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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/

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

56/30

57/31

58/32

59/33

60/34
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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

61/35

62/36

63/37

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.
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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.

65/39

66/40

67/41

64/38
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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.

68/42

69/43

70/44

71/45
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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

73/47

74/48

75/49

72/46
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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/

A képzelet utazása – Orient Expressz

 

OF03504
Melyik szövegrészben kapunk választ az első bekezdés következő kérdésére: „Mi jutott 
eszébe Agatha Christie-nek és Graham Greene-nek az Orient kapcsán?” Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 

OF03505
Számozással állítsd időrendbe az alábbi eseményeket!

Helyes válasz:  3, 4, 2, 1

 

OF03506
Miért állt le az 1970-es évek végén az Orient expressz?

1-es kód:  A tanuló visszakeresi a kért információt, és válaszában explicite utal a légiközlekedésre. 
Elfogadható válasz az is, ha a szövegben a légiközlekedés előnyös tulajdonságaiként sze-
replő jellemzőket nevezi meg.
Tanulói példaválaszok:
• Beindult a légiközlekedés.
• Mert olcsóbb volt a repülő.
• Mert megjelent a repülőgép, és az emberek ezzel utaztak, nem vonattal.
• A légiközlekedés előnyösebb volt.
• Mert nem tudta felvenni a versenyt az olcsóbb és gyorsabb járművekkel. [A válasz 

ugyan nem említi explicite a repülőket, de szövegszerűen utal a légiközlekedés előnyös 
tulajdonságaira.]

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert nem volt rá kereslet.
• Olcsóbb lett a közlekedés.
• Mert nem tudta felvenni a versenyt (a többiekkel).

Lásd még:  x és 9-es kód.

 

OF03507
Az alábbi állítások közül melyik IGAZ Agatha Christie ÉS Graham Greene könyvére is! 
Vála szodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz:  Mindkettő, Egyik, Mindkettő
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OF03513
Miért nevezi a szerző a szöveg alcímében IDŐVONAT-nak az Orient expresszt?

A feladat szerkesztési hiba miatt ebben a formában nem megoldható, ezért az értékeléskor nem vesszük figyelembe.

 

OF03514
Mit jelent a következő mondatban az „elérhetetlen” szó? „A vonatot elérhetetlensége, új-
szerűsége és varázslatossága már az 1890-es években is színpadi előadások témájává tet-
te.”

1-es kód:  A tanuló értelmezi az idézetet, és válaszában rámutat, hogy az elérhetetlen kifejezést 
elsősorban pénzügyi értelemben kell érteni.
Tanulói példaválaszok:
• Megfizethetetlen.
• Az átlagember számára nem hozzáférhető.
• A drágaságát.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz. A kifejezést a szövegkörnyezettől függetlenül magyaráz-
za. 
Tanulói példaválaszok:
• Sokak által nem elérhető. [Megismétli a kérdést.]
• Olyan szolgáltatást nyújtott, amit nem lehetett felülmúlni.
• Nem mindenki utazhatott rajta. [Nem derül ki, hogy az emberek anyagi helyzete ha-

tározta meg. ]

Lásd még:  x és 9-es kód.

 

OF03515
Húzd alá a cikk azon mondatát, amelyből kiderül, hogy már korábban is írtak cikkeket az 
Orient expresszről!

1-es kód:  A tanuló visszakeresi a kért információt, és aláhúzza a következő mondatot: „Olvashat-
tunk már valós megpróbáltatásairól, láthattunk róla korhű fényképet”. A mondat első 
részének aláhúzása is elegendő, de az adott mondatnál több aláhúzása esetén, illetve ha 
csak a második részt húzza alá a tanuló, 0-s kódot kell adni.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még:  x és 9-es kód.
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Könyvklub

 

OE06601
Mi a közös a két klub tagsági díjában?

1-es kód: A tanuló összeveti a két szövegrészt, és válaszában leírja, hogy egyik klubban sem kell 
tagsági díjat fizetni. Amennyiben a helyes válasz mellett rossz is szerepel, 0-s kódot kell 
adni.
Tanulói példaválaszok:
•	 Nincs.
•	 Ingyenes.

