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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2011-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 2011 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.
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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
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9
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„a” füzet szövegértés 1. rész/
„b” füzet szövegértés 2. rész/

Némó

 
oh00301

Milyen nemzetiségű volt a kutatócsoport? Satírozd be a helyes válasz betű jelét!

Helyes válasz: C

 
oh00302

A bohóchalak az otthonuk mellett rakják le a petéiket, de a kikelés után nem sokkal a kis 
halaknak mégis keresgélniük kell a tengeri rózsájukat. Hogyan lehetséges ez?

1-es kód: A tanuló a 2. bekezdésből visszakeresi és leírja azt az információt, hogy a petékből ki-
kelő lárvákat a tengeri áramlatok elsodorják a kikelési helyüktől.
Tanulói példaválaszok:
• A tengeri áramlatok elsodorják őket.
• Elviszi őket a víz.
• Elsodródnak.
• Elviszi a kishalakat a víz.
• Mert elsodorja az áramlat, és újat kell keresniük.
• A tengeri áramlatok miatt.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Az áramlat elsodorja a petéket.
• Az ikrákat elsodorja a víz.
• A bohóchalak ott érzik magukat biztonságban.
• Petiéket elsodorta a víz.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh00304

Hogyan határozták meg a tudósok, hogy melyik vizet szeretik jobban a halak? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 
oh00308

Az 1. bekezdés azt írja, hogy a tengeri rózsák valamilyen ismeretlen oknál fogva élnek a 
fás-homokos szigetek közelében. Mire következtethetünk ebből a mondatból? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

61/32

62/33

63/34

64/35
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oh00309

Miért van szükség a cím alatti dőlt betűs részre? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 
oh00310

Az alábbi négy ábra közül melyik lehet a tudósok által megépített kamra? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét, és válaszodat indokold is meg!

2-es kód: A tanuló összeveti az ábrákat a szövegben leírtakkal, kiválasztja a C ábrát, és szöveg-
alapú indoklásában egyértelműen megkülönbözteti a többitől. Háromféleképpen tehet 
megkülönböztetést: a) a kamra felül van elválasztva, b) a halak csak alul tudnak átúszni 
az egyik oldalról a másikra, c) a kamrák felső elválasztása miatt a víz nem keveredik.
Tanulói példaválaszok:
• C: A kamrát a tetején egy fal választotta ketté, amely elkülönítette a vízforrásokat. 

Lejjebb nem volt elválasztó fal.
• C: Mert az elválasztó alatt mehetnek át a halak a másik vízbe.
• C: Mert csak a tetejét választotta ketté a fal.
• C, mert az alja nincs elkerítve.
• C, mert a két külön fajta víz így sem keveredett, párhuzamosan áramlott egymás 

mellett. 

1-es kód: A tanuló összeveti az ábrákat a szövegben leírtakkal, kiválasztja a C ábrát, de nem indo-
kolja választását, vagy helytelen, semmitmondó az indoklása.
Tanulói példaválaszok:
• C: A szöveg alapján ez az ábra a jó.
• C, a víz alul keveredik össze. [Nem keveredik össze.]
• C, az, hogy a hal át tud menni egyik kamrából a másikba.
• C, mert a cikkben az állt, hogy a vizek nem keverednek.
• C, 2. bekezdés: „A kísérleteikhez olyan kamrát készítettek, amelyben...”.

0-s kód: A tanuló kiírja a szövegből a kamra kinézetét, de nem jelöli a C ábrát.
Tanulói példaválasz:
• A, mert így nem keveredtek össze.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh00311

Alcímeket adtunk a szöveg bekezdéseinek. Állítsd őket a szövegnek megfelelő sorrendbe!

Helyes sorrend: 3, 2, 1, 4

66/37

67/38

65/36
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oh00312

Ez a szöveg nem a rajzfilmről szól. A címben mégis a rajzfilmfigurára utalnak. Mi a célja 
ennek?

2-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy a cím figyelemfelkeltő funkcióval rendelkezik, 
VAGY a cím olyasmire utal, amit többen ismerhetnek, mint magát a halfajt.
Tanulói példaválaszok:
• Így biztos többeket érdekel majd. 
• Mert azt mindenki tudja, ki a Némó.
• Így talán a fiatalabb korosztályt is érdekli a szöveg, és talán elolvassák.
• Azért, hogy el tudják képzelni.
• Összefüggést mutat a mese és a valóság között, érdekfelkeltő szerepű.
• Hogy az olvasónak legyen viszonyítási alapja.
• A Némó név már mindenki számára a jól ismert bohóchal szimbólumává vált.
• Közelebb akarja hozni hozzánk a bohóchalakat.
• Érdekesebb legyen.

