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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 – 8. 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

56/27

OG00702

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

57/28
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.

58/29
OG00706

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

Szövegértés – 8. évfolyam

5

59/30
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.

60/31
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.

61/32
OG00712

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

62/33

OG00718

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

Szövegértés – 8. évfolyam
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63/34

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.

Lásd még:

x és 9-es kód.

Szövegértés – 8. évfolyam
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64/35
OG00721

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

65/36

OG00722

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

66/37

OG00725

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

67/38
OG00103

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

68/39

OG00105

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

69/40
OG00106

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

70/41

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.
• Többféle műsor, „megálló” van a programban, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.
• A rendezvény szolgálhat kikötőül.
• 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.
• 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.
• Mert folyón játszódik.
• A Bárka egy nagy hajó, amiben sokan elférnek.
• Bárka színház, bárka kikötő a Ferencvárosban, családi kikötő a Ferenc téren.
• Sokan vannak itt is, ott is.
• Kikötő: leköti az emberek figyelmét.

Szövegértés – 8. évfolyam
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Lásd még:

71/42
OG00108

x és 9-es kód.

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.

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.
•
Mert délelőtt a felnőttek dolgoznak.
•
Jobban kedvelik a nappalt a gyerekek, mint az éjszakát, de a felnőttek pont fordítva.

Lásd még:

x és 9-es kód.

72/43
OG00112

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

73/44
OG00114

Mi NEM célja ennek a szövegnek? Satírozd be a válasz betűjelét!
Helyes válasz: D
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74/45

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

75/46
OG00116

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

76/47

OG001118

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

77/48

OG05303

Az író szerint a tökösnéninek nem megy jól a boltja. Mivel indokolja ezt? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

78/49

OG05304

A szerző azt írja, a mézeskalács huszár majdnem kardot ránt. Miért írhatta ezt?

1-es kód:

A válasz rámutat, hogy a kifejezés a mézeskalács élethűségét érzékelteti.
Példaválaszok:
•
Hogy érzékeltesse, mennyire élethű.
•
Mert annyira nagy volt, és rettentő élethű.
•
Mert annyira jól sikerült.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Mert dühös volt.
•
Mert annyira jól nézett ki.
•
Mert a kardja felé nyúl.

Lásd még:

x és 9-es kód.

79/50
OG05305

Mivel indokolja Teréz néni, hogy Dorka nem kaphat édességet? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

80/51

A 3. bekezdés mely részéből derül ki, hogy az író nem tartja kedvesnek Teréz nénit? Húzd
alá a megfelelő szövegrészt!

1-es kód:

A következő mondatot, vagy annak a második felét húzza alá: „Először is nem vagyok
kedves – mondta Teréz néni, s ebben kétségkívül igazat kell adnunk neki”, VAGY „s
ebben kétségkívül igazat kell adnunk neki”.

6-os kód:

Tipikusan rossz válasz. Ha az idézett résznek csak az első felét húzza alá: „Először is
nem vagyok kedves – mondta Teréz néni”.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz. Ha az idézett szövegrésznél többet húz alá.
Példaválasz:
•
„ ‚Mit ennél, aranyom?’ Alaposabb ismerői azonban sejthetik, mi következett”.

Lásd még:

x és 9-es kód.

OG05307
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Javítókulcs

81/52
OG05308

Melyik állat lábához hasonlítanak a piaci asztalok lábai? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

82/53
OG05309

Milyen árussal NEM találkoztak Dorkáék piaci útjuk során? Satírozd be a válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

83/54

A szerző a 2. bekezdésben Kvaszta Simi külsejét jellemzi. Mennyiben kapcsolódik ez a jellemzés a foglalkozásához?

