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2 Javítókulcs

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2009-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja a kezé ben. 
A Javítókulcs  a teszt kérdéseire adott tanulói válaszok egységes és objektív értékeléséhez nyújt segít séget. 
Kérjük, olvassa el figyelmesen a Javítókulcsot, és ha a leírtakkal kapcsolatban kér dé s me rül fel Önben, 
keressen meg bennünket az okm.szovegertes@oh.gov.hu e-mail címen.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kompetenciamérés tesztjeinek központi javítása után pontosításokkal, 
új példaválaszokkal kiegészített javítókulcsot készítünk, amely előreláthatóan 2009 őszén lesz elérhető a  
www.kompetenciameres.hu honlapon.

Feladattípusok

A kompetenciamérés két feladattípust alkalmaz a tanulók szövegértési eszköztudásának mérésére. Egy 
részük igényel javítást (kódolást), más részük azonban nem. A felmérésben négyféle feladatot használunk a 
tanulók szövegértésének mérésére.

Kódolást nem igénylő  feladatok
E feladatok javítása nem kódolással történik, a tanulók válaszai közvetlenül összevethetők a javítókulcsban 
megadott jó megoldásokkal. A feleletválasztós kérdéseknél a tanulóknak négy megadott lehetőségből kell 
kiválasztaniuk azt, amelyik szerintük a legjobb válasz a kérdésre. Egy másik típusban a tanulóknak 3-5 
állítás mindegyike mellett szereplő szó/kifejezés (pl. IGAZ/HAMIS) valamelyikét kell megjelölniük minden 
állítás esetében. Egy további típusban pedig a tanulóknak a szövegből vett állításokat kell időrendi sorrendbe 
rakniuk vagy egyes állításokat összepárosítaniuk.

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

•	 Vannak	olyan	kérdések,	ahol	a	tanulóknak	elegendő	néhány	szót	vagy	kifejezést	leírniuk.
•	 Vannak	olyan	 feladatok,	amelyek	hosszabb	szöveges	választ	 igényelnek,	 	például	 	érvelést,	 részletes	

magyarázatot, esetleg egy gondolatmenet kifejtését.
A Javítókulcs ezen kérdések értékeléséhez nyújt elsősorban segítséget azáltal, hogy definiálja azokat a 
kódokat, amelyek az egyes feladatok értékelésekor adhatók. 

Az egyes feladatokra adott lehetséges válaszok értékelésének szempontjait minden feladat esetében pontosan 
meghatároztuk.
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A Javítókulcs szerkezete  
 

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

Ezután következik a kódleírás, amelyben megtalálhatók: 

•	 az	adható	kódok;	
•	 az	egyes	kódokhoz	tartozó	feltételek	pontos	körének	meghatározása;	
•	 az	általános	leírás	alatt	pontokba szedve néhány példa a várható tanulói válaszokra.
 A felsorolt példák lehetséges válaszoknak tekintendők, és természetesen nem meríthetik ki az összes 

szóba jöhető lehetőséget. Esetenként mellettük szögletes zárójelben a példaválaszra vonatkozó 
megjegyzés olvasható.

Kódok

A helyes válaszok jelölése
1-es, 2-es és 3-as kód: A jó válaszokat 1-es, 2-es és 3-as kód jelölheti. Többpontos feladatok esetén ezek a 

kódok a megoldottság fokai közötti rangsort is jelölik.

A rossz válaszok jelölése
0-s kód: A 0-s kóddal jelölt válaszok mögött a szöveg vagy a feladat meg nem értése vagy egy bizonytalan 

válaszadási kísérlet áll. 0-s kódot adunk abban az esetben is, ha felismerjük, hogy a tanuló egyszerűen 
megismételte a feltett kérdést. 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.

5-ös, 6-os kód: Néhány feladatnál 5-ös vagy 6-os kód is szerepel, amely a tipikusan rossz válasz kódja. Ezt 
olyan válaszoknál alkalmazzuk, amelyek egyfajta tipikusan hibás gondolatmenetet tükröznek, és a 
feladatok előzetes bemérése során gyakran találkoztunk ezzel a hibával.

Speciális jelölések
x: Minden mérés esetében elkerülhetetlen, hogy akad egy-két olyan tesztfüzet, amely a fűzés vagy a nyomdai 

munkálatok közben sérül. Az x 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 alkalmazható, amikor a válaszkísérletnek nyoma sem látható, a tanuló üresen hagyta a  
válasz helyét. (Ha radírozás nyoma látható, a válasz 0-s kódot kap.)

Figyelem! A válaszokhoz rendelt kódszámok nem határozzák meg egyértelműen a válasz pontértékét.
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lehetséges kódok
Minden kódolandó kérdés mellett bal oldalon láthatók a válaszokra adható kódok (lásd az alábbi példát).

Ebek öröme

Mi az Ebek Öröme?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      

Kérjük, hogy a központilag kiválasztott füzetek kódjait hagyja szabadon! 

általános SZABÁLYOK

Döntéshozatal
Bár a kódok leírásával és a példák felsorolásával igyekeztünk minimálisra csökkenteni a szubjektivitást, a 
javítást végzőknek mégis döntést kell hozniuk, amikor meghúzzák az egyes kódok közötti határvonalat, és 
eldöntik, mi is tartozik pontosan az egyes kódértékek alá. 

A döntések meghozatalakor általános elv, hogy a válaszok értékelésekor legyünk jóhiszeműek!

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

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

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

Lehetséges kódok

99  
xy041004

0
1
7
9
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„A” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 1. RÉSZ/
„B” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 2. RÉSZ/

Nógrádi vártúrák

 

OE09203
Sorolj fel HÁROM olyan helyet, ahol pecsétet lehet szerezni az igazolófüzetbe!

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és felsorol hármat az alábbiak közül: posta, 
bolt, vendéglátó (kocsma), országos Kék-túra, vasút, iskola.
Tanulói példaválasz:
• A várhoz legközelebb eső falu postáján, boltjában, vendéglátójában.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Amennyiben a tanuló rosszat is felsorol, úgy válaszára 
0-s kódot kell adni.
Tanulói példaválasz:
• Mátra, Cserhát, Börzsöny.