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy a címben szereplő mesefigura a tárgyalt halfajhoz 
tartozik.
Tanulói példaválaszok:
• Mert a Némó is egy bohóchal.
• Hogy a rajzfilmet és a valóságot egy közös pontra hozza.
• Hogy megtudjuk, nem csak a mesében létezik.
• A mesében is vannak valós dolgok.
• Némónak is meg kell találnia az otthonát.
• Célja, hogy rádöbbenjenek az emberek, hogy a filmben valóságos élőlények vannak.

0-es kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Összefüggést mutat.
• Egy kisiskolás is megértse.
• Színesebbé tegyék.
• Ismertessék a halakat.

Lásd még: x és 9-es kód.

68/39
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oh00313

Sanyi szerint a szövegből világosan kiderül, hogy azok a szigetek is korallzátonyok, ame-
lyek mellett a bohóchalak élnek. A szöveg mely elemére alapozhatja érvelését?

1-es kód: A válasz utal a következő mondatok egyikére: 
„A Némó című rajzfilmből is ismert narancssárga-fehér csíkos bohóchal a szaglása se-
gítségével igazodik el a korallok között.”

 VAGY„Azoknak a szigeteknek a környékén nem találhatók meg, amelyeket csak korall-
zátonyok alkotnak”,                                                       

 VAGY „A kísérlet nem csak a halak kiváló szaglására, hanem arra is rámutat, hogy nem 
elegendő csupán a korallzátonyok védelme, hanem a komplex ökoszisztémát kell meg-
őrizni, ...”

Kódoláskor elsősorban nem az állítás valódiságát kell nézni, hanem azt, megfelel-e 
Sanyi érvelése alapjának.
Tanulói példaválaszok:
• A negyedik szövegrész elejére.
• Mert a korallzátony is lehet fás, homokos tengerpart mellett.
• „amelyeket CSAK korallzátonyok alkotnak”.
• Az első szakasz utolsó mondatából következtet erre.
• A halak olyan sziget mellett élnek, amelyeken fák nőnek és homokos partjai vannak, 

de azok mellett nem, ahol csak korallzátonyok vannak.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Azoknak a szigeteknek a környékén nem találhatóak meg, ahol korallzátonyok 

vannak. [A válaszból kimaradt a mondat jelentése szempontjából egyik legfontosabb 
rész, a „csak” szó.]

• A negyedik bekezdés. [Túl tág.]
• A 4. részre. Itt leírja, hogy az egész ökoszisztémát kell védeni.
• A bevezető.
• Az első szövegrészből. bár nem jól olvasta el, mert pont olyan helyen nem élnek a 

bohóchalak.
• A tengeri rózsák alkotják a korallzátonyokat.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh00315

Melyik szövegtípus fogalmazásmódjára emlékeztet a szöveg nyelvezete? Satírozd be a he-
lyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

69/40

70/41
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TeÉrted

 
oh06601

Mettől meddig zajlanak a TeÉrted Akadémia programjai?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és leírja: 2009 őszétől 2011 tava-
száig.
Tanulói példaválasz:
• 2009 ősz-2011 tavasz

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Biztosan nincs leírva, csak az, hogy 15 hetes.
• 2010. február 9-től 24-ig keddenként.
• 2010. február 9-től 15 héten keresztül.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh06602

Fejtsd ki, mire utal a TeÉrted Akadémia elnevezése!

2-es kód: A válasz rámutat arra, hogy a cím szójátékot rejt, és egyértelműen azonosítja a szójáték 
MINDKÉT elemét: az a) teérted személyes névmást; és a b) te érted ragozott igét. A szó-
fajokat nem kell megneveznie a tanulónak, ezek csak a helyes válasz könnyebb azonosí-
tására szolgálnak. 
Tanulói példaválaszok:
• Egyrészt, hogy miértünk vannak a programok, másrészt, hogy érteni fogjuk, ha 

elvégezzük.
• Értem van ez az akadémia, és az értelmet veszi célba.
• Az, hogy tesznek értem azért, hogy megértsem ezeket a dolgokat.

