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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2009-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja a kezében.
A Javítókulcs a teszt kérdéseire adott tanulói válaszok egységes és objektív értékeléséhez nyújt segítséget.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a Javítókulcsot, és ha a leírtakkal kapcsolatban kérdés merül 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.
7-es kód: Egyes feladatoknál 7-es kód is szerepel. Ezt olyankor alkalmazzuk, amikor a főmérés kódolására
való felkészülés során bukkanunk olyan nagy tömegben előforduló, addig nem ismert választípusra,
amellyel kapcsolatban felmerül, hogy részlegesen vagy teljesen helyes.

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.
Szövegértés – 10. évfolyam
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lehetséges kódok
Minden kódolandó kérdés mellett bal oldalon láthatók a válaszokra adható kódok (lásd az alábbi példát).
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Ebek öröme
Mi az Ebek Öröme?
......................................................................................

Lehetséges kódok

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

Bödönhajó

56/34
OG00702

Hány méter hosszú a Barcsnál talált hajóroncs? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

57/35
OG00705

Miért kérték fel Serkan Gündüzt, hogy vegyen részt a bödönhajók feltárásában?

2-es kód:

A válasz utal a leletek és a kutató származása közötti összefüggésre.
Példaválaszok:
•
Mert a hajóroncsok török koriak, és egy török kutató feltehetőleg többet tud ezzel
kapcsolatban.
•
Mert ő is török. [Minimálisan, de utal az összefüggésre.]
•
Hogy tudjanak valamit a hajók funkcióiról, mivel ő török.
•
Mert ő török volt, és látott sok ilyen hajót.

1-es kód:

A tanuló válaszában utal vagy a kutató vagy a hajók török származására.
Példaválaszok:
•
Mert török.
•
Mert török szakember, így jobban ért a témához.
•
Mert a török korból származnak a hajók.
• Mert egy török szakember, aki ért ezekhez a dolgokhoz

6-os kód:

Tipikusan rossz válasz. A válasz arra hivatkozik, hogy a szakértő segít a csapatnak.
Példaválaszok:
•
Mert szakértője a témának, és segíteni tud nekik.
•
Ő hátha tud nekik segíteni.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
A szakértelme miatt.
•
Mert szakértő a bödönhajók terén.

Lásd még:

x és 9-es kód.

58/36
OG00706

Melyik ország NEM vesz részt egyáltalán a kutatásban? Satírozd be a helyes válasz betű
jelét!
Helyes válasz: C

Szövegértés – 10. évfolyam
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59/37

OG00708

1-es kód:

A válasz utal arra, hogy a lelet részben horvát területen található.
Példaválaszok:
•
A barcsi hajóroncs éppen az államhatáron fekszik.
•
A határon van.
•
Benyúlik.
•
Átnyúlik.
•
Náluk is találtak hasonló hajókat és segítséget nyújtanak, illetve a hajó egyik fele át
ment a határon.
•
Tatja még a magyar oldalon, orra már a horvát területen.
•
Mert az ő határán fekszik a bödönhajó orra.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Mert szomszéd.
•
Mert sok ország részt vesz benne.
•
Magyarhorvátfranciaosztrák együttműködés.
•
Mert a legutolsó roncsot Barcsnál találták meg, ami egy határátkelőhely Horvát
országba.
•
Horvátország azért vesz részt a kutatásban, mert nálunk vannak a bödönhajók.
•
Mert a Dráva ott folyik el a magyarhorvát határnál.
•
Horvát területen van.
•
Mert a Dráva Horvátországon is átfolyik, határfolyó.
•
Korábban is együttműködés volt, és benne voltak a horvátok.
•
Mert együttműködést kötött.

Lásd még:

x és 9-es kód.

60/38
OG00711

2-es kód:
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Miért vesz részt Horvátország a kutatásban?
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Miért csak 2006ban indultak meg a Dráva menti feltárások?

A válasz a „a feltárás csak jóval később, 2006 augusztusában kezdődött el magyarhorvát-francia-osztrák együttműködés keretében.” részletre támaszkodik, utal rá vagy
körülírja azt.
Példaválaszok:
•
Csak ekkor jött létre a nemzetközi megállapodás.
•
Mert a támogatások adta lehetőségek, és a magyarhorvátfranciaosztrák együtt
működés azóta áll fenn.
•
2006 augusztusában kezdődött el a magyarhorvátfranciaosztrák együttműködés
keretében a feltárás.
•
Mert együtt kellett működniük magyaroknak, horvátoknak, franciáknak és osztrá
koknak.
•
A magyarosztrákfr.horv. együttműködés miatt.
•
Sok volt az együttműködő.

1-es kód:

A válasz okként a forrásokhoz való hozzájutást nevezi meg.
Példaválaszok:
•
Mert korábban nem kaptak támogatást.
•
Mert csak most volt pénzük.
•
Mert korábban nem tudtak megfelelni a feltételeknek, vagy nem volt lehetőségük.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Mert nem volt elég búvár.
•
Mert meg kellet győződni róla, hogy van még találnivaló, és meg kellett szervezni a
csapatot.
•
Mert akkor 3 ország együttműködve kutatja fel.
•
Mert a török szakember ekkor csatlakozott, valamint a dokumentációk sokáig tar
tottak.
•
A nehéz körülmények miatt.
•
Mert 1992ben elakadtak.

Lásd még:

x és 9-es kód.

61/39
OG00712

Miből gondolhatják, hogy a barcsi lelet 200 évnél régebbi? Satírozd be a helyes válasz be
tűjelét!
Helyes válasz: D

62/40
OG00718

Mit jelenthet ez a mondat: „a leletek felfedezése csak kezdete a munkának”? Satírozd be a
helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

Szövegértés – 10. évfolyam
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63/41

Jelöld meg Bvel a térképen, hol találták a 29 bödönhajót, Hval pedig a barcsi hajóroncs
lelőhelyét!