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE09204
Húzd alá a szövegben azt a levélcímet, ahol megrendelheted az igazolófüzetet!

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és az alábbi részt húzza alá: (3100 Salgótar-
ján, Játszó út 2.) Ezen kívül elfogadható, ha a tanuló emellett az ehhez a címhez tartozó 
mondat egészét, vagy abból egy részletet húz alá: „Az igazolófüzetet a Nógrád Me gyei 
Természetbarát Szövetségnél szerezheted be csütörtökönként 16.00 h és 17.30 h között 
a megyei sporthivatal székházában, vagy megrendelhetjük a Szövetség címén (3100 Sal-
gótarján, Játszó út 2.).” Ennél több aláhúzása esetén 0-s kódot kell adni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE09206
Melyik vár szabálytalan alaprajzú? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 

OE09207
Mely várak visszafoglalása volt Pálffy Miklós érdeme? Satírozd be a helyes válasz betűje-
lét!

Helyes válasz: D

 

OE09208
Számozással állítsd sorrendbe az alábbi várakat az építésük időpontja alapján! 1-essel je-
löld a legrégebbit!

Helyes válasz: 2, 3, 1, 4

57/36

58/37

59/38

60/39

61/40



 
6 Javítókulcs

 

OE09209
Mi lehetett a szécsényi országgyűlés helyszínét adó Borjúpást eredeti jelentése, rendelteté-
se? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 

OE09210
Miért romboltatták le a Rákóczi-szabadságharcot követően Hollókőt a Habsburgok? 

1-es kód: A tanuló (kimondottan vagy impliciten) megfogalmazza, hogy a várat (mint a lázadó 
magyar nemesség egyik székhelyét) bosszúból/büntetésből vagy elővigyázatosságból 
romboltatták le a Habsburgok.
Tanulói példaválaszok:
• Hogy megbüntessék a magyarokat.
• Bosszú a lázadók ellen.
• Hogy a magyar seregek ne használhassák fel ellenük.
• Ne foglalhassák el mások.
• A Habsburgoknak nem kedvező magyar stratégiai pont volt.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Dühükben romboltak.
• Mert felszabadították.
• Hogy kiverjék a lengyel hadakat.
• Mert török kézre került, és a Habsburgok a törökök ellenségei voltak.
• Mert az volt az egyik székhelye a szabadságharcnak.
• Azért romboltatták le, mert magyar volt. [Nem elég pontos válasz.]
• Hogy ne legyen újabb szabadságharc. [A vár lerombolása nem feltétlenül akadályoz-

za meg egy szabadságharc kitörését.]
• Azért, mert a többi magyar várat is leromboltatták. [Ez nem indok.]

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE09212
Melyik várral kapcsolatban olvastál magyar költőkről is? Kik ők?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és várként megnevezi Salgó várát/Salgóvárat, 
költőkként pedig Balassi Bálintot és Petőfi Sándort. A várra helyes válaszként elfogad-
ható Salgótarján város megjelölése is. Elírásnak tekintendő, és jó válaszként kezelendő, 
ha a vár helyén a költők helyes és a költők helyén a vár helyes neve szerepel.
Tanulói példaválaszok:
• Hogy megbüntessék a magyarokat.
• Bosszú a lázadók ellen.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Egri vár, Gárdonyi Géza
• Szigetvár, Zrínyi Miklós

62/41

63/42

64/43

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE09213
Mi a szöveg első részének műfaja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

Megj.: A feladat pszichometriai paraméterei nem bizonyultak megfelelőnek, ezért az adatait nem vettük figyelem-
be a teljes teszt értékelésekor.

 

OE09214
Mi jellemzi a várbemutatók megfogalmazását, stílusát? Satírozd be a helyes válasz betűje-
lét!

Helyes válasz: D

 

OE09215
Mire utal az a gyakran ismételt mondat, hogy a várak gyakran gazdát cseréltek? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 

OE09216
Mi a közös a cserteri várban, Ágasvárban és Óvárban?

1-es kód: A tanuló kapcsolatot teremt a három vár között, és válaszában megfogalmazza, hogy 
mindhárom a Mátrán átvezető (fontos) hadiutat védelmezte. Emellett egyéb közös jel-
lemzőt is megnevezhet a tanuló, illetve idézheti a 3-as számú szövegrész első mondatát. 
Tanulói példaválaszok:
• Fontos hadiutat védelmezett.
• A nyugati Mátra lábához települt Hasznos község határában emelkedő sziklafal or-

mára épült vár egykoron a szomszédos Ágasvárral és Óvárral együtt a Mátrán átve-
zető fontos hadiutat védelmezte. [Idézet az említett szövegrész elejéről.]

• Sziklafalra épültek és fontos hadiutat védelmeztek.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mindegyik vár.
• Mindegyik a Mátrában van.
• Itt ment egy fontos hadiút. [Nem utal a vár funkciójára, a védelemre.]

Lásd még: x és 9-es kód.



 
7Szövegértés – 10. évfolyam

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE09213
Mi a szöveg első részének műfaja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

Megj.: A feladat pszichometriai paraméterei nem bizonyultak megfelelőnek, ezért az adatait nem vettük figyelem-
be a teljes teszt értékelésekor.

 

OE09214
Mi jellemzi a várbemutatók megfogalmazását, stílusát? Satírozd be a helyes válasz betűje-
lét!

Helyes válasz: D

 

OE09215
Mire utal az a gyakran ismételt mondat, hogy a várak gyakran gazdát cseréltek? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 

OE09216
Mi a közös a cserteri várban, Ágasvárban és Óvárban?