1-es kód: A válasz a fentebb felsorolt lehetőségek közül egyet tartalmaz.
Tanulói példaválaszok:
• Te Érted, vagyis minden program azért van, hogy fontos dolgokat megértsünk, 

amelyekről esetleg az iskolában nem esik szó.
• Arra, hogy én értem például, hogyan működik a média, mert jártam a foglalkozás-

ra.
• Az Akadémia értünk, diákokért van.
• Nekünk segít.
• Rólad szól, miattad, tehát a te érdekedben történő dolgok.
• Értjük-e a világot.

6-os kód Tipikusan rossz válasz. A válasz feloldja a szójátékot anélkül, hogy magyarázattal szolgál-
na.
Tanulói példaválaszok:
• Te érted/teérted. 
• Szójáték.

71/42

72/43

 
oh00313

Sanyi szerint a szövegből világosan kiderül, hogy azok a szigetek is korallzátonyok, ame-
lyek mellett a bohóchalak élnek. A szöveg mely elemére alapozhatja érvelését?

1-es kód: A válasz utal a következő mondatok egyikére: 
„A Némó című rajzfilmből is ismert narancssárga-fehér csíkos bohóchal a szaglása se-
gítségével igazodik el a korallok között.”

 VAGY„Azoknak a szigeteknek a környékén nem találhatók meg, amelyeket csak korall-
zátonyok alkotnak”,                                                       

 VAGY „A kísérlet nem csak a halak kiváló szaglására, hanem arra is rámutat, hogy nem 
elegendő csupán a korallzátonyok védelme, hanem a komplex ökoszisztémát kell meg-
őrizni, ...”

Kódoláskor elsősorban nem az állítás valódiságát kell nézni, hanem azt, megfelel-e 
Sanyi érvelése alapjának.
Tanulói példaválaszok:
• A negyedik szövegrész elejére.
• Mert a korallzátony is lehet fás, homokos tengerpart mellett.
• „amelyeket CSAK korallzátonyok alkotnak”.
• Az első szakasz utolsó mondatából következtet erre.
• A halak olyan sziget mellett élnek, amelyeken fák nőnek és homokos partjai vannak, 

de azok mellett nem, ahol csak korallzátonyok vannak.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Azoknak a szigeteknek a környékén nem találhatóak meg, ahol korallzátonyok 

vannak. [A válaszból kimaradt a mondat jelentése szempontjából egyik legfontosabb 
rész, a „csak” szó.]

• A negyedik bekezdés. [Túl tág.]
• A 4. részre. Itt leírja, hogy az egész ökoszisztémát kell védeni.
• A bevezető.
• Az első szövegrészből. bár nem jól olvasta el, mert pont olyan helyen nem élnek a 

bohóchalak.
• A tengeri rózsák alkotják a korallzátonyokat.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh00315

Melyik szövegtípus fogalmazásmódjára emlékeztet a szöveg nyelvezete? Satírozd be a he-
lyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Hát, hogy egy akadémia.
• Segít megoldást találni a problémáinkra.
• Hogy én lehetőséget kapok, hogy megválasszam a pályát, melyet akarok.
• Mert ingyen van.
• Ismertetik az emberi jogokat, lehetőséget biztosít, segít a döntésben. Segítség a mé-

diával szemben.
• Ismertetik az emberi jogokat, segít a döntésekben.
• A médiával foglaltos intézmény.
• Segít a fiatalabbaknak a továbbtanulás, a képzés választásának döntésében.
• Segít a felsorolt kérdésekre választ adni.
• Próbál segíteni, és információkkal lát el.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh06604

András már tudja, hogy politikával szeretne foglalkozni. Melyik programot ajánlanád 
neki az alábbiak közül? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 
oh06605

Juditot nagyon érdekli a műanyag és a papír újrahasznosítása. Melyik kurzust ajánlanád 
neki a TeÉrted Akadémia programjai közül?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet, és az újrahasznosítás témáját összekapcsolja a környe-
zettudatos foglalkozásokkal.
Tanulói példaválaszok:
• „Fontos neked, hogy felnőttként is hallhasd a madarak hangját és lásd az ég kékjét? 

Akkor tegyél róla – viselkedj úgy, hogy ne használd ki a Földet!” Ezt.
• Környezettudatos foglalkozások.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Pszichodráma foglalkozások.
• Újságírást.
• Reklámkurzust, mert ezzel több embert is beszervezhet.