2-es kód:

A válasz MINDKÉT helyszínt helyesen jelöli meg. A H-nak a határvonalon kell lennie,
a B-nek drávatamási közelében.

1-es kód:

A válasz csak az EGYIK helyszínt jelöli meg helyesen.

OG00719
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0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.

6-os kód:

Tipikusan rossz válasz. A tanuló Barcs városára írja a H-t.

64/42
Lásd még:

x és 9-es kód.

Szövegértés – 10. évfolyam
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65/43
OG00721

Tóth János Attila nevét többször is említi a cikk. Mit gondolsz, miért? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

66/44
OG00722

Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A második bekezdés bemutatja a kutatás…
Helyes válasz: B

OG00725

Mi a közös a 4. és a 6. bekezdésben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B
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Bárka

67/45
OG00103

Mi Darvas Ferenc foglalkozása a szöveg alapján? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

68/46

OG00105

Milyen előadása van az Ördögszekér Kompániának? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

69/47

OG00106

Számozással állítsd időrendbe a programokat!
Helyes válasz: 1., 3., 4., 2.

70/48

OG00107

Magyarázd meg az eseménysorozat címét: Bárka kikötő. Mire utal a játékos kifejezés?

1-es kód:

A válasz tükrözi annak megértését, hogy az eseménysorozat címe egyszerre utal a hajófajtára és a rendezvényre vagy a színházra magára. A válasznak elég kibontania a cím
első (bárka) VAGY második (kikötő) felében rejlő metaforát.
Példaválaszok:
• A Bárka a színház neve, és a bárkák kikötőkben szoktak lenni.
• A Bárka színház kiköt a Ferencvárosban, mintha igazi bárka lenne, és a családok ott
fognak kikötni a Ferenc téren.
• Kiköthetsz, mint egy hajó, részt vehetsz a programokon.
• A rendezvény szolgálhat kikötőül.
• A Bárka egy nagy hajó, amiben sokan elférnek.
• Ez a rendezvény nagy és sok ember ment el megnézni a fellépőket.
• Itt kiköthetsz, mint egy hajó, mert sokféle látnivaló van a rendezvényen.
• Olyan kavalkád van, mint egy kikötőben.
• A bárka kikötőhelye, eljátszák, hogy hogy volt.
• Mert a Ferenc téren ki lehet kötni egy kis szórakozásra.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
• A Bárka kiköt.
• Van egy kikötő a Ferencvárosban, ahol kikötnek a bárkák.
• Többféle műsor, „megálló” van a programban, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.
• Mert folyón játszódik.
• Ide szórakozni jönnek az emberek.
• Bárka színház, bárka kikötő a Ferencvárosban, családi kikötő a Ferenc téren.

Szövegértés – 10. évfolyam
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•
•
Lásd még:

Sokan vannak itt is, ott is.
Kikötő: leköti az emberek figyelmét.

x és 9-es kód.

71/49

A gyerekeknek szóló programok napközben, a felnőtteknek szólóak este kezdődnek.
Szerinted miért így szervezték a programokat?

1-es kód:

A válasz utal a felnőttek és a gyerekek eltérő napirendjét magyarázó igényekre vagy lehetőségekre.
Példaválaszok:
•
Mert este a gyerekek már alszanak.
•
Ha este lennének a gyerekprogramok, nem sokan mennének el rá, mert akkor ők alszanak.
•
A gyerekek csak nappal aktívak, de a felnőttek este is jól bírják az ébrenlétet.
•
Este nem engedik el őket.
•
Este félnek a gyerekek.
•
Ha este lenne a gyerekeké, nem tudnák megnézni, mert másnap iskola van.
•
Azért, mert ha a gyerekek és felnőttek együtt vannak, akkor nem hagyják a felnőtteket, és nem tudnak kikapcsolódni.
•
Mert délelőtt a felnőttek dolgoznak.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Mindig van mindenféle program.
•
A gyerekek nyáron tovább maradhatnak fenn.
•
Ha este lennének a gyerekprogramok, nem sokan mennének el rá.
•
Hogy ráérjen mindenki.
•
Nem nekik való műsor megy.
•
Jobban kedvelik a nappalt a gyerekek, mint az éjszakát, de a felnőttek pont fordítva.

Lásd még:

x és 9-es kód.

OG00108

72/50
OG00112

Milyen rendezvényeknek ad helyet a Bakáts téri templom? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: A

73/51
OG00114

Mi NEM célja ennek a szövegnek? Satírozd be a válasz betűjelét!
Helyes válasz: D
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74/52

A fesztivál idején egy ismerősöd Budapesten tartózkodott, és szívesen megnézett volna
egy rendhagyó operettelőadást, de a színházakban még nyári szünet volt. A fesztivál melyik programját ajánlhattad volna a figyelmébe? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód:

A válasz a) azonosíthatóan megjelöli a Mágnás Miska c. operettet; b) nem nevezi meg
azonosíthatóan az operettet, de indoklásában támaszkodik a program leírására vagy
körülírja azt.
Példaválaszok:
•
A Mágnás Miskát, mert ezt fiatalok adják elő, és biztos nem hagyományos előadás.
•
A Mágnás Miska című előadást, mert a leírása alapján izgalmas feldolgozás.
•
Mágnás Miska. Úgy kezdődik a leírása, hogy Tudjuk már meg…, úgyhogy biztosan
rendhagyó.
•
Mágnás Miskát.
•
A Mágnás Miska, mert operett.
•
A Mágnás Miskát. A Bárka Színházban nem volt szünet.
•
Mert azt akarják megtudni, mi az operett, és mi a ráragadt klisé.
•
Bárka színház, gyerekek hogyan adják elő tíz-huszonévesen.
•
Mágnás.
•
Mágnás Miska, Bárka színházat, mert szerintem érdekes lehet.
•
Augusztus 30. 19 óra.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Operettet.
•
El Sabio Consort.
•
Ördögszekér kompánia, mert ezt is emberek adják elő.