7-es kód: A tanuló válaszában arra hivatkozik, hogy a klubtagság ingyenessége mellett a kataló-
gus is ingyenes és a vásárlás kedvezményes mindkét helyen.
Tanulói példaválaszok:
•	 A klubtagság ingyenes, ingyenes katalógus, kedvezményes vásárlás..

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•	 Mindkettőnél sokba kerül.
•	 Ugyanannyi. [Pontatlan, túl általános válasz.]
•	 Az elején ingyenesen lehet hozzáférni. [Nem csak az elején ingyenes.]

Lásd még: x és 9-es kód.

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

 

OE06602
Melyik klub esetében kaphatunk vásárlási kedvezményt? Satírozd be a helyes válasz betű-
jelét!

Helyes válasz: C

 

OE06603
A leírtak alapján mi a különbség a két klub internetes rendelésében? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: B 

 

OE06604
A leírtak alapján mi a különbség a két klub automatikus katalógusküldésében? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 

OE06606
Mit jutalmaz leginkább az Olvasóklub a tagjai esetében? Satírozd be a helyes válasz betű-
jelét!

Helyes válasz: A
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OE06608
Írj le HÁROM, az Olvasóklubra jellemző könyvrendelési módot!

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és válaszában megnevezi a következőket: pos-pos-
ta, telefon, weboldal/internet, fax, vevőszolgálat/személyesen.
Tanulói példaválaszok:
•	 Telefon, fax, posta.
•	 Telefonos rendelés, telefaxos rendelés és katalógusból való postai rendelés.
•	 Katalógusból lappal, telefonos megrendelés, internet. [Az első részválasz a 

megrendelőlapra, azaz a postai útra utal.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Amennyiben a tanuló rosszat is ír a felsorolásába, úgy 
válaszát 0-s kóddal értékeljük.
Tanulói példaválaszok:
•	 Telefon, csomagátvételkor fizetünk. [Csak az első részválasz helyes.]
•	 Az interneten rendelek, majd házhoz hozzák nekem.
•	 Fax, posta, telefon, katalógus.
•	 Web, telefon, üzlet. [Nincs üzletük.]

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE06609
Melyik klubnál vannak kiemelt könyvvásárlási akciók? Satírozd be a helyes válasz betűje-
lét!

Helyes válasz: A

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

 

OE06610
Milyen KÉT előnye van a katalógusból történő könyvrendelésnek a könyvesboltbeli vásár-
láshoz képest?

1-es kód: A tanuló értelmezi a kérdést, és válaszában két különböző előnyt ír le az alábbiak kö-
zül:
a) Kényelmesebb otthonról kiválasztani, mit szeretnénk.
b) Kényelmesebb (otthonról) rendelni.
c) Házhoz hozzák a könyveket.
d) Elkerüljük a vásárlással járó gondokat (kevesebb a stressz, az utánajárás).
e) Elállhat a vásárlástól.
Nem jó, ha a diák tetszőlegesen kiír valamit „A tagság előnyei” c. részből (l. Olvasóklub), 
mert nem minden ott leírt állítás felel a fenti kérdésre (pl. a Nincs tagsági díj sem felel, mi-
vel az a könyvesboltokban sincs)! A „kényelmes” csak akkor fogadható el több tételként, ha 
különböző indoklások állnak mögötte (mi és miért kényelmes, a megrendelés, az átvétel, 
a válogatás stb.).
Tanulói példaválaszok:
•	 Kényelmes a rendelés és az átvétel is.
•	 Nem kell odamenni a boltba, és nem kell haza cipelni a könyveket. [Utalás a d) és c) 

pontra.]
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•	 Hogy meg se kell mozdulni és nincs tömeg. [Utalás a b) és d) pontra.]
•	 Kényelmesen, otthon ülve, stresszmentesen megkapja, amit rendelt, utánajárás nél-

kül. [Utalás a b) és d) pontra.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
•	 Kényelmes. [Kevés.]
•	 Nem kell kimozdulni otthonról, kockázatmentes. [A boltban történő vásárlás is 

kockázatmentes.]
•	 Többe kerül, mintha boltban vásárolnék. [Előnyt kértünk és a szöveg pontatlan olva-

satát tükrözi.]
•	 A megrendelt könyvért csak az átvételkor kell fizetni. [Ez a boltban történő vásárlás 

esetén is így van.]