Lásd még: x és 9-es kód.

73/44

74/45
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oh06606

Melyik korosztálynak szánják az Akadémia programjait?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt: felsősöknek és középiskolásoknak/12–16 éve-
seknek. Elfogadható az ezeknek az életkoroknak megfelelő évfolyamok megjelölése is.
Tanulói példaválaszok:
• 7–8. osztályosoknak és középiskolásoknak, mert meg is jelöli az életkort (12–16 éve-

sek), és végig tegez minket.
• Akik már felsősök vagy nem általános iskolások, mert ezek a témák (pályaorientá-

ció) már az idősebbeket érintik.
• 12–16 éveseknek.
• Kamaszoknak.
• Középiskolások számára.
• Serdülőknek.
• Tinédzserek.
• Nem derül ki pontosan, de a programok segítenek döntést hozni az iskola után, 

tehát a középiskolásoknak szánják.
• 12-18 éveseknek

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Fiataloknak.
• Diákoknak, serdülőknek, ifjaknak.
• Általános iskolás és középiskolás korosztálynak egyaránt.
• 11-12.-eseknek.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh06608

Mire alapozza állításait a II. szöveg 1. pontja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 
oh06609

Mit gondolsz, milyen a „kritikus médiafogyasztó”? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 
oh06610

A szöveg alapján mit állíthatunk egyértelműen bármely komoly médiatermék megszüle-
téséről? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

77/48

78/49

76/47

75/46
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oh06611

Nevezz meg egy médiaterméket a szöveg alapján!

1-es kód: A tanuló a szöveg értelmezése alapján plauzibilis választ ad, és megnevez a követke-
ző médiatermékek közül egyet: reality show, híradó, reklám, riport a rádióban, cikk az 
olimpiáról, gasztroblog, film, újság, tévé-, rádióműsor.
Tanulói példaválaszok:
• Reklám.
• Interjú. 
• Újság.

7-es kód: A tanuló a felsorolt médiatermékek kategóriáinak alkalmazásával megfelelő konkrét 
médiaterméket nevez meg.
Tanulói példaválasz:
• Blikk.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• Danone.
• Rádió, tévé.
• Riporter.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh06614

Megfelelően jelképezi-e a médiaismeret-sorozat mottója a tanfolyamot? Indokold meg a 
válaszodat!

1-es kód: A tanuló a mottót és az olvasottakat összevetve állást foglal, és azt helyesen indokolja.
Tanulói példaválaszok:
• Szerintem nagyon jó mottó, mert buzdít, és a témakörök közül többet is lefed egy-

szerre. 
• Szerintem nem jó mottó, mert túl hosszú és nem elég frappáns, elég lett volna az 

első tagmondat.
• Igen, megfelelően jellemzi, mert egy mondatban megfogalmazza a médiaismeretet 

és figyelemfelkeltő is.
• Igen, lehetőséget ad a kipróbálásra.
• Igen, mert aki jelentkezik, a mottóból előre megtudja, mit fog csinálni.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló a 2. szöveg alcímét jelöli meg mottóként, illetve annak 
alapján válaszol.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, mert bepillantást nyerhetsz a média világába.
• Felkészíti a kamaszokat, hogy ne dőljenek be minden médiaterületnek.
• Igen, mert itt nem csak megismerhetik a médiát, hanem a kulisszák mögé is bete-

kintést nyerhetnek.
• Igen, egyfajta egészséges kritikára hívja fel a figyelmünket.
• Igen, mert valóban a médiát ismerjük meg jobban a tanfolyam során.

79/50

80/51
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, mert csapatban kell dolgozniuk, és a jó újságíráshoz sok munka kell.
• Nem, mert túl nyomulós a szöveg.
• Igen, mindent leírnak benne.
• Igen, mert tömören elmond mindent.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh06616

Az alábbi gyakorlatok közül melyiket emeli ki legtöbbször a médiaismeret tematikája? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 
oh06617

Sára szerint a médiaismeret-foglalkozások egyáltalán nem teszik próbára a résztvevők 
kreativitását. Győzd meg Sárát az ellenkezőjéről!