Lásd még:

x és 9-es kód.

OG00115

75/53
OG00116

Az Alma együttes milyen programot mutat be? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

76/54

OG001118

Az alábbi válaszlehetőségek közül melyikbe tartozhat a szöveg? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: B

Szövegértés – 10. évfolyam

13

A bátyám zseni

77/55

OG01901

Hányan vannak a családban Gergőék? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

78/56
OG01902

Mi lehet Gergő édesapjának foglalkozása? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

79/57

Húzz alá egy részletet a szövegből, amely arra utal, hogy Tom valóban megijedt a bátyjától!

1-es kód:

Aláhúz a szövegben az alábbi részletek közül egyet: „hörögte néhány lépés után óvatosan”/„Tom már megszólalni sem mert”/ „Eszébe jutott a Zombik az esküvőn című film”/
„a félelem gombóca”.

6-os kód:

Tipikusan rossz válasz. A következő részt húzza alá: „A gyerek annyira meglepődött...
hogy még üvölteni is elfelejtett a dühtől.”

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még:

x és 9-es kód.

OG01906

80/58

OG01907

Miért Tomnak mutatta meg Gergő először a programot? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

81/59

OG01910

1-es kód:

14

Javítókulcs

Milyen lehet Gergő kapcsolata nagymamájával? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

A válasz megfogalmazza, hogy Gergő és a nagymama kapcsolata jó, indoklása pedig az
első szövegrészre utal.
Példaválaszok:
•
Valószínűleg közel állnak egymáshoz, mert neki akarta először elmondani, hogy
feltalált valamit.
•
Jó, mert először neki kiáltott.
•
Jó, mert neki többször kiáltott.

•
•
•
•
•
•

Jó, hisz velük élt, és őt is kereste, hogy megmutassa neki a remekművet.
Édesanyjaként szeretheti a nagymamáját. Erős a kötődés, látszik, hogy őrá számíthat legelőször.
Jó kapcsolatuk lehet, mert Geri becézte a nagymamáját, „nagyi”.
Először és utoljára is őt szólította.
Először őhozzá szaladt.
Jó, mert hamarabb kereste, mint az öccsét.

0-s kód:

Helytelen, hiányos vagy túl általános válasz.
Példaválaszok:
•
Biztos jó, mert egy lakásban élnek.
•
Nem jó, mert túl nagy a korkülönbség.
•
Egy lakásban élt.

Lásd még:

x és 9-es kód.

82/60

OG01912

Micsoda BÁBELEND? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

83/61
OG01914

Melyik jelző NEM illik a szöveg hangulatára? Satírozd be a válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

84/62

OG01915

Miért lepődik meg Tom a történet végén? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

85/63

Peti szerint Gergő programját tovább is lehet fejleszteni. Mi alapján indokolhatja állítását?

1-es kód:

A válasz a szöveg azon információira alapszik, hogy a) a program csak két nyelvre, a
magyarra és az angolra épül. VAGY b) egyszerű mondatok lefordítására alkalmas biztosan.
Példaválaszok:
•
Ki kell dolgozni a többi nyelvre.
•
Az alapján indokolhatja, hogy jobb lenne, ha a program nem tükörfordítana.
•
Még több szót lehetne belerakni.
•
Akár az interneten is lehetne segédprogram.
•
A program magyarra is fordíthatná az angolul mondott szavakat, programokat.

OG01916
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•
•

A programok másolhatók, újraírhatók és bővíthetők (és nem csak angol nyelv van a
világon).
Ne csak a beszédet, hanem az írott szöveget is fordítsa le.

0-s kód:

Helytelen, hiányos vagy túl általános válasz. A válasz csak abból az információból indul
ki, amit a kérdés maga tartalmaz.
Példaválaszok:
•
Minél gyorsabb legyen.
•
Mindent lehet fejleszteni, semmi sem tökéletes.
•
Nem tudjuk, ki a Peti.
•
El is mondta, a testvére, hogy Gergő egy zseni.
•
Mert ez valószínűleg még csak egy kezdeti stádium, így még alakítható.
•
Csak akkor fordítson, amikor kérik.

Lásd még:

x és 9-es kód.

86/64
OG01917

Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A szöveg első mondatát („És akkor eljött az a nap”)
a szöveg egésze…
Helyes válasz: B

16

Javítókulcs

„A” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 1. RÉSZ/
„B” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 2. RÉSZ
Grönland

87/1

OG06501

A szöveg melyik fáról NEM állítja, hogy élhetett egykor Grönlandon? Satírozd be a válasz
betűjelét!
Helyes válasz: D

88/2
OG06502

Húzd alá azt a mondatot, amelyik azt bizonyítja, hogy nemcsak növények, hanem állatok
is éltek korábban Grönlandon!

1-es kód:

Aláhúzza a következő mondatot: „Az erdőket gazdag rovarvilág jellemezte”.

0-s kód:

Hibás vagy helytelen válasz.

Lásd még:

x és 9-es kód.

89/3

OG06504

Fogalmazd meg, mi a különbség a jégkorszak glaciális és interglaciális korszakai között!