1-es kód:

A válasz rámutat, hogy a szöveg Kvaszta Simi külsejét a foglalkozására (édességárus)
jellemző hasonlatokkal és jelzőkkel írja le.
Példaválaszok:
•
Hogy édességárus, és úgy írja le, mintha ő maga is édességből lenne.
•
Mintha ő is édesség lenne.
•
Mert édességnek nézte a ruháit.
•
Édes dolgokhoz hasonlította.
•
Olyan színű volt a kinézete, mint amiket árult.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Édes, mint a méz, és kerek alakja van a sok édességtől.
•
Mert úgy néz ki, mint egy marcipán.
•
Mézet árul, ezért olyan kedves, lágy hangja van.
•
Cukorárus volt.
•
Kerek, mint az áruja.
•
Olyan, mint amit árul.
•
Cukrot árul, és úgy van felöltözve, mint egy mesebeli lény.
•
Úgy néz ki, mint egy sütemény, és úgy öltözik, édes díszítéssel.

Lásd még:

x és 9-es kód.

OG05310

84/55
OG05311

1-es kód:

A 4. bekezdésben egy kisfiú maggal találja el a macskát. Mi a különös a macska reakciójában?
A válasz rámutathat, hogy a szöveg jellegzetes emberi cselekvési mintát írt le a macska
reakciója gyanánt vagy idézheti a megfelelő szövegrészt. A válasz utalhat arra, hogy ez
a humor eszközeként is szolgálhat.
Példaválaszok:
•
Bosszút esküszik.
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•
•
•
•
•
6-os kód:

Tipikusan rossz válasz. A válasz arra utal, hogy a macska el akarja kapni a magokat.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Hogy elszaladt.
•
Hogy monoklija lett.
•
Megpróbálja elkapni a magokat.
•
Bosszút akart állni, és mégis elmenekült.
•
A színpompás macska bosszút esküdött, és elmenekült.

Lásd még:

x és 9-es kód.

85/56
OG05312
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A macskák nem szoktak bosszút esküdni.
Hogy nem egyből elfutott, hanem bosszút esküdött.
Monoklija nem lehet neki, és bosszút esküdni sem tud.
Hogy megátkozta a macska, és elszalad, de a macska nem is tud átkozódni.
Az, hogy beszél. Mert azt mondja, bosszút esküdök.

Miért irigyelte Dorka a kisfiút?

1-es kód:

A válasz arra utal, hogy a kisfiú olyasmit csinál, amit szeretne VAGY arra, hogy nem
sürgetik.
Példaválaszok:
•
Őt rángatta Teréz néni, a kisfiú meg csak ráérősen üldögélt ott.
•
Mert azt csinálhatta, amihez kedve volt.
•
Mert nem csinált semmit.
•
Neki nem kellett rohannia egyik rokona után sem.
•
Mert vele nem foglalkozott Teréz néni (úgy ahogy kellett).
•
Mert a földön unatkozott, és célba köpködött.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Mert ő is köpködni akarta a macskát. [Nem ezen van a fő hangsúly.]
•
Mert ő köpködheti a magokat.
•
Ő még a macskát is köpködheti.
•
Mert ő ehetett.
•
Édességet ehetett.
•
A kisfiú ehetett puszedlit, ő nem, mert fogszabályzója volt.

Lásd még:

x és 9-es kód.

Javítókulcs

86/57

OG05313

Mivel tréfálkozik a lacipecsenyés vendége?

Megjegyzés: A pontozás során az 1-es pont 2, a 7-es kód 1 pontot ér.
1-es kód:

A válasz a tréfa működési elvére utal: a vendég úgy tesz, mintha félreolvasná a feliratot.
Példaválaszok:
• Azzal szórakozik, hogy felcseréli a betűket.
• Úgy tesz, mintha nem tudná elolvasni.
• Azzal, hogy nem tud olvasni.
• Hát azzal, hogy teli szájjal tréfálkozott, és azt mondta, nem tudja kibetűzni Lacinéni
Katipecsenyéjét.
• Azzal hogy hibásan mondja ki a vendéglő nevét.
• Fiúnév helyett lánynevet mond.
• Mímelte, hogy nem tudja kibetűzni.

7-es kód:

A válasz nem a tréfa működési elvére, hanem tárgyára (a büfé neve) utal. A szóviccet
idéző válaszok ide tartoznak.
Példaválaszok:
• Nevekkel.
• Katipecsenye
• Hogy Pacipecsenye.
• Nevekkel.
• Hogy a nevét, címét parodizálja, kritizálja.
• Lacinéni Katipecsenyéje.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválasz:
• Kati nénivel.
• Hogy mindenre azt mondja: Hö?
• Nem tudta kimondani.