1-es kód: A tanuló kapcsolatot teremt a három vár között, és válaszában megfogalmazza, hogy 
mindhárom a Mátrán átvezető (fontos) hadiutat védelmezte. Emellett egyéb közös jel-
lemzőt is megnevezhet a tanuló, illetve idézheti a 3-as számú szövegrész első mondatát. 
Tanulói példaválaszok:
• Fontos hadiutat védelmezett.
• A nyugati Mátra lábához települt Hasznos község határában emelkedő sziklafal or-

mára épült vár egykoron a szomszédos Ágasvárral és Óvárral együtt a Mátrán átve-
zető fontos hadiutat védelmezte. [Idézet az említett szövegrész elejéről.]

• Sziklafalra épültek és fontos hadiutat védelmeztek.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mindegyik vár.
• Mindegyik a Mátrában van.
• Itt ment egy fontos hadiút. [Nem utal a vár funkciójára, a védelemre.]

Lásd még: x és 9-es kód.

67/46

68/47

66/45

65/44
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Művészetek Palotája

 

OE08301
A Concert & Media Kft.-nek hány jegyirodájában lehet jegyeket vásárolni a Művészetek 
Palotája előadásaira? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 

OE08302
Az alábbiak közül melyik jegyiroda tart nyitva legtovább? Satírozd be a helyes válasz be-
tűjelét!

Helyes válasz: B

 

OE08303
Sorolj fel legalább HÁROM olyan vidéki várost, ahol jegyeket lehet vásárolni a Művésze-
tek Palotája programjaira!

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és három várost felsorol az alábbiak közül: 
Budaörs, Kecskemét, Szeged, Székesfehérvár, Veszprém. 

0-s kód: Helytelen, hiányos vagy a szövegnek ellentmondó többletinformációt tartalmazó vá-
lasz. 
Tanulói példaválasz:
• Kecskemét, Szeged, Budaörs, Székesfehérvár, Veszprém, Budapest.
• Kecskemét, Szeged.

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE08304
Melyik KÉT internetes oldalon lehet jegyet vásárolni?

2-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és leírja az alábbi két internetes oldal címét: 
www.jegyelado.hu, www.mupa.hu. A válasz elfogadható www. nélkül is, illetve http-vel.
Szintén elfogadható, ha a tanuló figyelmetlenségből másolás közben kiteszi a magán-
hangzók ékezeteit. Ha ennél többet ír a tanuló, akkor 0-s kódot kell adni.
Tanulói példaválasz:
• mupa.hu, jegyelado.hu
• müpa.hu, jegyeladó.hu

1-es kód: Részlegesen jó megoldás. A tanuló a fentiek közül csak az egyik internetes oldalt nevezi 
meg: www.jegyelado.hu, www.mupa.hu.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Művészetek Palotája
• Mupa, jegyeladó

Lásd még: x és 9-es kód.

Megj.: A válaszok közül a 2-es kód 1, az 1-es kód 0 pontot ér.

69/48

70/49

71/50

72/51
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OE08305
Milyen segítséget nyújt a mellékelt ábra a jegyvásárlásban? Satírozd be a helyes válasz be-
tűjelét!

Helyes válasz: B

 

OE08310
Jelöld a szövegben aláhúzással azt a szövegrészt, amely arra utal, hogy a jegypénztárak 
listája nem teljes!

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és aláhúzza a következő sort: „Valamint továb-
bi ismert jegyirodák.” Ennél több aláhúzása esetén 0-s kódot kell adni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE08311
Kiknek készült ez a szórólap? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 

OE08312
Mi az oldal célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

74/53

75/54

76/55

73/52
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A Cuki

 

OE04304
„Ha beléptem a cukiba, a fagyipult szellőzőrésein át megvillant a fagyigép fémesen ragyo-
gó teste. Megborzongtam: ott van ő, aki szétválasztja a hideget és meleget.” Miért borzon-
gott meg a történet elbeszélője? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 

OE04305
Az alábbi szavak közül melyiknek a jelentése áll legközelebb a szövegbeli „meghókadt” 
szóéhoz? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 

OE04306
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: IGAZ, HAMIS, HAMIS, HAMIS, IGAZ

 

OE04308
Miért nem helyes a főszereplő érvelése? 
„A cukiban sötét volt, ami érthető, mert odakint a világoson gyorsan elolvadt a fagyi.” 

1-es kód: A tanuló értelmezi a kérdést, és válaszában utal arra, hogy a „világoson” szó miatt 
sántít az érvelés, mert nem a világos, hanem a meleg miatt olvad el a fagylalt a napon. 
Vagy fordítva, a „sötét” alapján cáfol.
Tanulói példaválaszok:
• A fagyi nem a sötét, hanem a fagyigép hidege miatt nem olvadt el bent a cukiban. 
• A fagyi a napsütés melegétől és nem a fényétől olvad el.
• Igaz, hogy világoson olvad el a fagyi, de nem a fénytől, hanem a melegtől. Itt követ-

keztet rosszul a főszereplő.
• Biztos, még kicsi volt, és azért nem tudta, hogy nem a világostól, hanem a hőmér-

séklettől függ, hogy elolvad-e a fagyi. Pl. nyáreste, ha sötét van, de 30 fok, akkor is 
elolvad a fagyi. 

• A levegő melege és nem a világos miatt olvadt el a fagylalt.
• Mert attól, hogy bent sötét van, még lehet meleg.
• Sötétben nem biztos, hogy hidegebb van, mint világosban.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Szintén nem fogadható el, ha a tanuló anélkül tagadja az 
idézetet, hogy megindokolná válaszát.
Tanulói példaválaszok:
• Szerintem jól érvel a főszereplő.
• Mert világoson nem olvad el odakint gyorsan a fagyi, és a cukiban nem volt sötét. 

[Csak tagadja az idézetet, nem indokol.]
• Sötétben nem lehet látni a fagylaltot, ezért volt bent sötét, nem azért, hogy ne olvad-

jon el a fagyi. Így el tudta adni a félig romlott vagy gusztustalan fagyit is a cukrász. 
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[Téves, nem a szövegre támaszkodó érvelés.]
• A főszereplő érvelése szerintem sem helyes. [A kérdés ismétlése.]
• Áramkimaradás lehetett, nem szokott egy cukrászdában sötét lenni. [Irreleváns vá-

lasz]
• Azért, mert hiába volt sötét a cukiban, ugyanúgy ott is elolvad a fagyi. [Nem emlí-

ti a hőt.]