Megjegyzés: A pontozás során a 2-es kód 1, az 1-es kód o pontot ér.
2-es kód:

A válasz MINDKÉT szó jelentését közli, és megfogalmazza, hogy az interglaciális a jégkorszak melegebb időszaka, míg a glaciális a hidegebb.
Példaválaszok:
•
Az interglaciális a legmelegebb, míg a glaciális a leghidegebb a jégkorszakban.
•
Interglaciális: két eljegesedés közti időszak; glaciális: eljegesedés korszaka.
•
Az integlaciális az olvadás, a glaciális a fagyás ideje.
•
Az interglaciális korszakban a területet tűlevelű erdők borították. A glaciális kor
szak a jégkorszak hidegebb korszaka.
•
Glaciális: hidegebb, interglaciális: melegebb.
•
Az interglaciálisban a hőmérséklet melegebb, mint a glaciálisban.
•
A glaciális teljesen jéggel beborított, míg az interglaciális a tajgára hasonlít.
•
Az interglaciális a jégkorszak melegebb időszaka, a glaciális pedig ennek ellentettje.
•
Glaciálisban a jégréteg délebbre húzódott a hőmérséklet csökkenésével, az
interglaciálisban azonban a helyén maradt.
•
A glaciális a jégkorszakot jelenti, míg az interglaciális a jégkorszak melegebb idő
szakainak összefoglaló neve.

1-es kód:

A válasz a két szó közül mindössze az EGYIKET határozza meg, és így nem állítja egymással szembe a két fogalmat.
Példaválaszok:
•
A jégkorszak melegebb időszakai, az ún. interglaciálisok.
•
A jégkorszak hidegebb időszakai, az úgynevezett glaciálisok.
•
A hőmérséklet.
Szövegértés – 10. évfolyam 17

•
0-s kód:

Helytelen válasz.
Példaválaszok:
•
Az interglaciálisban a hőmérséklet hidegebb, mint a glaciálisban.
•
Az egyikben nagyon hideg volt, a másikban kifejezetten hideg volt.
•
Az interglaciális korszakban megmaradt a jégtakaró.

Lásd még:

x és 9-es kód.

90/4
OG06505

Mi a mostani kutatás legfőbb eredménye?

1-es kód:

A válasz rámutat, hogy a kutatók megállapították, hogy 2 millió évnél korábban, azaz a
jelenhez közelebb is növénytakaró fedte Grönlandot.
Példaválaszok:
•
Az, hogy rájöttek, 2 millió évnél később is voltak fák Grönlandon.
•
Jóval közelebbre datálják a legutolsó erdők jelenlétét Grönlandon.
•
Korábban azt gondolták, hogy csak nagyon régen volt ott élet, és most rájöttek, hogy
nem is annyira régen is volt.
•
Az eddigi elképzelésekkel ellentétben 800850 ezer éve is erdők borították Grönlan
dot.
•
Kiderült, hogy az utolsó erdők jelenléte közelebb van, mint hitték.
•
Jóval közelebbre datálják a legutolsó erdők jelenlétét Grönlandon, mint a megelőző
vizsgálatok. A kutatók így tulajdonképpen egyfajta nyitott könyvet vizsgálnak.

0-s kód:

Helytelen válasz.
Példaválaszok:
•
Találtak növényi maradványokat Grönlandon.
•
Rájöttek, hogy a globális felmelegedésben nem feltétlenül csökken jelentősen a
grönlandi jégtakaró.
•
Felismerés, hogy a jégpáncél stabilabb, mint hitték.
•
A korábbi elképzelésekkel szemben 450800 éve is erdők borították Grönlandot.
•
A kutatás rámutatott arra, hogy Grönland egykor teljesen másként nézett ki.
•
Grönlandon a jövőben újra megjelenhet az élővilág, mert nem haltak ki, ugyanis a
jégtakaró megvédte őket a romlástól.
•
Hogy volt élet Grönlandon.
•
Az hogy 3 Celsius fokos átlaghőmérsékletemelkedés elegendő a Grönlandot borító
teljes jégtakaró elolvadásához.

Lásd még:

x és 9-es kód.

91/5

OG06506

2-es kód:
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Az intergalciális melegebb időszak, ekkor tűlevelű fák is éltek a területen.

Javítókulcs

Mi a különbség az ausztrál kutatók korábbi véleménye és a mostani álláspont között?
A válasz helyesen azonosítja MINDKÉT kutatócsoport véleményét, és megfogalmazza,
hogy a) az ausztrál kutatók szerint 3 °C hőmérséklet-emelkedés következtében is jelen-

tősen csökken a jégtakaró, míg b) a GRIP kutatói szerint a jégtakaró 5 °C-os elemkedés
esetén sem tűnne el.
Példaválasz:
•
Az ausztrálok úgy gondolták, 3 Celsiusfokos hőemelkedés is a jégtakaró jelentős
olvadásához vezethet, a mostani kutatók szerint akár 5 Celsiusfokos emelkedés
esetén sem tűnne el teljesen a jég Grönlandról.
•
Az ausztrálok szerint a 3 Celsiusfokos hőemelkedés is a jégtakaró jelentős olvadá
sához vezethet, míg a mostani kutatók szerint a jégtakaró jóval stabilabb.
•
Hogy a jégtakaró elolvad, eltűnik a hőmérséklet emelkedésével. / A déli részi jég
takaró jóval stabilabb, mint gondolták.
•
Három fokos átlaghőmérséklet emelkedés elegendő a Grönlandot borító teljes jég
takaró elolvadásához. / 130116 ezer évvel ezelőtt 5 fokkal volt magasabb az átlag
hőmérséklet, mégis megmaradt a jégtakaró.
1-es kód:

A válasz csak az EGYIK kutatócsoport véleményét írja le.
Példaválaszok:
•
Az ausztrálok úgy gondolták, 3 Celsiusfokos hőemelkedés is a jégtakaró jelentős
olvadásához vezethet.
•
A mostani kutatók úgy vélik, akár 5 Cesliusfokos emelkedés esetén sem tűnne el
teljesen a jég Grönlandról.
•
130 ezer évvel ezelőtt 5 fokkal magasabb volt a hőmérséklet, a jég mégis megmaradt.

