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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/

Kicsi hernyók, nagy trükkök

 

OF00601
A szöveg szerint az alábbi helyek közül melyikben bújhat el a hernyó az emésztési idő 
alatt? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz:  B

 

OF00602
Melyik állítás IGAZ? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 

OF00604
Melyik sorrendet követi a szöveg tartalmi felépítése? Satírozd be a helyes válasz betű jelét!

Helyes válasz: C

 

OF00607
Sorolj fel ÖT különböző állatot, amely a szöveg szerint hernyókra vadászik!

1-es kód:  A válaszadó megemlít ÖT KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATOT, amelyek a következők közül ke-
rülhetnek ki: CICKÁNY, VAKOND, SÜN, GYÍK, PÓK, HANGYA, MADÁR (a csőr 
említése utal rájuk), DARÁZS, LÉGY, (FONAL)FÉREG. Az utolsó háromra utalhat úgy 
is, mint PARAZITOIDOKRA, de ez a válasz csak egynek számít. Ha emellett meg is ne-
vezi a darazsat, legyet, fonalférget, az három állatnak fogadható el.  
Tanulói példaválaszok:
• Darazsak, legyek, férgek, egyes madarak és még a sünök is.
• Cickány, vakond, darázs, légy, fonalférgek.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz. Amennyiben a tanuló akárcsak egy rosszat is ír, úgy vá-
lasza nem fogadható el.
Tanulói példaválaszok:
• Csiga, sün, cickány, vakond, gyík. [A csiga nem jó, szerepel a szövegben, de más kon-

textusban, nem ragadozóként.]
• Patkány, sün, gyík, pók, madarak. [A patkány nem jó, csak a cickány.]
• Fülemüle, feketerigó, gerle, sün, cickány [A szöveg nem említ madárfajokat, ezért 

említésük a szöveg félreértését tükrözi.]
• Rengeteg van, felsorolni sok lenne.
• Parazitoidok, darázs, légy, féreg, cickány. [Ha a parazitoidokat ezen az összefoglaló 

néven nevezi meg, az csak egynek számít, ha – emellett – külön is megnevezi őket, az 
összesen háromnak, tehát említenie kell még két másik állatnevet is.] 

• Darazsak, legyek, férgek, madarak, vakondok, kígyók. [Kígyókat nem említ a szö-
veg.]

Lásd még: x és 9-es kód.

57/27

58/28

59/29

60/30
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OF00605
Hogyan NEM védekeznek a hernyók az őket érő támadással szemben? Satírozd be a he-
lyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 

OF00609
Miért hasonlíthatja a német tudós a hernyókat vegyi üzemhez?

2-es kód:  A tanuló válasza utal arra, hogy azért, mert a hernyók maguk is előállíthatnak mérge-
ket ÉS hozzáteheti, hogy a hernyók mérget halmozhatnak fel.
Tanulói példaválaszok:
• Mert olyanok, mint egy kis vegyi gyár: mérgeket gyártanak és azokat felhalmozzák.
• Mert méregkoktélt képesek produkálni és tárolni.
• Mert mérget gyártanak.
• Mert méregkoktélt képesek produkálni.
• Mert a vegyi üzemek mérgeket állítanak elő. [Impliciten utal arra, hogy a hernyók is 

mérgeket állítanak elő.]

1-es kód:  A tanuló válasza utal arra, hogy a hernyók mérget halmozhatnak fel/mérgezők, de nem 
utal arra, hogy ezt maguk állíthatják elő.
Tanulói példaválaszok:
• Mert mérget tartalmaznak.
• Mert ehetetlenek a bennük lévő méreg miatt.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha azt írja, hogy a növényekből vesz-
nek fel toxikus anyagokat, és abból készítenek mérget – ez  ugyanis nem igaz, vagy ké-
szen veszik fel a növényekből, vagy maguk szintetizálják azt, nem hozhatja ok-okozati 
viszonyba a kettőt.
Tanulói példaválaszok:
• Mert mérgekkel foglalkoznak. [Homályos.]
• Mert vicces akar lenni.

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OF00610
Fogalmazd meg, mi a hernyólét előnye és hátránya!