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE04309
Miért nem áll be a „nagyot evők” szája? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 

OE04310
Milyen tölcséres fagylaltot ettek általában azok, akik március 15-én fagylaltoztak? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és leírja, hogy puha tölcsérest.
Tanulói példaválaszok:
• Puha tölcsérest.
• Puhát.
• Régi tölcséreset.
• Átázott tölcséreset.
• Meghókadt tölcséreset.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Keményet.
• Kemény tölcsérest.
• Friss.
• Száraz, meghókadtat. [A válasz két eleme ellentmond egymásnak, az első pedig a szö-

veg félreértését tükrözi.]

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE04311
Az alábbiak közül melyikre vonatkozik az a szövegbeli fordulat, hogy a cukrász „bogarat 
ültetett a fülükbe”? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A cukrász...

Helyes válasz: D

 

OE04312
A szöveg szándéka az, hogy fogalmazásmódja hasonlítson a diákok beszédére. Szerinted 
sikerült? Válaszodat a szövegből hozott példák alapján indokold meg!

1-es kód: A tanuló értelmezi a kérdést, IGENLŐ vagy TAGADÓ választ ad, és ér ve ket hoz fel 
válasza mellett a szövegből. IGENLŐ válasza esetén utalhat a) a rövidítésekre, b) az 
egyszerű mondatokra, c) az idegen szavak és a szakkifejezések hiányára stb. TAGADÓ 
válasz esetén hivatkozhat arra, hogy d) múltban történt eseményt mesél, ezért inkább 
visszaemlékező fel nőttnek érzi, vagy hogy  e) egy-két kifejezése túl szépirodalmi, in-
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kább felnőttes f) a rövidítések, kicsinyítő képzős alakok használata már nem kizárólag 
a diáknyelvre jellemző.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, mert sok a rövidítés, és én is használok ilyeneket. Pl. fagyi, cuki, süti. Ezen-

kívül a téma is utal arra, hogy egy diák is elmondhatná, hogy a fagyizásról szól a 
szöveg, nem pedig a tőzsdei árfolyamokról vagy a politikáról.

• Szerintem elérte a célját az író, majdnem teljesen hasonlít, főleg a fagyi, cuki, 
fagyigép kifejezések miatt. Érthető, és nem túl bonyolult a szöveg.

• Igen, mert nem volt unalmas, és nem voltak hosszú körmondatok és sok idegen 
szó meg szakkifejezés, amelyek miatt nem érti az ember a szöveget és unalmasnak 
tartj a. Pl. Egymás között csakis cukinak hívtuk: ‚Megyek a cukiba.’ Ebben a mon-
datban sincs semmi bonyolult, érthető és rövid is.

• Nem, mert inkább a nagyapám történeteire hasonlít, amikor a gyerekkoráról beszél, 
és keveri a diáknyelvet a felnőttes kifejezéseivel. „A fagyigép állt elsők között azon a 
helyen, ahol a gondolataimra csomót kötő dolgokat tartottam.” Ez a mondat meg túl 
irodalmi. Így nem beszél egy diák.

• Igen, pl. a meghókadtak szó. Én is sokszor találok ki új szavakat, amelyeket csak mi 
használunk. Belterjes szavakat. Egy felnőtt már nem beszél így. Meg a fagyi. Én is 
sokszor rövidítek pl. telcsi (telefon), kari (karácsony).

• Nem, mert hókadt. [Utalás az f) pontra.]
• Nem, mert a diákok nem mondják a cukrászdára, hogy cuki. [Helyesen azonosította 

a rövidítést, mint eszközt.]
• Nem. Már mimndenki úgy mondja, hogy cuki. [f]

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló nem indokolja választá-
sát, hanem csak igennel vagy nemmel válaszol.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, érthető volt. [Kevés.]
• Érdekes volt a szöveg. [Irreleváns.]
• Nem, mert egy diák nem ilyen nyelven beszél. 
• Pl. fagyi.
• Én is szeretem a fagyit, de nem mesélek így róla. 
• Sikerült neki, mert diákbeszédmódot alkalmazott.
• Vicces szavak. [Példa nélkül nem eldönthető, hogy jóra gondol-e, pl. cuki.]

Lásd még: x-es és 9-es kód.

 

OE04313
Az iskolában néhányan a történet címéről beszélgetnek. Melyikük véleménye téves a szö-
veg címválasztására? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 

OE04314
A szöveg melyik eleme alapján következtethetünk arra, hogy ezek a történések a XX. szá-
zad második felében játszódnak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B
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„A” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 2. RÉSZ/
„B” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 1. RÉSZ/

Hódítók

 

OE00505
Mi volt az első lépés a hódok visszatelepítési programjában Magyarországon? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: C

 

OE00507
Számozással állítsd időrendbe a történteket!

Helyes válasz: 4, 1, 5, 2, 3

 

OE00512
A Duna-elterelésnek mely következményei segítették a populációnövekedést?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megnevezi a két kedvező hatást: bőséges 
táplálék ÉS stabil vízszint.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló válaszában csak 1 elemet említ.

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE00514
Az alábbi mondatok közül melyik foglalja össze legjobban azt, hogy miről szól a Hódítók 
című cikk? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A cikk arról ír, hogy... 

Helyes válasz: C

 

OE00516
Szerinted miért vándorolnak át a hódok a szomszédos országok állományaiból a magyar-
országi területekre? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: B

 

OE00517
Milyen szójátékot rejt a cím?

1-es kód: A tanuló értelmezi a kérdést, és válaszában rámutat vagy utal arra, hogy a „hódító” szó 
tartalmazza a „hód” szót is.
Tanulói példaválaszok:
• A hódítók szóban szerepel a hód szó, amelyről a szöveg szól, és az, hogy visszatér-

nek a területre.
• A hódok egyre nagyobb területeket hódítanak meg.
• A hódok egyre jobban elterjednek Magyarországon.
• Az emberek „visszahódították” Magyarországra a hódokat.
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• Hódok hódítása. [Minimálválasz]
• Hód-ítók. [Minimálválasz]
• Hódítók: benne van a hódok neve és a lakhelye, ahova telepítik őket. 