Lásd még:

x és 9-es kód.

87/58
OG05314

Mi jellemző leginkább a szöveg stílusára? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

88/59
OG05315

2-es kód:

Írj ki HÁROM olyan példát a szövegből, amely azt írja le, hogy Teréz néni sietett!
A válasz megnevez HÁROM releváns példát az alábbiak közül: 1. határozott léptekkel;
2. maga után vonszolja; 3. száguldott; 4. pihenő nélkül ringott tovább; 5. Dorka kezébe
kapaszkodva szaporázva a lépést; 6. elhúzott a gombások mellett; 7. csak ott lassított valamelyest; 8. a tömeg sűrűsödött.
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Példaválaszok:
•
határozott léptekkel/száguldott/lefékezte előnyomulását.
1-es kód:

A válasz csak KETTŐ releváns példát nevez meg.
Példaválaszok:
•
Pillantásra sem méltatta a bódékat/maga után vonszolja/pihenő nélkül.
•
Nem nézelődött./elhúzott/csak ott lassított.

0-s kód:

A válasz csak EGY releváns példát nevez meg. Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még:

x és 9-es kód.

89/60
OG05316

1-es kód:

A válasz helyesen azonosítja mindkét véleményt: akik felületesen ismerik, azt hiszik,
kedves lesz az unokahúgához; akik alaposan ismerik, azok tudják, hogy veszekedni fog.
Példaválasz:
•
Most kedves lesz. / Veszekedős nőszemély.
•
Azt hiszik, kedves. / Tudják, hogy nem az.
•
Kedves, aranyos/nem kedves, bosszús.
•
Kedves/nem érdekli, Dorka mit szeretne.
•
Kedves/szigorú, gonosz

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz. A válasz csak egy véleményt azonosít.
Példaválaszok:
•
Veszekedősnek gondolják.
•
Kedves/sejthetik, mi következett.
•
Kedves/Lusta, gonosz.
•
Hogy kiabáló, öreg nő/Barátságos, kicsit szigorú.
•
Azt hihetnénk, így szólt: mit ennél aranyom/azok sejthetik, mi következett.
•
Elegáns, művelt, csinos nő/Nem kedves.

Lásd még:

x és 9-es kód.

90/61
OG05317

1-es kód:

18

Írd le, hogyan vélekednek Teréz néniről azok, akik csak felületesen, és hogyan azok, akik
alaposan ismerik!

Javítókulcs

Szerinted Kvaszta Siminek és Kati néninek a viselkedése vagy a külseje hasonlít egymásra? Válaszodat a szöveg alapján indokold!
A válasz helyesen jelöl meg egy VAGY két különbséget a két szereplő viselkedésében
vagy külsejében.
Példaválaszok:
•
Nem, mert Kvaszta Simi kövér és kedves, Kati néni meg sovány és rosszkedvű.
•
Kvaszta Simi kövér és mosolygós, Kati néniről meg azt írja, hogy fintorog.
•
Nem, Kati néni sovány, Simi kövér.
•
Egyik kövér, a másik sovány. A külső nem hasonlít.

•
•
•

Nem, mert Kati nénit felhergelte a kockafejű, de Kvaszta Simi rá akarta venni jó
kedvvel Teréz nénit, hogy vegyen édességet.
Az egyik feltűnő ruhát hord, a másik nem.
Nem, mert Kati néni savanyú, Simi pedig vidám.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
• Mindkettő sovány, csak Kvaszta Simi kedvesebb.
• Belsejük, mert csúfolkodósak.
• Viselkedése, mert mindkettő eléri, amit akart.
• Nem, mert K.S. megvédte a gyereket, K. pedig nem.
• Viselkedésük hasonlít, mert mindketten értik a szakmájukat.
• A viselkedésük, mert a külsejük különbözött.
• A viselkedésük, mert nem veszik figyelembe a gúnyolódást.
• Az egyik nő, a másik férfi.
• Mindenben különböznek.