2-es kód:  A tanuló leír EGY előnyt és EGY hátrányt. Előnyök: a) sokat ehetnek, b) ügyesen rej-
tőzködnek/ védekeznek a támadóik elől, c) mérget termelnek, d) primitív idegrendszer. 
Hátrányok: d) primitív idegrendszer, e) sok ellenségük van, f) nem tudnak elmenekül-
ni. Megjegyzés: A primitív idegrendszer előny és hátrány is lehet.
Tanulói példaválaszok:
• Előny: rejtőzködéssel elkerülhetik támadóikat. Hátrány: Primitív az idegrendszer-

ük. [b, d]
• Előny, hogy ügyesek a rejtőzködésben, hátrány, hogyha megtalálják őket, nem tud-

nak elmenekülni. [b, f]
• Előny: Jó a mimikrijük. Hátrány: primitív az idegrendszerük. [b, d]
• Előny, hogy a külsejük révén nem feltétlenül tűnnek fel ellenségeiknek. Hátrány, 

hogy nagyon sok állat hernyóval táplálkozik. [b, e]

61/31

62/32

63/33
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1-es kód:  A tanuló leír EGY előnyt VAGY EGY hátrányt VAGY KÉT előnyt VAGY KÉT hátrányt 
a fentiek közül. Megjegyzés: A primitív idegrendszer előny és hátrány is lehet.
Tanulói példaválaszok:
• Előny: Mérget termelhetnek, amivel ehetetlenné válhatnak a ragadozók számára. [c]
• Előny: Azonkívül, hogy sokat ehetnek, (Hátrány:) csak hátrányai vannak. [Kevés, 

meg kell neveznie legalább egy hátrányt.]
• Előny: Sokat ehetnek. [a]
• Hátrány: Sokféle ellenségük van. [e]
• Előny: Ügyesen védekeznek támadóik ellen. [Ez általánosabb, de jó, mert szerepel a 

bevezető részben.]
• Előny: Ügyesen rejtőzködnek. [b]

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OF00611
Melyik HÁROM dologhoz hasonlíthat a hernyó álcája a szöveg szerint?

1-es kód:  A tanuló megnevezi a szövegben szereplő három álcát: TALAJ, ÁGACSKA, MADÁR-
ÜRÜLÉK.
Tanulói példaválaszok:
• Három dologra: ág, föld, madárürülék. [A föld, termőréteg és egyéb talajszinonimák 

elfogadhatók.]
• Ág, madárkaki, talaj.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz. Ha a tanuló a jó válaszokon kívül mást is ír, akkor vála-
sza nem fogadható el.
Tanulói példaválaszok:
• Kavics, ág, madárürülék. 
• Ág, talaj.
• Csigára, fára. 

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OF00612
Érdekesnek találtad a szöveget? Válaszodat indokold meg az olvasottak segítségével!

7-es kód: A tanuló úgy fogalmazza meg indoklását, hogy csak a hernyókra mint témára hivatko-
zik.
Tanulói példaválaszok: 

	
• Nem, mert nem érdekel a hernyók élete.
• Igen, mert megismertük a hernyók életét.

64/34

65/35
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1-es kód:  A tanuló véleményt fogalmaz meg, majd ahhoz illő és a szövegre támaszkodó indoklást 
is ad.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, mert igazán sok mindent megtudtam az eddig unalmasnak gondolt hernyók-

ról.
• Tetszett is, meg nem is. Tetszett, mert kiderült, hogy a hernyók izgalmasak, de nem 

tetszett, hogy annyira dramatizálta az életüket.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Nem tetszett, túlságosan elmerült a részletekben. [Általános.]
• Sok olyat tudtam meg, amit eddig nem tudtam. [Általános.]

Lásd még: x és 9-es kód.

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

 

OF00614
Mi a szerző célja a dőlten szedett résszel? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

Helyes válasz: D

 

OF00615
Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi legjobban az újságcikk megfogalmazá-
sát, stílusát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

66/36

67/37
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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.

68/38

69/39

70/40

71/41
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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

73/43

74/44

75/45

72/42
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A páprádi rab

 

OF03201
Hol mulat a király a történet elején? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 

OF03204
Mit jelent a szöveg alapján az elbeszélésben olvasható kifejezés: „csúfra marad idegen or-
szágban”? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 

OF03205
Kit ábrázoltak a történet idején a magyar aranyak?

1-es kód:  A tanuló visszakeresi a kért információt, és válasza egyértelműen azonosítja a királyt, 
Zsigmondot.
Tanulói példaválaszok:
• A királyt, vagyis Zsigmondot.
• Luxemburgi Zsigmondot.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Az akkori királyt.
• Az ország királyát.