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE06613
Te melyik klubnak lennél inkább a tagja? Válaszodban térj ki arra, hogy szerinted miért 
érdemes az adott klub tagjának lenni!

1-es kód: A tanuló értelmezi a kérdést, ajánlja az egyik klubot, és a következő indokok egyikére 
hivatkozik: a Könyvbarát klub esetében: a) sok a kedvezmény/relatíve olcsóbb, b) nem 
online könyvesboltról van szó; az Olvasóklub esetében: c) kockázatmentes; d) kényel-
mesebb/online könyvesbolt, e) relatíve gyakrabban tájékoztatják a vevőt; f) kevesebb a 
kedvezmény
Tanulói példaválaszok:
•	 Az Olvasóklub, sokszor küldenek katalógust, és szinte mindig a rendelkezésedre áll-

nak. [e]
•	 Könyvbarát, mert szerintem virtuális könyváruházakból kockázatosabb rendelni. 

[b]
•	 Könyvbarát tagja lennék inkább, mert ott sokkal több kedvezmény jár, és nem a tag-

ság időtartama szerint. [a]
•	 Olvasóklub, mert kényelmesebben jutok a könyvekhez. [d]
•	 Az Olvasóklubnak, mert szimpatikusabb lehet, hogy nincs annyi kedvezmény, de 

biztonságosabb és könnyebb a vásárlás. [f, d] 
•	 Olvasóklub, mert ha nme tudnak egyszerre minden árut kiszállítani, a további pos-

taköltséget átvállalják. [c]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el a válasz, ha nincsen klub kiválasztva 
VAGY a klub megnevezése nem azonos a szövegben megjelenővel.
Tanulói példaválaszok:
•	 A Könyvklubot, mert több a kedvezmény. [A klub megnevezése nem oldható fel] 
•	 Nem ajánlom egyiket sem. [Nem választ.]
•	 Utálok fotelből könyvet venni. [A Könyvbarát esetében áruházban vásárolhatunk.]
•	 Ajánlom az Olvasóklubot, mert jó. [Semmitmondó indoklás.]
•	 Klassz a Könyvbarát reklámanyaga, válaszd azt. [Ettől még a klubról nem tud meg a 

másik semmit.]
•	 Könyvbarát, mert ott van kedvezmény. [Mindkettőnél van.]

Lásd még: x és 9-es kód.
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OE06615
Húzd alá az Olvasóklub szövegében azt a mondatot, amely ellentmond annak, hogy „A 
katalógusunkból megrendelőlappal történő rendelése kockázatmentes.”

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és aláhúzza a következő mondatot: „Bizonyos 
termékeknél az áru részleteiben eltérhet a képen bemutatottól.” Ennél több mondat alá-
húzása esetén 0-s kódot kell adni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: x és 9-es kód.

 

OE06616
Fejezd be a következő mondatot!
A Könyvbarát című szöveg elsődleges célja megfogalmazni...

2-es kód: A tanuló válaszában helyesen összegzi a szöveg célját: megfogalmazni a klubtagság elő-
nyeit. Amennyiben a tanuló leírja a klubtagság előnyeit és feltételeit is, úgy 2-es kódot 
kell adni neki.
Tanulói példaválaszok:
•	 hogy miért érdemes a Társaság tagjának lenni.
•	 az információkat és előnyöket.
•	 hogy hasznos és kedvezményes, nagyon jó, ha belépünk.
•	 hogy ha egyre többet vásárolunk, akkor egyre több akciót kapunk.
•	 a tagok lehetőségeit.

1-es kód: A tanuló válaszában a szöveg céljaként a klubtagság feltételeit nevezi meg.
Tanulói példaválaszok:
•	 hogy milyen módon lehet belépni, és hogy milyen kockázattal jár.
•	 hogy bárki tagjává válhat.
•	 információnyújtás a klubról. [A válasz a klubtagság feltételeire utal.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•	 hogy hol, mit, miért vásároljunk.
•	 figyelemfelkeltés, reklámozás.
•	 a program sikerességét.

Lásd még: x és 9-es kód.

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

 

OF00115
Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Az idézett szöveg célja:

Helyes válasz:  C
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