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el az sem, ha a diák csak az egyik szót ér-
telmezi.
Tanulói példaválaszok:
• Szóösszetétel.
• A hódokra utal, vagyis azokra, akik visszatelepítik őket, „behódosítják” a területet.
• Hódok vándorlása.
• Nem a hódokról van szó, hanem az emberekről, akik hódítottak.
• A hód szó az állatokra utal, amit megmentenek a hódítók.

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE00518
Érdekesnek találtad-e ezt az újságcikket? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló értelmezi a kérdést, és válasza tartalmazza a véleményét ÉS a szövegen alapuló 
indoklást.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, mert sok új dolgot megtudtam belőle a hódok visszatelepüléséről.
• Nem, mert a sok adat miatt nehezen olvasható.
• Nem, mert a hódok betelepítéséről szól, nem pedig szokásaikról.
• Annyira nem volt érdekes, mert száraz tényeket közölt.
• Igen, mert ezáltal új faj került be a faunába.
• Igen, mert állatvédő vagyok.

7-es kód: A tanuló általános jellegű választ ad, amelyben utal arra, hogy a szöveg fő témáját a hó-
dok jelentik. 
Tanulói példaválaszok:
• Igen, mert a hódok nagyon fontosak az ember számára.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a válasz csak indoklást tartalmaz 
értékítélet nélkül, VAGY az indoklás nem a szövegen alapul, vagy csak megismétli a 
kérdést.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, mert nagyon érdekes.
• A hódokról szól.
• Igen, mert a téma megragadó, a szöveg nem unalmas és fenntartja az érdeklődést.
• Igen, mert nem annyira homályosan fogalmaz.
• Igen, mert szeretem az állatokat.
• Igen, keveset tudtam róluk.

Lásd még: x és 9-es kód.

Megj.: A válaszok közül az 1-es kód 1, a 7-es kód 0 pontot ér.

93/7



 
15Szövegértés – 10. évfolyam

 

OE00519
Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább az újságcikk stílusát, megfo-
galmazását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A cikk stílusa... 

Helyes válasz: C

Megj.: A feladat pszichometriai paraméterei nem bizonyultak megfelelőnek, ezért az adatait nem vettük figyelem-
be a teljes teszt értékelésekor.

 

OE00521
Szerinted miért fontos felhívni az olvasók figyelmét a visszatelepítési programra?

1-es kód: A tanuló értelmezi a kérdést, és válaszában kifejti, hogy ezáltal az emberek jobban oda-
figyelnek környezetükben azokra a helyekre, ahol a hódok élhetnek, és így remélhetőleg 
védeni fogják ezeket, illetve vigyázni fognak, nehogy még egyszer eltűnjenek a hódok 
Magyarországról. A válasznak kifejezetten a hódokra kell utalnia, nem fogadhatóak el 
a környezetvédelem általános fontosságát hangsúlyozó válaszok a hódokra való utalás 
nélkül.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, hogy felhívják az emberek figyelmét az ártéri erdők védelmére.
• Hogy figyeljünk a hódokra, meg más állatokra is, mert az állatvédőknek sok mun-

kája van benne.
• Hogy tudják az emberek, hogy a hódokat meg kell menteni.
• Hogy védjük a környezetet, a hódokat, és majd én is megcsodálhassam őket.
• Hogy ne szennyezzék, ne pusztítsák a hódok környezetét.
• Mert a hódok védett állatok, és Magyarországon egyszer már kipusztultak. A ma-

gyar nép ezt még egyszer nem engedheti meg magának.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, hogy felhívják az emberek figyelmét az a visszatelepítési programra. [Semmit

mondó, kérdést ismétlő válasz.]
• Mert a civilek is sokat segíthetnek egy kis odafigyeléssel.
• Hogy jobban odafigyeljenek az élővilágra. [Túl általános.]
• Hogy védjük a környezetet. [Túl általános.]
• Hogy támogassák ezt a programot.
• Mert az állatok a legfontosabbak az embereknek, és az állatok jelentik az emberek 

jövőjét, hiszen a kutya az ember legjobb barátja.
• Hogy tudjuk, és nehogy megijedjünk, mikor egy hód vérengző tekintete a lelkünk 

mélyére túr, hogy „Hó-hó! Visszajöttem!”.
• Mert így nem halnak ki a hódok.
• Ne vadásszák le őket. [Nem a szövegen alapuló válasz.]

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE00522
Szerinted miért ezek a képek kerültek az újságcikk mellé? Satírozd be a helyes válasz betű-
jelét! 
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Helyes válasz: D

 

OE00524
Az Élet és Tudomány melyik más számában olvashatunk a hód-visszatelepítési program-
ról?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megnevezi az Élet és Tudomány 2000/12. 
számát.
Tanulói példaválasz:
• 2000. decemberi számában.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Az idei számban.
• 12. számban.
• Az interneten.

Lásd még: x és 9-es kód.
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OE00519
Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább az újságcikk stílusát, megfo-
galmazását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A cikk stílusa... 

Helyes válasz: C

Megj.: A feladat pszichometriai paraméterei nem bizonyultak megfelelőnek, ezért az adatait nem vettük figyelem-
be a teljes teszt értékelésekor.

 

OE00521
Szerinted miért fontos felhívni az olvasók figyelmét a visszatelepítési programra?