Lásd még:  x és 9-es kód.

 

OF03208
Kik börtönözték be Zsigmondot? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 

OF03210
Hány napig volt a páprádi várban Zsigmond?

1-es kód:  A tanuló visszakeresi a kért információt, és válasza pontosan megnevezi a harminc nap 
időtartamot. Elfogadható az egy hónap időtartam is.
Tanulói példaválaszok:
• 30 napra ítélték el.
• 1 hónap.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• 31 nap.
• 1 évig.

Lásd még:  x és 9-es kód.

76/46
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OF03211
Ki maradt Zsigmonddal a várban? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 

OF03213
Szerinted miért nem zárták be a börtön kapuit a magyar urak?

1–es kód:  A tanuló válaszában utal arra, hogy a király becsületességét akarták kipróbálni, vagy 
bíztak a királyban a magyar nemesek.
Tanulói példaválaszok:
• Mert próbára akarták tenni.
• Mert kíváncsiak voltak, hogy mit tesz.
• Bíztak benne.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert ő mégiscsak a király volt.
• Mert nem akartak rosszat a királynak.
• Azért, hogy el tudjon menekülni.

Lásd még:  x és 9-es kód.

 

OF03214
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi jelzők közül? Válaszodat a megfelelő kez-
dőbetű besatírozásával jelöld!

          A történet megfogalmazásmódja...

Helyes válasz: HAMIS, HAMIS, IGAZ

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

 

OF03216
Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi a nemesek Zsigmond iránti érzéseit 
a történet végén? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz:  D

 

OF03217
Mit állít a király, ki vagy mi őrizte őt rabsága idején?

1-es kód:  A tanuló értelmezi a kérdést, és válaszában utal a következő mondatok egyikére: „En-
gem őriz a becsületem.” VAGY „Tisztelnem kell azt a népet, amelyik még akkor is bí-
zik királyában, mikor fogollyá teszi.”
Tanulói példaválaszok:
• A becsület.

82/52
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• Saját becsülete.
• A tisztelet. 

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A szakács.
• A becsülete és egy szakács. [A helyes válasz mellett egy szövegnek ellentmondó válasz 

is szerepel, ezért nem fogadható el.]
• Az őrök.

Lásd még:  x és 9-es kód.

 

OF03218
Számozással állítsd időrendbe az alábbi eseményeket!

Helyes válasz: 4, 2, 1, 3

86/56
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„A” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 2. RÉSZ/
„B” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 1. RÉSZ/

Hajós Alfréd, a „Magyar Delfin”

 

OF02001
Az alábbiak közül mi volt Hajós Alfréd foglalkozása? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 

OF02004
Miért nem indult Hajós Alfréd az 500 méteres úszószámban? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: A

 

OF02009
Miben tér el Hajós Alfréd a többi olimpikontól?

1-es kód:  A tanuló válaszában utal arra, hogy ő az egyetlen olimpiai bajnok, aki mind sport, 
mind művészeti kategóriában bajnok tudott lenni.
Tanulói példaválaszok:
• Mert művészeti olimpiát is nyert.
• Mindkét fajta olimpián nyert.
• Mert művészeti olimpián is jó volt.
• Kapott művészeti díjat is. [A mondat vége utal az olimpiákon megszerezhető „díjra”.]

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Ő másból is szerzett érmet.
• Ő nem csak sportol, hanem egyetemi tanárnak is tanul.
• Ő volt az, aki minden sport és minden olimpiai versenyen győzni tudott.

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OF02010
Körülményeit tekintve miben tér el egymástól az első olimpiai és egy mai úszóverseny?

1-es kód:  A tanuló válaszában utal az alábbi különbségek közül EGYRE: a) a versenyek helyszíne 
(medence/tenger); b) a víz hőmérséklete (elviselhető/igen hideg); c) van-e szünet a szá-
mok között. A felsoroltakat összefoglalóan is említheti válaszában a tanuló.
Tanulói példaválaszok:
• Ma az úszóversenyeket medencében/fedett uszodában rendezik, akkor meg a ten-

gerben úsztak. [a]
• Régen nem volt szünet a számok között. [c]
• Régen 11 fokos vízben úsztak, most meg, ha nem is meleg, de normálisabb. [b]
• Modernebbek, több medence is van. [A felsorolt különbségeket együttesen értékeli a 

válasz.]
• Régen rosszabb feltételek voltak az úszáshoz. [A „feltételek” kifejezés utal a felsorolt 

elemekre.]