0-s kód:

Helytelen válasz.
Példaválaszok:
•
Grönland nagyon gyorsan olvad. Grönland lassan olvad.
•
Grönland örökre a jégtakaró alatt marad. Grönlandon a jég el fog olvadni, és virág
zó sziget lesz.

Lásd még:

x és 9-es kód.

92/6
OG06507

1-es kód:

Szerinted lehetséges, hogy a közeljövőben újra megjelenik a növényzet Grönlandon? Vála
szodat indokold a szöveg alapján!
A válasz NEM, és az indoklás arra támaszkodik, hogy egy nagyobb mértékű hőmérsékletemelkedés esetén is viszonylag nagy vastagságú jégréteg fedné a szigetet. Az indoklás
utalhat a GRIP kutatóinak eredményeire.
VAGY a válasz IGEN, és az indoklás arra támaszkodik, hogy a globális felmelegedés hatására elolvadhat a jég, és újra lesznek növények Grönlandon. Indoklásában hivatkoznia
kell az ausztrál kutatók vagy a NASA eredményeire.
Példaválaszok:
•
Nem, mert éppen arra mutattak rá a legújabb kutatások, hogy nagyobb hőmérsék
letváltozás esetén is megmaradhat a jégtakaró.
•
Igen, mert a NASA eredményei is azt mutatják, hogy a globális felmelegedés hatásá
ra elolvadhat a jég a szigeten.
•
Igen, mert az interglaciálisban is megjelent a növényzet.
•
Nem tudni, mert a tudósok még mindig nem tudnak pontos hőmérsékleti adatokat,
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pedig azok szükségesek.
0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló válaszában arra utal, hogy
a jég hibernálta a növényeket, és az olvadás után azok újra éledhetnek.
Példaválaszok:
• Már most is vannak élőlények, egysejtűek, és az ember is ott van.
• Szerintem igen, mivel a jég megőrizte az ottani növényeket.
• Tehát, ha elolvad a jég, újra lehet élet.
• A közeljövőben nem, majd talán 67 ezer év múlva, mert a globális felmelegedést a
technika és a környezettudatossággal meg lehet állítani, vagy mérsékelni lehet.
•
Nem, inkább az a valószínűbb, hogy a jégtakaró olvadása miatt az egész víz alá kerül.
• A jég gyorsan olvad, szóval lehetséges.
• Nem, mert ha el is olvadna a jégtakaró, és az alatta fekvő területeken esetleg fák nő
nének, egyből kivágnák, vagy felégetnék.
•
Igen, mert a globális felmelegedés miatt egyszer az összes jég elolvad.

Lásd még:

x és 9-es kód.

93/7
OG06508

Mikor volt az utolsó interglaciális időszak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

94/8
OG06509

Mennyi volt a nyári átlaghőmérséklet Grönlandon a melegebb időszakban? Satírozd be a
helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

95/9

OG06510

Hogyan maradhattak meg az egykor élt fák nyomai Grönlandon?

Megjegyzés: A2-es és 1-es kóddal értékelt válaszok egyenértékűek, egyaránt 1 pontot érnek.

20

2-es kód:

A válasz kifejti, hogy a legutóbbi felmelegedés idején 1000–1500 méteres jégréteg fedte
a földet, így az alatta lévő szerves anyagok épségben konzerválódhattak.
Példaválaszok:
•
A legutóbbi felmelegedéskor megmaradt a vastag jégtakaró, és ez megvédte a ma
radványokat.
•
A legutóbbi felmelegedéskor is 1000–1500 méter vastag jégréteg megvédte a bomlás
tól és a pusztulástól a jégbe fagyott szerves anyagokat.

1-es kód:

A válasz arra utal, hogy a jég konzerválta az egykori élet nyomait.
Példaválaszok:
• Jégbe fagytak az anyagok.
• A vastag jégtakaró megvédte a bomlástól és sérülésektől.

Javítókulcs

•
•
•

A fák pollenjeit konzerválta a jégtakaró.
A glaciálisok során a jég egyre délebbre húzódott, így konzerválta az egykori élet
nyomait.
Jégbefagytak, és így nem pusztultak el.

6-os kód:

Tipikusan rossz válasz. A válasz a jégfuratot azonosítja okként.
Példaválasz:
•
A fúrásmintákban lévő pollenek DNSelemzésére épülnek a kutatás következmé
nyei.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Nem olyan régiek, hogy elpusztulhattak volna.
•
A DNSek maradtak meg pollenjeikben.

Lásd még:

x és 9-es kód.

96/10
OG06511

Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Az utolsó bekezdés
Helyes válasz: D

97/11
OG06513

Melyik újságban jelenhetett volna meg a fenti cikk? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C
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Két pályázat

98/12
OG01101

Ki szervezi az 1-es szövegben bemutatott UNESCO-konferenciát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

99/13

OG01102

Mit jelent a modell kifejezés a 7. UNESCO Nemzetközi Modell Konferencia elnevezésében? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

100/14
OG01105

A konferencia résztvevőinek saját országukat kell képviselniük a konferencián? Satírozd
be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

101/15

Sorolj fel legalább HÁROM különböző készséget, képességet, amelyet az UNESCO-konferencia szervezői fejleszteni kívánnak!

1-es kód:

A válasz azonosít vagy körülír HÁRMAT az alábbi készségek, képességek vagy tevékenységek közül.
a) demokratikus szemlélet
b) együttműködés
c) toleráns szellemben történő munka/tolerancia
d) a világ problémáival való törődés
e) megoldáskeresés
f) diplomáciai készségek
g) előadói készségek

OG01108

Példaválaszok:
•
Diplomáciai és előadói készségek, a demokratikus értékekben való hit. [f, g, a]
•
Tolerancia, demokratikus szemlélet, diplomáciai érzék. [c, a, f]
0-s kód:
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Javítókulcs

Helytelen vagy hiányos válasz. A válasz HÁROMNÁL KEVESEBB készséget, képességet vagy tevékenységet jelöl meg.
Példaválaszok:
•
Demokrácia.
•
Hit a világ jobbításában.
•
Csapatszellem, nyelvtudás, problémamegoldó képesség.