1-es kód: A tanuló a szöveg értelmezése alapján plauzibilis választ ad. A tematika több pontja 
alapján érvelhet: a) 5. és 10. pont: riport készítése; b) 8. pont: laptervezés; c) 11. pont: 
magazinműsorok készítése; d) 13. pont; e) 14. pont: reklámszpotok készítése; f) 15. pont: 
TeÉrted újság elkészítése.
Tanulói példaválaszok:
• Egy jó riport megszerkesztése is sok kreativitást igényel.
• Még a műfajokat is saját (kreatív) írásaink alapján fogjuk sorra venni.
• Arról van szó, hogy a résztvevők elméleti és gyakorlati feladatok megoldásával fej-

leszthetik képességüket.
• Sára, a médiaismeret-foglalkozás biztos jó, nemcsak elméleti rész van, hanem gya-

korlati is.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A válasz csak a tematika egy megfelelő fejezetének sorszámát 
tartalmazza, VAGY csak egy tevékenységet ír le, amelyet már magában kreatívnak te-
kint.
Tanulói példaválaszok:
• A képzés során cikket írunk, ez nem elég kreatív?
• Interjú egy közszereplővel.
• Mert riportot készíthetünk ott, ezért kreatív.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Szerintem kreatív.
• Próbára teszik, mert különböző feladatokat kell csinálniuk.
• Nemcsak a saját ízlésemnek kell megfelelni.
• De, nagyon sok munkát igényel.
• Sokat kell törődni vele, hogy jó legyek.
• Mindig új dolgokat kell csinálni.

Lásd még: x és 9-es kód.

81/52

82/53
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oh06618

Az alábbi foglalkozásúak közül ki NEM az újságíró közvetlen munkatársa? Satírozd be a 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 
oh06620

Milyen kapcsolat van az I. és a II. fejezet között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

83/54

84/55



	
15Szövegértés – 10. évfolyam

Űrállomás

 
oh02601

Mi az első bekezdés szerepe? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 
oh02602

Milyen időrendben követik egymást az egyes bejegyzések? Satírozd be a helyes válasz 
betű jelét!

Helyes válasz: B

 
oh02603

Melyik bejegyzésből értesülünk arról, hogy az űrszemét veszélytelen távolságban halad el 
a Nemzetközi Űrállomás mellett? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 
oh02604

Lezajlott-e már a második űrséta az utolsó csütörtöki bejegyzés időpontjáig? Indokold 
meg a válaszodat!

1-es kód: A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és indoklásában utal a bejegyzés idő-
pontja és az űrséta időpontja közötti összefüggésre.
Tanulói példaválaszok:
• Nem, mert azt írja, hogy csütörtök éjszaka kezdik meg.
• Nem, mert jövő időben beszél róla.
• Nem, az űrséta éjszaka várható.
• Nem, mert az űrsétáról még csak a tervét írták le.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló helytelenül vagy nem indokol.
Tanulói példaválaszok:
• Nem.
• Igen.
• Még nem zajlott le, még becsülik milyen távolságban halad el az űrszemét az űrállo-

más mellett.
• Nem zajlott le, a 3. szakasz utolsó szakaszában utal rá, hogy a második űrsétán mik 

a teendők.

Lásd még: x és 9-es kód.

85/56

86/57

87/58

88/59

 
oh06618

Az alábbi foglalkozásúak közül ki NEM az újságíró közvetlen munkatársa? Satírozd be a 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 
oh06620

Milyen kapcsolat van az I. és a II. fejezet között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D
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oh02606

Mikor közelíti meg legjobban az űrszemét a Nemzetközi Űrállomást?

2-es kód: A tanuló a szövegben visszakeresi a kért információt, megjelöli a napot és az időpontot 
a 2. bekezdés alapján: pénteken, közép-európai idő szerint 15.06-kor. 
Tanulói példaválaszok:
• Pénteken 15.06-kor.
• Pénteken 3 óra 6 perckor.
• Péntek 15:05

1-es kód: A tanuló a 3. bekezdésben jelölt, pontatlanabb időpontot adja meg.
Tanulói példaválaszok:
• Pénteken, közép-európai idő szerint 16 óra körül. 
• Péntek 16:06.

6-os: kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló csak a napot adja meg.
Tanulói példaválasz:
• Pénteken.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Közép-európai idő szerint 15.06-kor.
• Csütörtök, közép-európai idő szerint 6.42

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh02607

Milyen terv született arra az esetre, ha az űrszemét túlságosan megközelíti a Nemzetközi 
Űrállomást?