1-es kód: A tanuló értelmezi a kérdést, és válaszában kifejti, hogy ezáltal az emberek jobban oda-
figyelnek környezetükben azokra a helyekre, ahol a hódok élhetnek, és így remélhetőleg 
védeni fogják ezeket, illetve vigyázni fognak, nehogy még egyszer eltűnjenek a hódok 
Magyarországról. A válasznak kifejezetten a hódokra kell utalnia, nem fogadhatóak el 
a környezetvédelem általános fontosságát hangsúlyozó válaszok a hódokra való utalás 
nélkül.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, hogy felhívják az emberek figyelmét az ártéri erdők védelmére.
• Hogy figyeljünk a hódokra, meg más állatokra is, mert az állatvédőknek sok mun-

kája van benne.
• Hogy tudják az emberek, hogy a hódokat meg kell menteni.
• Hogy védjük a környezetet, a hódokat, és majd én is megcsodálhassam őket.
• Hogy ne szennyezzék, ne pusztítsák a hódok környezetét.
• Mert a hódok védett állatok, és Magyarországon egyszer már kipusztultak. A ma-

gyar nép ezt még egyszer nem engedheti meg magának.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, hogy felhívják az emberek figyelmét az a visszatelepítési programra. [Semmit

mondó, kérdést ismétlő válasz.]
• Mert a civilek is sokat segíthetnek egy kis odafigyeléssel.
• Hogy jobban odafigyeljenek az élővilágra. [Túl általános.]
• Hogy védjük a környezetet. [Túl általános.]
• Hogy támogassák ezt a programot.
• Mert az állatok a legfontosabbak az embereknek, és az állatok jelentik az emberek 

jövőjét, hiszen a kutya az ember legjobb barátja.
• Hogy tudjuk, és nehogy megijedjünk, mikor egy hód vérengző tekintete a lelkünk 

mélyére túr, hogy „Hó-hó! Visszajöttem!”.
• Mert így nem halnak ki a hódok.
• Ne vadásszák le őket. [Nem a szövegen alapuló válasz.]

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE00522
Szerinted miért ezek a képek kerültek az újságcikk mellé? Satírozd be a helyes válasz betű-
jelét! 

96/10



 
17Szövegértés – 10. évfolyam

Van Gogh kiállítás

 

OF02301
Az ünnepnapokat nem számítva a hét mely napjain van nyitva a kiállítás? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét

Helyes válasz: C

 

OF02303
Péter jegye péntek délutánra szólt, de megbetegedett, és nem tudott elmenni. Megnézhe-
ti-e egy másik nap a kiállítást? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 

OF02309
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi válaszok közül. Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld! 
Miért kell az ajándékjegy időpontját a múzeumlátogatás előtt lekötni? 

Helyes válasz: HAMIS, IGAZ, HAMIS

 

OF02305
Mi a múzeum célja a vonalkódos jegyekkel?

1-es kód:  A tanuló értelmezi a kérdést, és válaszában a (1) gyors/egyértelmű ellenőrzésre ÉS/
VAGY az (2) egyszeri felhasználhatóságra utal.
Tanulói példaválaszok:
• Tudják, hogy (2) használta-e már valaki azt a jegyet, és (1) gyorsan lehet ellenőrizni.
• Mert gép ellenőrzi a vonalkódot, hogy (1) igazi-e a jegy, (2) vagy valaki már hasz-

nált a.
• A (1) beléptető rendszer így ellenőrzi, hogy egy jeggyel (2) csak egy ember mehessen be.
• Mert minden jegynek (2) saját kódja van.
• Így nem lehet (1/2) több jegyet nyomtatni otthon. [A hamisítás elkerülésére utal.]
• (1/2) Ezzel akadályozzák meg a hamis jegyeket.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz. A válasz nem vagy csak homályosan utal a vonalkód 
azonosító szerepére. Nem fogadhatóak el azok a válaszok, amelyek nem a múzeum, ha-
nem a látogatók közvetlen érdekeire utalnak.
Tanulói példaválaszok:
• Hogy ne lehessen elolvasni a kódot.
• A számítógéppel csak kódot lehet nyomtatni a jegyre.
• Csak akinek a nevére szól, az mehessen be vele. [A jegy nem névre szóló.]
• A hosszú sorban állás elkerülése. [Ez a látogatók érdeke.]

Lásd még:  x és 9-es kód.
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OF02306
Mi történik, ha valaki kézzel írja le a kódot, de véletlenül hibásan másolja le a számokat? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 

OF02308
Miért nincs rögzítve, hogy az ajándékjegy melyik időpontra szól?

1-es kód:  A tanuló értelmezi a kérdést, és válaszában egyértelműen kifejti, hogy az ajándékjegyet 
nem az veszi, aki majd fel fogja használni, ezért nem tudhatja előre, hogy mikor akar 
majd elmenni a kiállításra.
Tanulói példaválaszok:
• Mert így az döntheti el az időpontot, aki a jegyet ajándékba kapja.
• Egy ilyen jegy meglepetés, ezért nem lehet előre megkérdezni, hogy mikorra szóljon.
• Aki a jegyet veszi, az ajándékba adja, és neki mindegy, hogy mikor mennek vele a 

kiállításra.
• Mert azt az illető maga választja. [Az illető elegendő utalás a megajándékozott sze-

mélyére.]

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.  Nem fogadhatóak el azok a válaszok, amelyek pusztán 
megmagyarázzák, mi az ajándékjegy.
Tanulói példaválaszok:
• Az ajándékjegyért nem kell fizetni.
• Ajándékjeggyel bárki mehet kiállításra.
• Azért, mert az ajándékjeggyel akkor mehet bárki kiállításra, amikor csak akar.
• Aki ajándékjegyet vesz, az utána úgyis odaadja másnak.
• Ilyen jegyet olyanok vesznek, akik nem akarnak elmenni a kiállításra, csak másnak 

veszik.
• Aki ilyen jegyet kap ajándékba, az nem magának vette, hanem ingyen kapta.
• Mert ez az előnye.

Lásd még:  x és 9-es kód.

 

OF02304
Milyen adatokra van szüksége annak, aki más számítógépén szeretné kinyomtatni a saját 
jegyét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 

OF02314
Mi NEM célja ennek a szövegnek? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C
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OF02311
Mi NEM célja az 1-es számmal jelzett oszlopban található információknak? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét!
Az előre váltott jegyek...

Helyes válasz:  D

 

OF02312
Szerinted miért ismétlik meg az idősávval kapcsolatos információkat?