•
•

Együttműködés, demokratikus gondolkodásmód, angoltudás.
Víz- és olajfestmény, grafika, kollázs.

Lásd még:

x és 9-es kód.

102/16

Mire utal a Kanagawa szó a biennálé címében?

1-es kód:

A válasz megfogalmazz, hogy Kanagawa egy megye Japánban VAGY egyértelműen utal
arra, hogy a szó a kiállítás helyszínét takarja.
Példaválaszok:
•
Egy japán megyére.
•
Ott állítják ki a képeket.
•
A megye neve.
•
A helyre, ahol a biennálé lesz.
•
Arra, hogy a biennálé ott van.

6-os kód:

A válasz a címben szereplő nevet a Kanagawa Nemzetközi Civilszervezetre vagy a
Kanagawa Nemzetközi Szervezetre való utalásnak érti.
Példaválaszok:
•
Kanagawa Nemzetközi Civilszervezet.
•
Nemzetközi szervezetre.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Japánra.
•
Hát a biennálé nevére.
•
A település nevére, ahol van a nemzetközi szervezet. [A település Yokohama.]
•
Kétévente ismétlődő, általában kulturális rendezvény.
•
A rendezvényt tartó helység neve.
•
Helyre utal.

Lásd még:

x és 9-es kód.

OG01111

103/17
OG01113

1-es kód:

Legkorábban hogyan értesülhetnek a művészeti világkiállításra jelentkezők arról, hogy
elfogadták a munkájukat?
A válasz a Kanagawa Nemzetközi Szervezet honlapját azonosítja.
Példaválaszok:
•
A Szervezet honlapjáról.
•
A honlapról. [Egyéb honlapot nem említ a szöveg, ezért elfogadható ez a
minimálválasz.]
•
A szervezet honlapján, vagy közvetlenül a szervezőtől.
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0-ás kód:

Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el jó válaszként az sem, ha a válasz arra
utal, hogy közvetlenül értesítik a díjazottakat.
Példaválaszok:
• E-mailt kapnak a jelentkezők.
• Interneten lehet értesülni.
• Műveket nem küldik vissza.
• Április végén a szervezők közvetlenül értesítik őket.
• A díjazott munkákat azonnal értesítik.

Lásd még:

x és 9-es kód.

104/18
OG01115

24

A Kanagawa Biennálén nincs kötött téma, de a szövegből kiderül, hogy a nyertes műveket
a népek közötti megértést és a nemzetközi cserék előmozdítását célzó programokban fogják felhasználni. Ennek szellemében Te milyen témát ajánlanál kidolgozásra?

1-es kód:

A válasz a népek közötti együttműködéssel összefüggő témát ajánl.
Példaválaszok:
• Hogyan ne legyenek háborúk?
• Gyerekek a békéért.
• Szerintem lehetne a téma az örökbefogadás más országból, mert az örökbefogadással az emberek közelebb kerülhetnek egy másik ország népéhez.
•
Olyan témát ajánlanék, ami nemzeteket, népeket mutat be, hasonlít össze, ami a toleranciáról szól.
•
Lefényképeztetném magam egy románnal karöltve.
•
Polgárháborúk és kisebbségek.
•
Olimpia.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
• A legszebb évszak.
• Japán csodái.
• Valami jelentéktelen absztrakt izét, amibe mindenki azt lát, amit akar.
• A világ népei.
• Országok közötti áruk cseréje.
• Világbéke, a fajok közti különbségek.
• Tengervédelem, és az örök klasszikus: „Szeretkezz, ne háborúzz!”
• Mivel ma is dúlnak háborúk, az újjáépítésben nagy szerepe van az együttműködésnek.
•
Nemzetközi összefogás az erdőirtás ellen.

Lásd még:

x és 9-es kód.

Javítókulcs

105/19

Mit tanácsolnál egy olyan diáknak, aki jól rajzol, de nem beszél idegen nyelveken, és nevezni szeretne a Kanagawa Biennáléra?

1-es kód:

A válasz tükrözi annak megértését, hogy a Kanagawa Biennálén nem kell személyesen
részt venni, ezért csak a jelentkezéshez kell segítség.
Példaválaszok:
•
Kérjen segítséget egy angolul tudótól a nevezéshez.
•
Biztos van angoltanár az iskolájában és együtt kitölthetik az űrlapot.
•
Nevezzen csoportosan, olyanokkal, akik beszélnek angolul.
•
Keressen valakit, aki beszél idegen nyelvet, és az ő segítségét kérje a pályázathoz.
•
Keresse meg az egyik japánul tanuló osztálytársamat, és kérjen segítséget.
•
Keressen egy társat, aki beszél idegen nyelveken, és nevezzenek csapatban.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Akkor ne jelentkezzen.
•
Valaki csak megszánja.
•
Egy ilyen jelentkezési lapot bárki ki tud tölteni.
•
Menjen olyan valakivel, aki tud angolul.
•
Rajzolja meg a művét, és szerezzen magának egy tolmácsot. [Implikálja, hogy utazni
kell.]
•
Nyugodtan küldje be, nincs szüksége idegen nyelvre.
•
Nevezzen be, hiszen oda nem szükséges az idegen nyelv használata.
•
Tanuljon nyelvet, mert így nem viszi semmire.

Lásd még:

x és 9-es kód.

106/20

Melyik rendezvényre lehet csoportosan benevezni? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OG01116

OG01118

Helyes válasz: D

107/21
OG01119

Ildikó mindkét pályázat feltételeinek megfelel. Részt tud-e venni mindkét rendezvényen?
Válaszodat indokold meg!