1-es kód: A válasz tartalmazza a szövegben egyértelműen azonosítható információt: megváltoz-
tatták volna az űrállomás pályáját.
Tanulói példaválaszok:
• Pályamódosítás.
• Elkerülik.
• Megváltoztatták az űrállomás bemenetét.
• Eltérítik az útját.
• „pályaváltoztatásra került volna sor”

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Elmarad az űrséta.
• Eltávolítják.

Lásd még: x és 9-es kód.

89/60

90/61
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oh02613

Az alábbi kijelentések közül melyik jellemzi a szöveget? Satírozd be a helyes válasz betű jelét!

Helyes válasz: C

 
oh02615

Mi a szöveg legfőbb célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

91/62

92/63
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„a” füzet szövegértés 2. rész/
„b” füzet szövegértés 1. rész/

Távolságtartás

 
oh02501

Hogyan reagálnak az emberek, és hogyan az állatok, ha megsértik a személyes távolságu-
kat?

1-es kód: A választ megadják a vastagon szedett szövegrészből egyértelműen azonosítható infor-
mációk: az emberek kellemetlenül érzik magukat, az állatok támadással reagálnak.
Tanulói példaválaszok:
• Emberek: rosszul érzik magukat. Állatok: támadnak.
• Emberek: rosszul érzik magukat. Állatok: harcolnak.
• Emberek: elmagyarázza, hogy nem tetcik neki. Állatok: összeverekednek, vagy 

elmegy onnan.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Csak az egyik részválaszt tartalmazza a válasz, vagy csak 
az egyik helyes.
Tanulói példaválaszok:
• Támadnak. 
• Emberek: sértődékenyek. Állatok: nyitottak.
• Emberek: 64 cm. Állatok: 34 cm.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh02503

Mi tette S. M.-et alkalmassá arra, hogy fontos szerepet kapjon az amygdala szerepét vizs-
gáló kísérletben?

1-es kód: A válasz utal a kísérlet célja és S. M. sérült mandulamagja közötti kapcsolatra.
Tanulói példaválaszok:
• Az, hogy a mandulamag, amelynek a szerepét vizsgálták, nála nem volt egészséges.
• A mandulamagja beteg volt.
• A mandulamagja nem működött rendeltetésszerűen.
• Károsodott mindkét oldali mandulamagja.
• Súlyosan károsodott mindkét oldali magja.
• Megsérült az egyik agyrésze.
• Agykárosodása volt.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló válaszában csak arra utal, hogy S. M. nem volt egészsé-
ges.
Tanulói példaválaszok:
• Az, hogy beteg volt.
• Nem volt teljesen normális.
• A rendkívül ritka kórképe.
• A kórkép adott lehetőséget.

93/1

94/2
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A furcsa viselkedése.
• Az agya.
• Az amygdala.
• Károsodott a mandulája.
• Az, hogy nem ismerte fel, mennyire mehet közel egy másik emberhez.
• Hogy nem tudta felismerni a félelmet.
• Kimondottan kedves és barátságos.
• S.M. átlag 34 cm-re közelítette meg a kísérletvezetőt.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh02504

Húzd alá a szövegben annak a folyóiratnak a nevét, amely a cikkben leírt kutatás legújabb 
eredményeit közölte!

1-es kód: A tanuló a szövegben visszakeresi a kért információt, és aláhúzza a 4. bekezdés második 
mondatában a Nature Neuroscience szavakat. Az egész mondat aláhúzása elfogadható.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem a teljes nevet húzza alá a tanuló.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh02508

Melyek az amygdala eddig ismert, a cikkben is felsorolt szerepei?

2-es kód: A tanuló válaszában helyesen azonosítja az amygdala szövegben található szerepeit, 
és válaszában utal az amygdala (1) korábban is ismert, valamint (2) újonnan felismert 
szerepeire. 
(1) A saját negatív érzések feldolgozása (harag, félelem); (2) feszélyezettségérzés kiala-
kulása/emberi társas kölcsönhatások/személyes távolságérzet; negatív érzések (harag, 
félelem) felismerése másoknál.
Tanulói példaválaszok:
• Pl. a harag feldolgozása és a helyes távolság megtartása másokkal szemben.
• Társas emberi kapcsolatok, félelem feldolgozása.
• Félelemérzet, távolságtartás.

