de 
nem ír indoklást, vagy az indoklás nem megfelelő.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még:  7-es és 9-es kód. 

9/90.
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 Annának, mert neki csak 4-et kell dobnia. 1.  ________5

 Annának, mert Tamásnak 7-et kéne dobnia, és a dobókockán 6 pötty van, 2. 
ezért neki kétszer kéne.  ________0

 Annának, mert egy kockán hat van, és Tamásnak kell még egyet dobnia. 3.  ________0

 Tamásnak, mert messzebb áll és nem dobhat többet. 4.  ________0

 Annának azért mert ő van a legközelebb, Tamás is lehetne a legközelebb, 5. 
ha annyit dob.  ________5

 Tamásnak, mert 2 dobókocka könnyebben kiadja a hetet. 6.  ________4

 Tamásnak, mert sokkal valószínűbb, hogy Tamás dob egy 3-ast és egy 4-est, 7. 
mint Annának, hogy 2 db kettest dobjon.  [Kevés az indoklás, pontatlan.]  ________0

 Tamásnak, mert 7-et könnyebb két dobókockával dobni, mint 4-et. 8.  ________4

 Annának, mert a dobókockán nincs hetes szám, csak 1–6-ig. 9.  ________0

 Annának, mert Tamás egyből nem dobhat hetest, mert csak 6-ig van  10. 
számozva a dobókocka, és Anna pedig tud 4-et dobni.  ________0

 Tamásnak, mert 4-et dobni dobókockával nehezebb, mint 7-et dobni. 11. 
7-et dobni ezekkel a számokkkal lehet: 
0 + 7, 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1, 0 + 7 
4-et dobni ezekkel a számokkal lehet: 
0 + 4, 1 + 3, 2 + 2, 3 + 1, 4 + 0  ________1

 Tamásnak, mert neki 7-hez 4–3 kell dobjon, Annának 3–1; 2–2 kell dobjon. 12. 
Ezért Tamásnak nagyobb az esélye.  [Zavaros.]  ________0

 Annának, mert közelebb van Anna bábuja a célhoz. 13.  ________5

 Annának, mert neki csak 5-öt kéne dobnia, Tamásnak meg 7-et kéne,  14. 
és ezért ő előbb bejutna, de egyáltalán nem tudom, mert a dobókockával 
csak 6-ot lehet dobni.  ________0

 Nem lehet 7-est dobni. 15.  ________0

 Tamásnak, mert 7: 1-6, 6-1, 2-5, 5-2, 3-4, 4-3 16.  ________1

 Tamás, mert neki 1-6, 6-1, 2-5, 5-2, 3-4 lehet, Anna pedig: 1-3, 3-1, 2-2 17.  ________1

 Tamás, mert Annának csak a 1-3, 3-1, 2-2 lenne jó. 18.  ________1
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 :  . 

Hány grammot kell venni az egyes összetevőkből, ha összesen 500 g lesz az összetevők tömege? 
Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

1-es kód: Mind a négy érték helyes. A helyes megoldás:

 Liszt: 250 gramm

 Cukor: 125 gramm

 Vaj: 62,5 gramm 

 Tej: 62,5 gramm

A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.

Számítás:  500 g : 4 = 125 g, tehát 125 g · 2 = 250 g liszt, 125 g cukor,  
125 g : 2 = 62,5 g vaj és 62,5 g tej szükséges.

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azokat a válaszokat, amelyekben az összetevők 
aránya jó, de az összegük nem 500 g, kivéve a 2, 1, 0,5, 0,5 értekeket, amelyek a 
feladat szövegében lévő adatok megismétlése.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód: Más rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben az összetevők 
tömegének összege 500 gramm, de a tömegek aránya nem megfelelő.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még:  7-es és 9-es kód. 