Lásd még:

x és 9-es kód.
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„A” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 2. RÉSZ/
„B” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 1. RÉSZ
Houdini trükkjei

91/1
OG06601

Mi volt Houdini eredeti neve? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

92/2

OG06602

Mennyi ideig tart nyitva a tárlat? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

93/3

OG06603

Az „Átváltozások” című mutatvány során miből NEM kellett kiszabadulnia a bűvésznek?
Satírozd be a válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

94/4

OG06604

Melyik bekezdés szól arról, hogy több módon is megfenyegették a múzeumot? Satírozd be
a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

95/5

OG06605

Melyik IGAZ, melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld!
Helyes válasz: HAMIS, IGAZ, IGAZ, HAMIS

96/6

OG06608

Mi jellemzi leginkább a cikk stílusát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A
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Javítókulcs

97/7
OG06611

Miért a hátsó traktusban vannak a trükköt leleplező tárgyak?

1-es kód:

A válasz tükrözi annak megértését, hogy a hátsó traktust a látogatók elkerülhetik. A válasz utalhat a figyelmeztető feliratra.
Példaválaszok:
•
Mert rábízzák az emberre, hogy be akar-e menni, és látni akarja-e.
•
Mert lehet, hogy valaki nem akarja látni.
•
Hogy először ne jöjjenek rá.
•
Hogy a látogatók először ne tudják, miből hogyan lehet kiszabadulni.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Mert az a legjobb része, és így akarják becsalogatni őket.
•
Hogy ne lássa a közönség.
•
Titok maradjon titok.
•
Hogy először a múzeumot mutassa be.
•
Mert ott nem veszik könnyen észre.
•
Mert az elején elmondja a lényeget, a végén meg bemutatja.
•
Hogy a nézők ne láthassák meg.
•
Hogy a nézők ne vegyék figyelembe.
•
Mert akkor az egész szöveget el kell ahhoz olvasni, hogy megtudjuk a titkokat.

Lásd még:

x és 9-es kód.

98/8

Egyetértesz azokkal, akik ellenzik a Houdini trükkjeit felfedő kiállítást? Válaszodat indokold!

1-es kód:

A válasz lehet IGEN, NEM vagy MINDKETTŐ, és a szöveg következő tartalmi elemeire
támaszkodhat: a) a trükk ismerete tönkreteszi a szórakozást; b) a kiállításon kívüli forrásokból is ki lehet deríteni a trükk nyitját; c) nem von le a mutatvány értékéből, ha tudjuk a titkot; d) a mutatványt Houdini találta ki, ezért szellemi terméknek tekinthető; e)
a mutatvány végrehajtása veszélyes.
Példaválaszok:
•
Igen, kár elrontani a meglepetést.
•
Nem, mert ha akarom, úgyis kideríthetem a titkot.
•
Nem baj, hogy nem igazi szórakoztató.
•
Nem, mert én is bűvész akarok lenni, és ott megtanulhatom a trükköket.
•
Az ő felfedezése és képességei, nem lenne szabad a világ elé tárni.
•
Igen, mert ez titok, és ha valaki kipróbálja, veszélyes is lehet.
•
Igen, mert még ma is sokan vannak, akik ezekkel a trükkökkel dolgoznak.
•
Nem, mert az emberek érdeklődését még jobban felkelti, ha ismerik a trükköt.
•
Igen, mert így a varázslat igazinak tűnhet.

OG06612
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0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Igen, mert egy varázslónak sohasem szabad felfednie a trükkjét.
•
Nem, mert szerintem érdekesek azok a trükkök, ők csak irigykednek rá.
•
Nem, mert ismeretterjesztő.
•
Nem, mert Houdini jó bűvész volt.
•
Nem értek egyet, mert mindenkit elkap a kíváncsiság, hogy csinálja a trükköt.

Lásd még:

x és 9-es kód.