87/1
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7-es kód: A tanuló válaszában saját háttérismeretére  támaszkodva az úszásnemek létére utalva 
jelöli meg a különbséget.

  Tanulói példaválaszok:
• Akkor még nem voltak úszásnemek.
• Régen nem volt gyors és mellúszás.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Rövidebbek a távok.
• Modernebb a felszerelés.
• Régen rosszabb volt. [Általános.]

Lásd még: x és 9-es kód.

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

 

OF02014
Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik összegzi legjobban a szerző nézőpontját? Satí-
rozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 

OF02015
A következő válaszlehetőségek közül melyik határozza meg legpontosabban a cikk szerke-
zetét, felépítését? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz:  B

91/5

92/6

Hajós Alfréd, a „Magyar Delfin”

 

OF02001
Az alábbiak közül mi volt Hajós Alfréd foglalkozása? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 

OF02004
Miért nem indult Hajós Alfréd az 500 méteres úszószámban? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: A

 

OF02009
Miben tér el Hajós Alfréd a többi olimpikontól?

1-es kód:  A tanuló válaszában utal arra, hogy ő az egyetlen olimpiai bajnok, aki mind sport, 
mind művészeti kategóriában bajnok tudott lenni.
Tanulói példaválaszok:
• Mert művészeti olimpiát is nyert.
• Mindkét fajta olimpián nyert.
• Mert művészeti olimpián is jó volt.
• Kapott művészeti díjat is. [A mondat vége utal az olimpiákon megszerezhető „díjra”.]

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Ő másból is szerzett érmet.
• Ő nem csak sportol, hanem egyetemi tanárnak is tanul.
• Ő volt az, aki minden sport és minden olimpiai versenyen győzni tudott.

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OF02010
Körülményeit tekintve miben tér el egymástól az első olimpiai és egy mai úszóverseny?

1-es kód:  A tanuló válaszában utal az alábbi különbségek közül EGYRE: a) a versenyek helyszíne 
(medence/tenger); b) a víz hőmérséklete (elviselhető/igen hideg); c) van-e szünet a szá-
mok között. A felsoroltakat összefoglalóan is említheti válaszában a tanuló.
Tanulói példaválaszok:
• Ma az úszóversenyeket medencében/fedett uszodában rendezik, akkor meg a ten-

gerben úsztak. [a]
• Régen nem volt szünet a számok között. [c]
• Régen 11 fokos vízben úsztak, most meg, ha nem is meleg, de normálisabb. [b]
• Modernebbek, több medence is van. [A felsorolt különbségeket együttesen értékeli a 

válasz.]
• Régen rosszabb feltételek voltak az úszáshoz. [A „feltételek” kifejezés utal a felsorolt 

elemekre.]

90/4
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Két pályázat

 

OE04802
Mikor adják át a Táborkaland című pályázat nyerteseinek a díjakat? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 

OE04803
A Táborkaland című felhívás hátterében egy sátor képe látható. Szerinted miért ezt a képet 
választották a pályázat készítői?

1-es kód: A tanuló válaszában utal a táborozás és a sátor közötti gyakorlati kapcsolatra, VAGY 
rámutathat a sátor jelképként való használatára. Tanulói példaválaszok:
• A táborokban gyakran sátorban kell lakni.
• A sátor jelképezi legjobban a táborozást szerintük.
• Olyan képet választottak, ami illik a táborozás témájához.
• A sátorban a tábor kalandosabb, mint ha házban laknánk.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadhatóak el azok a válaszok, amelynek hátteré-
ben az az előfeltevés húzodik meg, hogy a hidretés egy tábort népszerűsít.
Tanulói példaválaszok:
• Mert jól néz ki.
• Mert háromszög alakú, és az jó háttér a szöveghez.
• Jobban bemutatja az egész leírást. [Homályos válasz.]
• Jobban lehessen látni, hogy milyen pályázat. [Pontatlan válasz, ez egy irodalmi pá-

lyázat.]
• Mert sátorban fognak lakni.