 

 

11/92.
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 0,5 + 0,5 = 1 1. 
1 + 1 + 2 = 4 
500 : 4 = 125 
Liszt: 250 
Cukor: 125 
Vaj: 62,5 
Tej: 62,5  ________1

 2 + 1 + 0,5 + 0,5 = 4               500 : 4 = 125 2. 
Liszt: 250 
Cukor: 125 
Vaj: 75 
Tej: 75  ________0

 Liszt: 200 gr (2) 3. 
Cukor: 100 gr (1) 
Vaj: 50 gr (1/2) 
Tej: 50 gr (1/2)  ________6

 Liszt: 2 4. 
Cukor: 1  
Vaj: fél 
Tej: fél  ________0

 Liszt: 1000 5. 
Cukor: 500 
Vaj: 250 
Tej: 250  ________6

 8x = 500         x = 62,5  6. 
Liszt: 250 (4x) 
Cukor: 125 (2x) 
Vaj: 62,5 (x) 
Tej: 62,5 (x)  ________1

 x 7. · 2 +1 · x + (1/2)x + (1/2)x = 500 
4x = 500 
x = 125  
Liszt: 2 · 125= 250 
Cukor: 1 ·125 = 125 
Vaj: 125 : 2 =62,5 
Tej: 125 : 2 = 62,5  ________1

 Fél vaj = 50 g 8. 
Fél vaj = 50 g   
2 rész liszt = 
1 rész cukor = 
Liszt: 200 
Cukor: 100  
Vaj: 50 
Tej: 50  ________6
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 Liszt: 250 9. 
Cukor: 125 
Vaj:62,5 
Tej: 62,5  ________1

 Liszt: 125 10. 
Cukor: 125  
Vaj: 125 
Tej: 125  ________0

 100% 500 g 11. 
1 =  125
2 =   250

1/2 = 62,5

         437,5

175

350

  87,5

612,5

150

300

  75

525

140

280

  70

490

145

290

  72,5

507,5

144

288

  72

504

143

  71,5

286

500,5

142

284

  71

497
 
Liszt: 286 
Cukor: 143  
Vaj: 71,5 
Tej: 71,5  ________6 
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 feladat: Gyorsulás me064

a)  me06401

Melyik autó nyerte meg a versenyt?

1-es kód:  A tanuló az R versenyzőt jelöli meg, ÉS az indoklásban a gra�kon valamelyik adatára 
(idő) utal, és legalább az egyik versenyző célbaérésének pontos idejét is megadta a 
válaszban vagy a két versenyző közötti 2 másodperces időeltérésre hivatkozik.

Tanulói példaválasz(ok):

 

5-ös kód: A tanuló az R versenyzőt jelöli meg, ÉS helyesen indokol, de nem ad meg konkrét 
időértéket a versenyzők célbaéréséről.

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azokat a válaszokat, amelyekből az derül ki, 
hogy a tanuló a gra�konokat a versenyzők útvonalának gondolja.

  Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben a tanuló helyesen megadta legalább 
az egyik veresenyző célbaérésének idejét, de az indoklásában utal a versenyzők 
útvonalára is.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód:  Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben a tanuló az R versenyzőt 
jelölte meg indoklás nélkül vagy nem megfelelő indoklással.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

b)  me06402

Helyes válasz:  B

c)  me06403

1-es kód: 7 másodperc. [Mértékegység megadása nem szükséges.]

0-s kód:  Rossz válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

  

12/93.



63

MATEMATIKA - 6. ÉVFOLYAM PÉLDAVÁLASZOK

 R, mert ő hamarabb tud felgyorsulni. 1.  ________0

 R. Azért mert R nyerte meg a versenyt, mert az F szinte végig egyenesen haladt, 2. 
és R meg elkanyarodott egy kicsit.  ________6

 R, mert gyorsabban ért oda. Az F versenyző gyorsabb, de hosszabb úton ment. 3. 
Ezért az R versenyző nyert.  ________6

 R. Mert az ő útja előrébb van lehet, hogy rövidített és belül ment. 4.  ________6

 F, mert ő 5 perc alatt tette meg ezt autóval.  5. [Elnézhette a jelmagyarázatot.]  ________1

 R, mert az R versenyző levágta az utat és így gyorsabban odaért. 6.  ________6

 R, mert ő rövidebb idő alatt tette meg az 1000 métert. 7.  ________5

 R. Őneki rövidebb az útvonala. 8.  ________6

 R. Mert ő hirtelen másik útra tért, így gyorsabb lett és gyorsabban jutott 9. 
el a célba.  ________6

 R, mert neki nem kellett annyit mennie. 10.  ________6

 R, mert ő kevesebb idő alatt tette meg a versenyt. 11.  ________5

 F, mert az F kisebb távot tett meg, mint az R. 12.  ________6

 F, mert az F versenyző 1000 m-t 2 sebességgel többet. 13.  ________0

 R. Azért mert a legrövidebb út az egyenes és ő próbált egyenesebben haladni, 14. 
mint a másik. És nála az idő 5, a másiknál 7.  ________6

 R, mert ő 2 mp után másfelé ment és az rövidebb volt, így 5 mp alatt beért. 15.  ________6

 R, mert 2 másodperccel hamarabb beért. 16.  ________1
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 feladat: Gyorsulás me064

a)  me06401

Melyik autó nyerte meg a versenyt?