99/9

OG06614

1-es kód:

A válasz tükrözi a szöveg megfelelő tartalmi elemei közötti összefüggés felismerését,
és explicit módon rámutat, hogy a kiállítás ugyanabban a városban kapott helyet, ahol
Houdini gyerekként élt.
Példaválaszok:
•
Appletonban van, ahol Houdini gyerekként négy évet élt.
•
Mert ott élt.
•
Mert az apja ott volt rabbi.
•
Mert ott nőtt fel.
•
Mert a családja oda költözött.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Appletonban van. [A tanuló nem mutat rá explicit módon arra, hogy Houdini itt élt.]
•
Mert ott élt, és ott volt művész.
•
Mert itt lett bűvész.
•
Hogy megtudhassák az emberek a trükkjeit.
•
Mert szerette volna látni az apját.
•
Mert ott volt először.
•
Azért, mert 4 éves kora óta Appletonban lakik, és apja a rabbija lett.

Lásd még:

x és 9-es kód.

100/10

Mi lehet az oka annak, hogy a 2. bekezdésben olyasvalaki véleményét írják le, aki nem bűvész?

1-es kód:

A válasz tükrözi annak a szerzői szándéknak a felismerését, hogy a vitában érintett hivatásos bűvészek álláspontja mellett szerepeljen a közönségé is.
Példaválaszok:
•
Mert a bűvészek mind tiltakoznak a kiállítás ellen, és itt bemutat egy példát, hogy
valakinek meg tetszik.
•
Mert a bűvészek mind tiltakoznak, pedig attól a látogatóknak még tetszik a trükk,
hogy kiderült a titok.
•
Azért, hogy tudják, tetszik az embereknek.

OG06615
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Miért éppen az appletoni múzeum készített Houdini-kiállítást?

Javítókulcs

•
•
•
•
•

Hogy meghallhassuk a köznép véleményét is.
Mert jó véleménnyel volt a kiállításról.
Fontos a látogatók véleménye is.
Mert M. Martin szerint így is csodálatos.
Egy átlagos ember sokkal érthetőbben tudja elmagyarázni. A saját élmények jobban
hangzanak, mint a bűvész szakkifejezései.

0-s kód:

Helytelen, hiányos vagy túl általános válasz. A válasz csak homályosan utal egy másik
nézőpont szerepeltetésére, azt nem állítja szembe a bűvészekével.
Példaválasz:
•
Mert valaki más véleményét is be akarja mutatni.
•
Mert nem ért hozzá.
•
Mert ő közember.
•
Mert ő is ki akarta próbálni.
•
Mert ő nem egy szakmabeli.

Lásd még:

x és 9-es kód.

101/11

Ákos szerint az utolsó bekezdés nem kapcsolódik szorosan a többihez. Szerinted igaza
van? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

OG06616

Megjegyzés: A pontozás során az 1-es kód 1, a 7-es kód 0 pontot ér.
1-es kód:

A válasz IGEN, NEM vagy MINDKETTŐ, és utal arra, hogy az utolsó bekezdés tartalma általában Houdini személyével és nem konkrétan az appletoni kiállítással függ össze.
Példaválaszok:
•
Igen, mert a többi a kiállításról szól, ez meg Houdini életéről.
•
Nem, végül is az egész Houdiniről szól.
•
Az életrajzokat az elejére szokták írni.
•
Mert az utolsó bekezdésben saját magáról ír, vagyis az életéről.
•
Igen, mert ez nem a mutatványhoz tartozik.

7-es kód:

Helytelen válasz. A válasz kimondottan csak arra utal, hogy az adott bekezdés helye a
bevezetőben lenne.
Példaválaszok:
•
Mert ezt inkább az elejére kellett volna írni.
•
Odatartozik, csak a legelejére való.
•
Mert ezt inkább az elejére kellett volna írni.
•
Igaza van, mert az utolsó szöveget az elejére tettem volna.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz. Nem hivatkozik érvelésében a szövegre.
Példaválasz:
•
Szerintem nincs igaza, mert kapcsolódik.
•
Szerintem se, de azért hasznos információ.
•
Igen, Houdini Budapesten született 1874-ben, Weiss Erik néven.

Lásd még:

x és 9-es kód.

Szövegértés – 8. évfolyam

23

Töltődj fel!