95/3
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1-es kód: Részlegesen jó válasz. A tanuló válasza csak az (1) részválaszt tartalmazza, a (2) rész-
válasz helytelen vagy hiányos. VAGY csak a (2) részválaszt tartalmazza, az (1) rész válasz 
helytelen vagy hiányos.
Tanulói példaválaszok:
• A negatív érzések, pl. harag felismerése.
• A félelem felismerése.
• Érzelmek helyes felismerése, a távolság felismerése.
• Felismeri, hogy valakihez túl közel lépett.
• A társas kapcsolatokban van szerepe.
• Társas emberi kapcsolatok, harag, félelem. [Nem tartalmaz utalást a saját érzések 

feldolgozására.]
• A személyes távolságérzetét.
• Felismerje a közeledést.
• Társas emberi kapcsolatok, félelem felismerése. [Ugyanazt az aspektust említi két-

szer.]
• Negatív érzelmek feldolgozása.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A haragért és a többi negatív érzelemért felelős.
• A távolság.
• Erős negatív érzelmek, mint például a harag.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh02509

A cikk megírásakor vizsgálták-e az amygdala és az autizmus közötti kapcsolatot? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 
oh02510

Mi volt a cikk szerzőjének elsődleges célja a címválasztással? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: A

 
oh02511

Számozással állítsd időrendbe az alábbi eseményeket!

Helyes sorrend: 3, 1, 4, 2

97/5
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oh02512

Hogyan viszonyul a cikk szerzője S. M. esetéhez? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 
oh02514

Barátod orvosi pályára készül. Ajánlanád neki ezt a cikket? Válaszodat a szöveg alapján 
indokold! 

1-es kód: A tanuló felismeri a szöveg és az orvosi pálya közötti kapcsolatot, ennek alapján döntést 
hoz, és döntését az olvasottak segítségével indokolja.
Tanulói példaválaszok:
• A cikk egy jelentős tudományos, orvosi felfedezésről szól. Ezért érdemes elolvasni.
• Az agykutatás a témája, és nagyon érdekes, hogy a viselkedésünket ennyire az 

agyunk határozza meg.
• Nem, hiszen nem biztos, hogy a viselkedéskutatás iránt érdeklődik.
• Nem, mert a szöveg inkább humánetológiai kérdéseket feszeget, kevésbé orvosi.
• Igen, segíteni tudna az autista betegeknek.
• Nem, ez egy nagyon ritka betegség.
• Ez egy nagyon ritka és érdekes betegség, amit leírtak benne, szerintem nagyon fogja 

érdekelni.
• Igen, mert sok mindent megtudhatunk az amygdaláról.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Azért ajánlom, mert az autizmusról szól, és az fontos téma.
• Nagyon érdekes.
• Igen, mert ha ilyennel találkozik, felismerje és tudjon segíteni.
• Nem, mert nem érinti közvetlenül az orvosi szakmát.
• Igen, ajánlanám, hogy ismerje meg az emberi reakciókat.
• Igen, mert pl. egy ilyen kutatás az emberi társas kölcsönhatásban is szerepet játszik.
• Igen, mert orvostudományról szól.
• Igen, mert ezzel az információval betegeken tud segíteni.
• Ajánlanám, mert lehet, hogy ő segítene tovább folytatni ezt a kutatást, és sikeres 

lenne.

Lásd még: x és 9-es kód.
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oh02515

Foglald össze, hogy a szöveg mely részleteit illusztrálja a kép!

1-es kód: A válasz utal arra, hogy a kép az egészséges emberek távolságtartását (ez a szöveg sze-
rint 64 cm),  és S. M. távolságtartásának mértékét (ez 34 cm) illusztrálja.
Tanulói példaválaszok:
• Azt, amikor S. M. és az egészségesek távolságtartásának mértékéről beszél.
• Az egészségesek általában 64 cm-re állnak meg egymástól, S. M. viszont 34 cm-re.
• A távolságtartást, S. M. és az önkéntesek közötti különbséget.
• A kísérlet végzés történetét. Az egyik kép S.M. esete, a másik pedig a behívott to-

vábbi 20 emberé.
• Azt, hogy S.M. közelebb érezte magát jól.
• Azt mutatja, melyik a normális és a zavaró távolságtartás.
• Azt illusztrálja ki áll megfelelő távolságra, és ki áll túl közel.
• Azt illusztrálja, hogy melyik a helyes távolságtartás, hogy ne érezze magát kellemet-