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE04804
Melyik állítás NEM igaz mindkét pályázatra? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 

OE04806
A pályázat mely elemeire vonatkoznak az alábbi adatok? Írd a megfelelő vonalra a számu
kat!

Helyes sorrend: 2, 4, 1, 3

 

OE04807
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdő betű besatírozásával jelöld!

          Az iskolaújságos pályázaton pályázhatunk:

Helyes válasz: HAMIS, HAMIS, IGAZ

93/7
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OE04808
Kik NEM indulhatnak a Táborkaland című pályázaton? Satírozd be a helyes válasz betű
jelét!

Helyes válasz: D

 

OE04809
Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi legjobban a két pályázat szövegének 
fogalmazásmódját? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 

OE04813
Melyik felhívás külleme tetszik jobban? Válaszodat indokold is meg!

1-es kód: A tanuló kiválasztja az egyik pályázatot, vagy utal választására, és a szöveg külleme, 
tipográfiai jellegzetességei alapján indokol. A tanuló negatív választ is adhat, vagyis a 
válasz vonatkozhat arra a felhívásra is, amelyik nem tetszik neki.
Tanulói példaválaszok:
• A második nehezebben olvasható, mert sok kis részre van tördelve.
• A második, mert szebb a betű, és nem olyan összevissza.
• Az első, mert változatosabb, és az jobban felkelti a figyelmet.
• Az első, mert plakátszerű.
• Az első, mert ahhoz kép is van.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.  Nem fogadható el az sem, ha a tanuló a szöveg tartalma 
alapján válaszol, iiletve ha a válaszban küllemre és tartalomra vonatkozó utalás is sze-
repel.
Tanulói példaválaszok:
• A második, mert azt olvastam másodszorra, és elfáradtam.
• A Táborkaland, mert érthetőbben írja le, és illusztrálták egy sátorral. [Az első rész a 

fogalmazásra, a második a küllemre vonatkozik.]

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE04814
A második pályázatnak mindössze az a címe, hogy „Zebra Iskolaújság Pályázat”. Válaszd 
ki az alábbi címek közül azt, amelyik jobban összefoglalja a felhívás lényegét! Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B
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A grund

 

OF00101
Mi az a „csodálatos nagy, kék bura”? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 

OF00103
Mivel foglalkozott a grund mögötti telket bérlő cég?

1-es kód:  A tanuló visszakeresi a kért információt, és válaszában utal arra, hogy (gőz)fűrészelés-
sel. Amennyiben az előbbiek egyike sem szerepel kimondottan, akkor a válasznak utal-
nia kell arra, hogy már kivágott fár aprítanak tovább.
Tanulói példaválaszok:
•	 Gőzfűrészeléssel.
•	 Fűrészeléssel.
•	 Fűrészelt, és aztán eladta az aprófát.
•	 Faaprítás.
•	 Fűrészmalom.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•	 Szállítással.
•	 Fűrésszel.
•	 Fával.
•	 Favágás. [Pontatlan válasz.]

Lásd még:  x és 9-es kód.

 

OF00104
Mely bekezdések írják le, hogy mire használták a bérlők a grund mögötti telket? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 

OF00106
A részlet szerint miben hasonlít a gőzfűrész a gőzmozdonyhoz?

1-es kód:  A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy a gőzfű-
rész és a gőzmozdony kéményéből egyaránt gőz pöfékel ki, vagy a két gép hangbeli ha-
sonlóságára. A kizárólag háttérismeretet tükröző válasz (mindkettő gőzzel működik)
nem a szövegen alapszik, hanem a kérdés szövegén, ezért nem fogadható el.
Tanulói példaválaszok:
•	 Gőzt pöfékelnek ki.
•	 Gőz jön ki a kéményből.
•	 Pöfékelnek.
•	 Olyan a hangja.
•	 Mindkettő gőzt fúj ki.
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•	 Füst jön ki belőle. [Nem várta el a feladat, hogy a válaszok különbséget tegyenek az 
égéstermék és a vizpára között.]

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•	 Nem tud elindulni.
•	 A gőz. [Körben forgó magyarázat, amelyet a kérdés már tartalmazott.]
•	 Gyors.
•	 Kémény.

Lásd még:  x és 9-es kód.

 

OF00107
Mi volt a kocsik szerepe a cégnél folyó munkában? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz:  C

 

OF00108
A részlet alapján mi a különbség a házikó és a fakalyiba között? Satírozd be a helyes válasz 
betű jelét!