102/12
OG03503

Az alábbiak közül melyik bemutatóeszközzel NEM emelkedhetünk a magasba? Satírozd
be a válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

103/13
OG03504

Mit NEM lehet JELENLEG a Csodák Palotájában csinálni? Satírozd be a válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

104/14

Melyik kísérlet során változtathatjuk meg a hangunkat?

1-es kód:

A válasz helyesen azonosítja a kén-hexafluorid belélegzésével kapcsolatos kísérletet.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még:

x és 9-es kód.

105/15

Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A jegyárakról összességében elmondható, hogy…

OG03505

OG03506

Helyes válasz: A

106/16
OG03507

Mi a hasonlóság a Tesla transzformátor és a Jákob lajtorjája között?

Megjegyzés: A pontozás során a 2-es kód 1, a többi válasz 0 pontot ér.
2-es kód:
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A válasz utal arra, hogy mindkét eszköz elektromosság vizsgálatára/tapasztalására alkalmas.
Példaválaszok:
•
Elektromos jelenségek vizsgálatára/tapasztalására használják.
•
Elektromosságot keltenek.
•
Elektromosságot bocsát ki.

•
•
•

Elektromos áramot állít elő.
Elektromos jelenség.
Mindkettő generátor.

1-es kód:

A válasz a két eszköz nagy méretére utal.
Példaválaszok:
•
Mindkettő nagy.
•
Jókora darab mindkettő.
•
Ugyanolyan hatalmas, és tapasztalatot lehet szerezni mindkettővel.

6-os kód:

Tipikusan rossz válasz. Válaszában arra utal, hogy mindkettő révén elektromosan töltődhetünk fel.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Elektromos áramot vezet.
•
Mindkettő elektromossággal működik.
•
Mindkettő Van der Graaf generátorral működik.
•
Elektromos tárgy mindkettő.
•
Elektromos

Lásd még:

x és 9-es kód.

107/17

Húzd alá a szövegben azt a részt, amelyből kiderül, hogy a fizika a mindennapokban is
körülvesz minket!

1-es kód:

A tanuló aláhúzza a „Kiderül, milyen tudományos titkai vannak a gyermekjátékoknak,
háztartási eszközöknek, hétköznapi tárgyaknak…” mondatot VAGY az azt megelőző
mondat utolsó szavait: „teáskannából rádiót” (az egész mondat aláhúzása ez utóbbi esetében helytelen).

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még:

x és 9-es kód.

108/18

Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A 3. számmal jelölt szövegrész célja, hogy

OG03510

OG03511

Helyes válasz: D

109/19
OG03512

Mi a hasonlóság a teáskannával és a rózsával végzett kísérlet között? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: D
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Az elvarázsolt város

110/20
og04102

Melyik állattól kellett óvakodni a cirkusz vonulásánál? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

111/21
og04107

Írd le, hogy barátaik szerint miben hasonlít egymásra, illetve miben különbözik Lábalóga
Szilveszter és a karaván!

2-es kód:

A válasz utal arra, hogy Szilveszter és a karaván egyaránt vándorol, de Szilveszter nem
ver fel nagy port VAGY nincsenek kerekei VAGY fel fog hagyni a vándorlással.
Példaválaszok:
•
Hasonlít: Szilveszter is jön-megy; Különbözik: Ő nem ver fel nagy port.
•
Hasonlít: Hogy vándorol; Különbözik: Nem ver fel port.
•
Hasonlít: Egyszer itt van, másszor ott; Különbözik: Hogy le fog telepedni.
•
Hasonlít: Hogy mindig úton van; Különbözik: Nincs kereke.
•
Hasonlít: Mindketten vándorolnak. Különbség: Hogy le fog telepedni
•
Különbözik: Az egyik ember, a másik ketreces. Hasonlóság: Szilveszter is jön-megy.
•
Hasonlóság: vándor, különbség: kinézet.