2-es kód:  A tanuló értelmezi a kérdést, és válaszában megfelelő magyarázatot ad az ismétlésre, ÉS 
az ismétlésben szereplő tartalmi elemet ki is fejti.
Tanulói példaválasz:
• Azért, nehogy azt higgyük, csak egy órán át maradhatunk bent.
• Hogy tudjuk, csak abban az órában mehetünk be.
• Mert ez a leglényegesebb, hogy mikor léphetek be a múzeumba.
• Hogy mindenki számára érthető legyen, hogy csak a belépési időt „szabályozzák”.
• Mert fontos, ha valaki később megy, akkor a jegye elvész.
• Hogy jobban tudatosuljon az emberekben, és ne menjenek össze-vissza.
• Mert csak abban az órában mehetünk be.

1-es kód:  A tanuló válaszában megfelelő magyarázatot ad az ismétlésre.
Tanulói példaválaszok:
• Hogy megerősítsék a fontos információt.
• Megértsük az idősávos dolgot.
• Hogy nyomatékosítsanak.
• Hogy mindenki felfoghassa.
• Azért, hogy pontos, és mindenki számára érthető legyen.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert fontos, hogy mindenki tudja, hogy meddig lehet bent. [A szöveg félreértésén 

alapuló válasz: az idősáv a belépés időpontját és nem a benttartózkodás tartamát 
szabályozza.]

• Mert ez alatt az idő alatt bármikor be lehet menni. [Ebből a válaszból nem követke-
zik, hogy csak az idősáv alatt lehet belépni a múzeumba.]

Lásd még:  x és 9-es kód.

Megj.: A jó válaszok közül a 2-es és az 1-es kód egyarnt 1 pontot ér.
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OF02313
Mi a 2-es számmal jelzett oszlopban található információk célja?

1-es kód: A tanuló értelmezi az oszlopban található információkat, és válaszában leírja, hogy 
a bekezdés tájékoztatja az online vásárlókat a jegy megvételének és felhasználásának 
módjáról. A válasz utalhat a szöveg leíró és előíró jellegére is. 
Tanulói példaválaszok:
• Leírja az online jegyrendelés szabályait.
• A jegy nyomtatása, és kódjának helyes használata.
• Az online jegyvásárláshoz ad segítséget.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Rávegyen az online jegyvásárlásra. [Téves, nem meggyőzni akar, csak tájékoztatni.]
• Hogy mit lehet a jegyekről tudni.
• Jegyvásárlás helyei.
• A jegyvásárlásról (vásárlás, belépés) tájékoztat. [Túl általános, nem tartalmazza, 

hogy itt kifejezetten az online vásárlásról van szó.]
• A jegy és a vonalkód fontossága.

Lásd még:  x és 9-es kód.

 

OF02310
Milyen különbség van a hétköznapi és a hétvégi kiállítási napok között? Satírozd be a he-
lyes válasz betűjelét!

Helyes válasz:  B

 

OF02315
Mikor van az utolsó belépési idősáv? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

108/22

109/23

110/24



 
21Szövegértés – 10. évfolyam

Sok hűhó semmiért

 

OF01001
Miért nem ismer a követ egy bizonyos signor Handabandát?

1-es kód:  A tanuló értelmezi a kérdést, és válaszából kiderül, hogy megértette, ez nem Benedetto 
valódi neve. A válasz tekintheti a nevet a) gúnynévnek, b) álnévnek, c) becenévnek d) 
eseti viccnek, illetve e) utalhat arra, hogy ezt a nevet csak Beatrice használja. 
Tanulói példaválaszok:
•	 Mert ez csak egy álnév. [b]
•	 Mert csak Beatrice hívja így. [e]
•	 Mert nem ez a valódi neve. 
•	 Nincs ilyen nevű ember, ez csak tréfa. [d]

6-os kód:  Tipikus rossz válasz. A tanuló a következő szöveghelyre hivatkozik: „Senkit sem isme-
rek ezen a néven, hölgyem.Efféle nem is akadt a seregben.” és szó szerint érti, hogy nem 
szolgál a seregben ilyen névvel senki, nem utal Beatrice élcére.
Tanulói példaválasz:
•	 Mert nincs ilyen nevű katona a seregben.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
•	 Mert nem egy seregben szolgálnak.
•	 Mert olyan név nem létezik.
•	 Mert nem így hívják.

Lásd  még:  x és 9-es kód.

 

OF01002
Kinek a rokona a szöveg szerint Beatrice? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A 

 

OF01003
Benedetto mely tulajdonságára céloz Beatrice a következő részletben?
 [...] hány embert ölt és evett meg Benedetto
 ebben a háborúban?... No, hányat ölt meg?
 Mert én megígértem neki, hogy ahányat csak
 megöl, azt én mind megeszem.

1-es kód:  A tanuló válaszában leírja, hogy Beatrice arra céloz, hogy Benedetto senkit nem képes 
megölni (gyáva, nem harcos típus, nem hőstípus, stb.).
Tanulói példaválaszok:
•	 Arra utal, hogy Benedetto nyilván senkit sem ölt meg a háborúban, mivel nem fog 

senkit megenni.
•	 Arra, hogy signor Benedetto gyáva alak.
•	 Gúnyosan arra, hogy képtelen ölni.
•	 Hogy Benedetto nem jól harcol.
•	 Szájhős.
•	 Harciasságára utal ironikusan.
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0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•	 Világos, hogy Benedetto senkit nem fog megenni. [Magyarázat nélkül ismétli meg az 

idézetet.]
•	 A falánkságára. [Félreérti.]
•	 Rettenthetetlen hústrancsírozó.
•	 Hogy hány galambot ölt meg.
•	 Ösztönzi Benedettót, hogy minél több galambot lőjön a versenyen és nyerjen.
•	 Ahány embert megöl, ő annyi férfival kezd ki.
•	 Hazug.
•	 Kegyetlen.
•	 Gyáva és sokat eszik. 

Lásd  még:  x és 9-es kód.

 

OF01004
Mit jelent Leonato következő mondatában a „fölmagasztal” kifejezés? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!
 „Esküszöm, húgom, jól fölmagasztalod ezt a signor Benedettót!”