Helyes válasz:  A

 

OF00109
Melyik szóval lehetne helyettesíteni a negyedik bekezdés harmadik mondatában az „indi-
ánosabbat” szót? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz:  D

 

OF00110
Mit NEM helyettesített a fatelep a fiúk játékai során? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 

OF00113
Fogalmazd meg, milyen tulajdonságával tűnt ki Nemecsek a többi fiú közül!

1-es kód:  Helyes válasz. A tanuló az olvasottak alapján helyesen következtet, és válaszában utal 
rá, hogy Nemecsek szívesen engedelmeskedett a többieknek.
Tanulói példaválaszok:
•	 Szeretett engedelmeskedni.
•	 Szívesen engedelmeskedett.
•	 Szolgalelkű volt.
•	 Szerette, ha valamit teljesítenie kellett.

7-es kód:  Háttérismereten alapuló válasz. A tanuló olyan válasz ad, ami inkább a teljes regény is-
meretén alapul, a jelen szövegrészlet alapján azonban nem támasztható alá.

106/20

107/21

108/22

109/23

110/24



 
20 Javítókulcs

Tanulói példaválaszok:
•	 Jól bírta a fürdetést.
•	 Feláldozta magát.
•	 Bátor volt.

6-os kód:  Tipikusan rossz válasz. A tanuló válaszában arra utal, hogy a fiúk közül egyedül 
Nemecsek volt közlegény.
Tanulói példaválasz:
•	 Ő volt az egyetlen közlegény.
•	 Csak ő nem parancsolt.
•	 Egyerdül ő szalutált rendesen.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•	 Gyáva volt.
•	 Szelíd volt.
•	 Engedelmeskedett a parancsoknak. (Ez az általánosítás implicit módon arra utal, 

hogy a többiek nem engedelmeskedtek a parancsoknak. Itt nem erről van szó.)
•	 Minden parancsot szó nélkül végrehajtott.
•	 Mindegy volt neki, hogy parancsolgatnak neki, vagy ő parancsolgat. [Nem volt 

mindegy, mert nem akart parancsolgatni.]

Lásd még:  x és 9-es kód.

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

 

OF00114
Hol nőtt fel az elbeszélő? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

2-es kód:  A tanuló helyes választ ad, ÉS indoklásában utal a következő sorok egyikére: „Ti szép, 
egészséges alföldi diákok,...” vagy „Nekünk, városi fiúknak...”. A városra utalhat a „ma-
gas házak” szókapcsolattal is.
Tanulói példaválaszok:
•	 A fővárosban. A negyedik bekezdésben egyértelműen írja: Nekünk, városi fiúk-

nak… 
•	 Ő is a Pál utcában. Hiszen T/1-et használ.
•	 Városban, azt írja, hogy „Nekünk, városi fiúknak…”
•	 Pesti. Hiszen úgy ír, mintha ott lett volna. [Ha konkrét várost említ, akkor csak Bu-

dapest fogadható el.]
•	 Pesten, hisz azt írja, hogy „Ti alföldi diákok”. 
•	 Magas házak között, mert vágyódik az Alföldre.
•	 Budapesten, nagyvárosban. Nagyra értékelte a  nagy tereket. [Utalás a „Ti szép, 

egészséges alföldi diákok,...” szövegrészre.]

7-es kód: A tanuló válaszában a grundot nevezi meg, és helyesen megindokolja választását.
Tanulói példaválasz:
•	 A grund, mert sokat tud róla.
•	 A grundon, mert olyan boldogan ír róla.

111/25
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1-es kód:  A tanuló helyes választ ad, de nem indokolja meg válaszát, vagy indoklása helytelen.
Tanulói példaválaszok:
•	 Pesten. 
•	 Nagyvárosban.
•	 Magas házak közé ékelve.
•	 Pesten, mert csak Pestről van szó a szövegben.
•	 Pál utcában, a grund közelében.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
•	 Az Alföldön született.
•	 Grund.
•	 Valószínűleg ezen a helyen nőtt fel. [Nem elég konkrét a válasz.]

Lásd még:  x és 9-es kód.

Megj.: A jó válaszok közül a 2-es kód 2, az 1-es kód 1, a 7-es kód 1 pontot ér.
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Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Az idézett szöveg célja:

Helyes válasz:  C
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