1-es kód:  A tanuló az R versenyzőt jelöli meg, ÉS az indoklásban a gra�kon valamelyik adatára 
(idő) utal, és legalább az egyik versenyző célbaérésének pontos idejét is megadta a 
válaszban vagy a két versenyző közötti 2 másodperces időeltérésre hivatkozik.

Tanulói példaválasz(ok):

 

5-ös kód: A tanuló az R versenyzőt jelöli meg, ÉS helyesen indokol, de nem ad meg konkrét 
időértéket a versenyzők célbaéréséről.

Tanulói példaválasz(ok):

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük azokat a válaszokat, amelyekből az derül ki, 
hogy a tanuló a gra�konokat a versenyzők útvonalának gondolja.

  Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben a tanuló helyesen megadta legalább 
az egyik veresenyző célbaérésének idejét, de az indoklásában utal a versenyzők 
útvonalára is.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód:  Rossz válasz. Idetartoznak azok a válaszok is, amelyekben a tanuló az R versenyzőt 
jelölte meg indoklás nélkül vagy nem megfelelő indoklással.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.

b)  me06402

Helyes válasz:  B

c)  me06403

1-es kód: 7 másodperc. [Mértékegység megadása nem szükséges.]

0-s kód:  Rossz válasz.

Lásd még: 7-es és 9-es kód.
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 7 óra alatt 1. (Az a) részben R-et jelölte meg.)  ________1

 7 perc alatt 2. (Az a) részben F-et jelölte meg.)  ________1

 5 idő alatt 3. (Az a) részben F-et jelölte meg.)  ________0
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 :  

Hány kg Péter?
Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

1-es kód: 32,5 kg. A helyes érték látható számítások nélkül is elfogadható.

Számítás: 35,5 – 3 = 32,5.

6-os kód: Tipikusan rossz válasznak tekintjük, ha a tanuló az utolsó számjegyből vonja ki a 
3-at, ezért válasza 35,2 kg. 

0-s kód: Más rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

15/96.
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 35,5 – 3 = 32,5 kg 1.  ________1

 35–36 kg 2.  ________0

 35,5 – 3 = 35,2 kg 3.  ________6

 35,5 – 0,5 = 35 kg 4.  ________0

 35 – 3 = 32 kg 5.  ________0
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 :  . 

A térképen látható léptéket figyelembe véve, körülbelül hány kilométer lehet az alagút hossza? 
Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

1-es kód:  50 km ± 2 km

Számítás:  A tanuló a térképen látható szaggatott vonalat 25 mm-nek méri, és a 
megadott 5 mm-es lépték alapján, ami 10 km-nek felel meg a valóságban, 
válasza  
(25 : 5) · 10 = 50 km.

6-os kód:  Tipikusan válasznak tekintjük azt a választ, amelyből az derül ki, hogy a tanuló jól 
méri meg a távolságot a térképen (25 mm), de ezek után nem jól határozza meg a 
valóságos méretet.

Tanulói példaválasz(ok):

0-s kód:  Rossz válasz.

Tanulói példaválasz(ok):

Lásd még:  7-es és 9-es kód.

16/97.
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 A szakasz 2,5 km hosszú. 1.  ________6

 5 km 2.  ________0

 A térképen 0,5 cm = 10 km 3. 
Mivel a szaggatott vonalba a 0,5 cm 5-ször belefért, 
ezért az alagút hossza 50 km lehet.  ________1

 10 4. · 3 = 30 km lesz a távolság.  ________0

 50 km 5.  ________1

 6 6. · 10 km = 60 km a hossza.  ________0

 50 km – 10 km-t lemérem és odarakom a szaggatott vonalhoz. 7.  ________1

 4 8. · 10 = 40 km az alagút hossza.  ________0