1-es kód:

Csak az egyik részválasz helyes.
Példaválaszok:
•
Hasonlít: Szilveszter is jön-megy.
•
Hasonlít: Neki is olyan lusta neve van; Különbözik: Elege van a vándorlásból.
•
Hasonlít: Jön-megy, mint a cirkusz.
•
Hasonlít: Vándor; Különbözik: Nagy kocsiból álló kerekes karaván.
•
Különbözik: Nem rúgja a port.
•
Hasonlít: Mindhárman vándorolni akarnak. Különbség: Ő nem ver fel nagy port.
•
Hasonlóság: mindig vándorol, különbség: egyedül vándorol.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Ő is kerekes karaván.

Lásd még:

x és 9-es kód.

112/22

A szereplők különböző érveket hoznak fel a vándorlás mellett és ellen. Jelöld be, melyik
szereplőhöz melyik vélemény tartozik! Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával
jelöld!

og04108

Helyes válasz: TALABÉR; ZÖRÖMBÖRÖM; ZÖRÖMBÖRÖM; TALABÉR
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113/23
og04111

Kinek a szemszögéből írja le az elbeszélő a történteket? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

114/24

Ki az egyetlen szereplő, akiről tudjuk, hogy milyen a külseje?

1-es kód:

A válasz azonosíthatóan megnevezi Sebesztert.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Kardoszjánosz.

Lásd még:

x és 9-es kód.

115/25

Honnan lehet rájönni Szilveszter viselkedéséből, hogy az elején kissé fél bevallani, hogy
nem vándorol tovább?

2-es kód:

A válasz megnevez a szövegben Szilveszterrel kapcsolatban szereplő nonverbális kommunikációra utaló mozzanatok közül egyet: a) nagyot nyel; b) a cipője orrát nézi.
Példaválaszok:
•
Hogy ott nyeldesett. Ez biztos az izgulás miatt van.
•
Nagyot nyelt, és a cipőjét kezdte bámulni.
•
Hogy mielőtt szólt volna, nagyot nyelt, bátortalanul mormogott.

1-es kód:

A válasz a „mormogta” szövegrészre utal.
Példaválaszok:
•
Azt írják, hogy bátortalanul mormogott.
•
Mormog.
•
Lassan beszél.
•
Bátortalanul beszél.
•
Mert tétovázva mondja.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Elvörösödött.
•
Furcsán viselkedett.
•
Mert szerette a társait.

Lásd még:

x és 9-es kód.

og04112

og04115
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116/26
og04116

28

Miért furcsa, hogy Szilveszternek a barátai bizonygatják a vándorlás jó oldalát?

2-es kód:

A válasz arra az ellentétre utal, hogy barátai szeretik Szilvesztert, és arra biztatják, hogy
szakadjon el tőlük. A válasznak nem kell kifejteni az ellentétet.
Példaválaszok:
•
Mert ők amúgy nem is szeretnek vándorolni. Meg így nem is találkoznának többé.
•
Mert igazából azt akarják, hogy maradjon.
•
Mert az olyan, mintha azt akarnák, hogy menjen el.
•
Mert szeretik.
•
Mert nem akarják, hogy kilépjen.
•
Mert nem akarják, hogy elmenjen.
•
Mert nem akarják, hogy miattuk hagyjon fel a vándorlással.
•
Mert Szilveszternek kéne erről beszélnie, bizonygatnia, de a barátai legalább kiállnak mellette.
•
Mert egy baráttól elvárnánk, hogy támogasson, ne az ellentétjét mondja, mint mi.

1-es kód:

A válasz arra az ellentétre utal, hogy Szilveszter barátai a vándorlást dicsérik, noha ők
nem szeretnek vándorolni.
Példaválaszok:
•
Mert ők nem szeretnek vándorolni.
•
Mert ők sem akarnak mindig kirándulni.
•
Mert ők sosem mennek sehová.
•
Mert ők sosem utaznak.
•
Mert ők nincsenek oda a vándorlásért, mégis úgy gondolják, hogy Szilveszternek
kell vándorolnia.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Példaválaszok:
•
Mert tudja azt ő magától is.
•
Ha azt akarták volna, hogy maradjon, akkor a rosszat mondták volna.
•
Mert nagyon jó barátok, és megszokták, hogy vándorol.

Lásd még:

x és 9-es kód.
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