Megjegyzés: A helyes válaszok közül az 1-es kód 2, a 7-es kód 1 pontot ér.
1-es kód:

Helyes válasz. A tanuló IGENnel válaszol, az indoklás pedig arra a tényre támaszkodik,
hogy a második pályázat esetén a személyes részvétel szükségtelen.
Példaválaszok:
•
Természetesen, mivel a japán pályázatra elég csak elküldeni a munkát, ettől még
elutazhat Buenos Airesbe.
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7-es kód:

Részlegesen helyes válasz. A tanuló IGENnel válaszol, és indoklásában arra hivatkozik,
hogy a két esemény időpontja nem esik teljesen egybe.
Példaválaszok:
•
Igen, mert a konferencia időpontja, és a biennálé határideje közt több, mint egy
hónap van.
•
Az időpontok nem zárják ki egymást.

0-s kód:

Helytelen, hiányos vagy általános válasz.
Példaválaszok:
•
Hogyne, csak tudjon jól spanyolul és rajzolni is.
•
Igen, mert aki 14 éves, az részt vehet mindkét rendezvényen, vagy, aki még nem 15 éves.
•
Igen, mert az UNESCO-nál is el tudja küldeni a képet.
•
Nem, mert az UNESCO konferenciára egyedül nem jelentkezhet.
•
Nem, mert a két rendezvény időpontja ütközik.

Lásd még:

x és 9-es kód.

108/22
OG01120

26

Nevezd meg a konferencia és a világkiállítás legalább KÉT közös vonását!

1-es kód:

A válasz legalább KETTŐT megemlít az alábbiak közül:
a) Gyerekeknek/diákoknak/fiataloknak szól mindkettő.
b) Mindkettő nemzetközi/világszintű.
c) Csoportos részvétel is lehetséges mindkettőn.
d) Mindkettő a népek közötti együttműködést célozza meg.
Példaválaszok:
•
A fiatalokat célozza meg, és csoportban is lehet nevezni. [a,c]
•
Mindkettő nemzetközi, és a népek barátságát akarja egyesíteni. [b,d]
• Mindkettő az ifjúságban látja a reményt az összefogásra. [a, d]
•
Nemzetköziség, fiatalkorúak segítése.
•
Diákoknak szól, és nemzetközileg elismert.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Nincs ilyen!
•
Nincs, mert az egyiken gyerekek, a másikon fiatalok vehetnek részt. [Mindkettő
fiataloknak is szól]
•
Mindkettő a demokratikus nemzeti összefogást célozza meg. [csak d]
•
Többedszer rendezik meg mindkettőt.
•
Mindkettő nemzetközi, angol nyelvtudás szükséges.
•
Külföldön van mindkettő.
•
Népek közötti megértés, mint cél, és mindkét rendezvény sorszáma osztható 7-tel.

Lásd még:

x és 9-es kód.

Javítókulcs

Büszkeség és balítélet

109/23
OG06201

Mi a neve a környékre költöző fiatalembernek? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

110/24

Húzd alá azt a szövegrészt, amelyikből kiderül, hány lánya van a szövegben beszélgető
házaspárnak?

1-es kód:

A tanuló visszakeresi a kért információt, és a szövegben aláhúzza a „Ha egy asszonynak
öt eladó lánya van, ne törődjék többet a szépségével” mondatot. Az is elég, ha a tanuló
csak az „öt eladó lánya” részt húzza alá, vagy csak annyit „öt”.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz. A megadottnál többet húz alá a tanuló.

Lásd még:

x és 9-es kód.

111/25

Az anya szerint miben különbözik Lydia Lizzytől? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OG06203

OG06204

Helyes válasz: D

112/26

Miért kell sietnie a családnak a fiatalember meglátogatásával?

1-es kód:

A tanuló a szöveg alapján utal arra, hogy mások is meglátogatják, hogy férjhez adják a
lányukat ÉS/VAGY azért, mert meg kell előzni a többi potenciális esélyest.
Példaválaszok:
•
Azért, mert Sir William és Lady Lucas már eltökélték a meglátogatását, mégpedig
azért, hogy a saját lányukat házasítsák ki.
•
Mert mások is meglátogatják, akiknek eladó lányuk van.
•
Mások is meglátogatják, meg kell előzni őket, nehogy lekéssék a férjjelöltet.
•
Mert egy másik pár is készül meglátogatni őt hasonló szándékkal.
•
Azért, hogy a férfi nehogy beleszeressen hamarabb másba.
•
Mert más kérők is jönnek.
•
Nehogy más szomszédok, közellakók csapjanak le a kínálkozó lehetőségekre.
•
Mert a fiatalember gazdag, és a sok hajadon lány magának akarja máris.

OG06205
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0-ás kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Mert feleségül szerették volna adni egyik lányukat a fiatalemberhez.
•
Azért, mert van öt lányuk, és ki akarják házasítani őket.

Lásd még:

x és 9-es kód.

113/27

Mikor hajlandó meglátogatni a férjjelölteket az apa?

2-es kód:

A tanuló a szöveg alapján azt a választ írja, hogy lényegében soha, mert olyan feltételeket állít, amik nagyon kis valószínűséggel teljesülhetnek csak be. A válasz indoklás
nélkül is elfogadható.
Példaválaszok:
•
Soha, mert sosem fog 20 potenciális kérő a környékre költözni.
•
Valószínűleg sosem, mert olyan feltételeket mondott, amik nem fognak teljesülni.
•
Soha.
•
Ha minden vagyonos ember az ő környékükre fog költözni (ennek szinte semmi
esélye sincs).