Helyes válasz:  D

 

OF01005
Két különböző háborúról esik szó ebben a részletben. Melyek ezek?

2-es kód:  A tanuló értelmezi a kérdést, és válaszában kifejti, hogy az egyik, amelyikben Benedetto 
nemrég járt, ÉS a másik a „tréfás háborúsdi” Beatrice és Benedetto között. A konkrét 
háború megjelölésére elfogadhatók olyan valódi háburúk, amelyek nem mondanak el-
lent egy 10. évfolyamos diák feltételezhető történelmi alapismereteinek.
Tanulói példaválaszok:
•	 Kétféléről: ahonnan Benedetto megtért, és az, amit Beatricével vívnak.
•	 Amiről a követ beszél, és az a „tréfás háborúsdi”, amiről Leonato beszél.
•	 A fizikai csatáról és a szópárbajról.
•	 Fizikális és mentális.
•	 A valódi és a Beatrice és Benedetto közötti.
•	 Padovaiak háborúja, és a Beatrice és Benedetto közötti. [A szövegből nem derül ki, 

hogy kik között zajlott a valós háború, de a város említésével utal rá.]
•	 Keresztes háború és a szerelmesek közötti.

1-es kód:  A tanuló értelmezi a kérdést, és válaszában a fentebbi két elem közül csak az EGYIKET 
említi meg helyesen. 
Tanulói példaválaszok:
•	 Beatrice és Benedetto folyton szócsatázik.
•	 Ahonnan signor Benedetto megjött.
•	 Ahol signor Handabanda járt.
•	 Galamblövő verseny, szópárbaj.
•	 Szerelmi háború.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz. 
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Tanulói példaválaszok:
•	 Csak egy háborúról van benne szó.
•	 Csak az az egy, ahol Benedetto járt.
•	 A II. világháború.

Lásd  még:  x és 9-es kód.

 

OF01006
Hová valósi Beatrice? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

Megj.: A feladat pszichometriai paraméterei nem bizonyultak megfelelőnek, ezért az adatait nem vettük figyelem-
be a teljes teszt értékelésekor.

 

OF01008
Mit nevez Beatrice Benedetto „öt petárdájának”?

1-es kód:  A tanuló értelmezi a kérdést, és válaszában leírja, hogy Benedetto szurkálódásait, vicce-
it, megjegyzéseit nevezi Beatrice petárdáknak.
•	 Szóvirágait, melyek veszekedés közben értelmüket vesztették.
•	 Az incselkedés és megszégyenítés 5 fajtája.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
•	 Lovai. 
•	 A hétvégén kívül öt napot, amelyből négy csütörtök.
•	 Az ujjait.

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OF01010
Mi árulkodik arról, hogy Beatricét igenis érdekli Benedetto?

1-es kód:  A tanuló helyesen összegzi a részlet tartalmát: Beatrice csak Benedettóról faggatódzik, 
VAGY utal az alábbi szövegrészletek egyikére: „Mondd, kérlek, signor Handabanda is 
megjött a háborúból?”, „De mondd, ki a barátja?”
Tanulói példaválaszok:
•	 Csak Benedettóról beszél, róla faggatózik, nyilvánvaló, hogy érdekli. 
•	 „De mondd, ki a barátja?”
•	 A követet így kérdezi: megjött a háborúból?
•	 Mert állandóan szidja.
•	 Állandó szócsaták vannak közöttük.

7-es kód: A tanuló válaszában a bevezető részre hivatkozik, és kifejti, hogy ott le van írva, hogy 
Benedetto és Beatrice szerelmesek egymásba. 
Tanulói példaválaszok:
•	 „Az egyik főszereplőpáros Beatrice és Benedetto, akik – bár azt játszák, hogy 

gyűlölik egymást, s ezért állandó szócsatákat vívnak – valójában fülig szerelmesek 
egymásba.”
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0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•	 Csak kíváncsiskodik, de nem érdekli.
•	 Rettenthetetlen hústrancsírozó.

Lásd  még:  x és 9-es kód.

Megj.: A válaszok közül az 1-es kód 1, a 7-es kód 0 pontot ér.

 

OF01011
Mihez hasonlítja Beatrice az alábbiak közül Benedettót a szövegben? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz:  A

 

OF01013
Melyik szereplő utal arra, hogy Benedetto nem fogja szó nélkül hagyni Beatrice támadá-
sait?

1-es kód:  A tanuló megkeresi a megfelelő szöveghelyet, és válaszában leírja Leonato nevét.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
•	 A követ.

Lásd  még:  x és 9-es kód.

 

OF01014
Fogalmazd meg röviden, miben különbözik a követ és Beatrice véleménye Benedettóról!

1-es kód:  A tanuló értelmezi a kérdést, és leírja, hogy a követ véleménye pozitív, Beatricéé pedig 
negatív Benedettóról (vagy körülírja ugyanezt). A tanuló utalhat arra is, hogy Beatrice 
valójában szerelmes Benedettóba, de úgy csinál, mintha utálná.
Tanulói példaválaszok:
•	 Beatrice utálja, a követ komálja.
•	 Beatrice végig azt színleli, hogy gyűlöli, a követ kedveli Benedettót.
•	 Az egyik bírja, a másik nem.
•	 Valójában mindketten kedvelik. [Kifejezi, hogy Beatrice is kedveli Benedettót titok-

ban, ám úgy csinál, mintha nem kedvelné.]
•	 A követ tiszteli, Beatrice szerelmes belé.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•	 Elég különböző.
•	 Mindkettő bírja. [Ez igaz, hiszen Beatrice szerelmes Benedettóba, de a válaszból ez 

nem derül ki, úgy tűnik, mintha valóban e szerint is viselkedne Beatrice. Akkor elfo-
gadható, ha a diák ír a színlelésről.]

•	 A két személy Benedettót két különböző oldaláról ismeri. [Ez tévedés, nem 
Benedetto kétszínű, hanem az ő megítélése különböző.]

Lásd  még:  x és 9-es kód.
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