1-es kód:

A tanuló a szöveg alapján azt a választ írja, hogy akkor, ha 20 olyan fiatalember költözik a környékre, akiknek az évi jövedelme 4 ezer font.
Példaválaszok:
•
Akkor, ha 20, 4 ezer font évjáradékú fiatalember költözik a környékre.
•
Ha az összes itt lesz egy helyen.
•
Ha mind a húsz férjjelölt itt lesz.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Már másnap.
•
A jövő héten.
•
Nem hajlandó, de írásban áldását adja.
•
Az apa akkor hajlandó őket, ha a felesége is megy, mert attól fél, hogy a felesége fog
megtetszeni Bingley-nek.
•
Amikor már valamennyire megismerték.
•
Nem akarja meglátogatni, csak ír neki pár sort, melyben engedélyezi, hogy feleségül
vegye az egyik lányát.

Lásd még:

x és 9-es kód.

114/28

Miért költözött a fiatalember Netherfieldbe? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OG06206

OG06207

Helyes válasz: C
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115/29

Adj másik címet a regényrészletnek!

1-es kód:

A tanuló a szöveg releváns tartalmi elemeire hivatkozva címet ad a részletnek. A tanuló
az alábbi szempontokat veheti figyelembe a szövegből a címadáskor: a) az anya szempontjai a lányok férjhezadásával, b) új bérlő érkeztével kialakult helyzet, c) a környéken
kialakult férfihiány.
Példaválaszok:
•
A legénykérés
•
Az új bérlő
•
Házassági szándék
•
Házassági összeesküvés
•
Nem önjelölt férjjelölt
•
Lányok eladása, avagy a régi Anglia hagyományai
•
Mrs. Bennett küldetése
•
A kerítőnő
•
Céltudat és haszonlesés
•
A feleségjelöltek

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Lizzy a kedvenc
•
Párbeszéd a házasságról
•
Kelekótya anyuka és rutin apuka
•
A bérlő
•
Családi dilemma
•
Lenni vagy nem lenni
•
Vagyon vagy szerelem
•
A három kismalac és a farkas
•
Egy vidéki család élete Angliában

Lásd még:

x és 9-es kód.

116/30

A szöveg egy regény elejéről származik. Mit gondolsz, miről szólhat a regény a továbbiakban? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Arról, hogy…

OG06209

OG06210

Helyes válasz: B

117/31
OG06211

Tedd időrendbe az alábbi eseményeket!
Helyes válasz: 2, 4, 3, 1
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118/32
OG06213

Mit gondolsz, minden lakót ilyen szeretettel várnak a környéken, ahogy a fiatalembert?
A szöveg alapján indokold meg a válaszod!

1-es kód:

A tanuló igenlő vagy tagadó választ ad, és a szöveg ezzel összefüggő elemeire építve indokolja
válaszát. Igenlő válasz esetén utalhat a vidéki vendégszeretetre, míg tagadó válasznál arra, hogy
a fiatalember jó partinak számít, és aki nem ilyen, az biztosan nem kelti fel az ott lakók figyelmét.
Példaválaszok:
•
Igen, mert valószínűleg vendégszeretők lehetnek, vidéken általában azok az emberek.
•
Igen, mert végre új ember költözik oda, és ez változatosságot nyújt az ott lakóknak.
•
Nem, mert a fiatalember egy potenciális férjjelölt, és ezért örülnek neki. Másnak
nem örülnének így.
•
Nem, csak a gazdagokat.
•
Igen, mert ha gazdag, akkor elveszi a lányukat feleségül, és akkor ők is meggazdagszanak.
•
Nem hiszem, hogy a csóró dél-angliaiak csak a gazdag, nőtlen pojácáknak örülnek.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Igen, mert mindenkinek örülnek.
•
Nem, mert alapvetően nem szerették az idegeneket.
•
Nem, csak a fiatalembereket.
•
Mindig fontos ilyenkor megismerni a személyt, az új lakónak a külvilágra gyakorolt
hatása is mérvadó.
•
Nem mindig, mert az emberek manapság irigyek, féltékenyek, hogy a másik megteheti, hogy elköltözzön, ha megtetszik neki egy másik környék.
•
Ha ilyen ember csöppen a szomszédukba, rögtön az egyik vagy másik leányuk jog
szerinti tulajdonának tekintik, még ha nem ismerik is érzéseit vagy nézetét.

Lásd még:

x és 9-es kód.

119/33

Szerinted melyik lány lehet az apa kedvence? A szöveg alapján indokold meg válaszodat!

OG06214

Megjegyzés: A pontozás során a 2-es és az 1-es kód egyaránt 1 pontot ér.
2-es kód:

30

Javítókulcs

A tanuló válaszában Lizzyt nevezi meg, és a következő szöveghelyek egyikére hivatkozik: „noha a magam részéről a kis Lizzy mellett emelnék szót”, VAGY „Persze magának
mindig Lizzy volt a kedvence.”
Példaválaszok:
•
Az apa kedvence Lizzy, ahogy ezt a szövegben az anya is hangoztatja.
•
„Mindig Lizzy volt a kedvence.”
•
Lizzy a kedvence, le is írja, hogy őmellette szól, és az észjárása is fürgébb a nővéreinél.
•
Lizzy, mert az apa nyers modora ellenére is megemlíti egyik lányát, sőt őt szánja az
újonnan odaköltözött férfinak.

1-es kód:

A tanuló válaszában Lizzyt nevezi meg, és indoklásában leírja, hogy neki fürgébb az
észjárása, mint a nővéreinek.
Példaválaszok:
•
Lizzy, mivel okosabb, mint a többi, de igazán egyik lányát sem szereti.

6-os kód:

Tipikusan rossz válasz. A tanuló Jane-t nevezi meg, mert őt tartja az apa a legszebbnek,
VAGY Lydiát, mert őt tartja a legvidámabbnak.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Egyértelműen Lizzy, hiszen őt okosabbnak és szebbnek tartja a másik lánynál.
•
Lydia, mert őt sokkal jobban férjhez akarja adni.

Lásd még:

x és 9-es kód.
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