lenül az ember.
• A kutatók által mért és az S.M. általi távolságtartást illusztrálják.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz, csak a kísérletre utal.
Tanulói példaválaszok:
• A kísérlet.
• A távolságtartást.
• A mérés eredményeit.
• A távolságtartást két ember között.
• A kép a mérést illusztrálja, és annak az eredményeit.
• Amikor a megállási távolság módszerét alkalmazzák.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Megmutatja a zavaró és a normális testtartás közötti kölünbséget.
• Mennyire állnak közel az önkéntesek.
• Mennyire áll közel S.M.
• A távolságtartás S.M. és az önkéntesek között.

Lásd még: x és 9-es kód.
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BKV

 
oh05201

Milyen céllal hozták létre a BKV-t?

1-es kód: A válasz helyesen azonosítja a vállalat feladatát: a főváros közösségi közlekedésének el-
látása érdekében.
Tanulói példaválaszok:
• A tömegközlekedésre.
• A köznapi közlekedés ellátása.
• Fővárosi közlekedés ellátása.
• A fővárosi közösség gyors és biztonságos közlekedésének ellátása.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A válasz a cég célkitűzéseit tartalmazza: hogy kényelmesen, 
gyorsan és biztonságosan utazhassunk.
Tanulói példaválaszok:
• Kényelem, gyorsaság, biztonság.
• A zökkenőmentes utazás célja miatt.
• Hogy az emberek kényelmesen, zökkenőmentesen eljuthassanak oda, ahová szeret-

nének.
• Hogy Budapesten gyorsabb és egyszerűbb legyen a közlekedés.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Személyszállító járművek üzemeltetésére.
• Könnyebb legyen az embereknek munkába menniük.
• Közlekedési céllal.
• Személyek szállítása.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh05202

Sorold fel azt a HÁROM dolgot, amelyet a BKV az utasok kiszolgálásával kapcsolatban a 
legfontosabbnak tart!

1-es kód: A válasz tartalmazza a szövegben egyértelműen azonosítható információkat: kényel-
mes/zökkenőmentes, gyorsaság és biztonságos/nem veszélyes/balesetmentes. Idézet is 
elfogadható.
Tanulói példaválaszok:
• Kényelem, gyorsaság, biztonság.
• Kényelmes, gyors, balesetmentes közlekedés.

103/11
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oh02515

Foglald össze, hogy a szöveg mely részleteit illusztrálja a kép!

1-es kód: A válasz utal arra, hogy a kép az egészséges emberek távolságtartását (ez a szöveg sze-
rint 64 cm),  és S. M. távolságtartásának mértékét (ez 34 cm) illusztrálja.
Tanulói példaválaszok:
• Azt, amikor S. M. és az egészségesek távolságtartásának mértékéről beszél.
• Az egészségesek általában 64 cm-re állnak meg egymástól, S. M. viszont 34 cm-re.
• A távolságtartást, S. M. és az önkéntesek közötti különbséget.
• A kísérlet végzés történetét. Az egyik kép S.M. esete, a másik pedig a behívott to-

vábbi 20 emberé.
• Azt, hogy S.M. közelebb érezte magát jól.
• Azt mutatja, melyik a normális és a zavaró távolságtartás.
• Azt illusztrálja ki áll megfelelő távolságra, és ki áll túl közel.
• Azt illusztrálja, hogy melyik a helyes távolságtartás, hogy ne érezze magát kellemet-

lenül az ember.
• A kutatók által mért és az S.M. általi távolságtartást illusztrálják.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz, csak a kísérletre utal.
Tanulói példaválaszok:
• A kísérlet.
• A távolságtartást.
• A mérés eredményeit.
• A távolságtartást két ember között.
• A kép a mérést illusztrálja, és annak az eredményeit.
• Amikor a megállási távolság módszerét alkalmazzák.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Megmutatja a zavaró és a normális testtartás közötti kölünbséget.
• Mennyire állnak közel az önkéntesek.
• Mennyire áll közel S.M.
• A távolságtartás S.M. és az önkéntesek között.

Lásd még: x és 9-es kód.
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Jó utazás.
• Kényelmes, gyors, zökkenőmentes.
• Jegyek, bérletek, okmányok.
• Zökkenőmentes, kényelmes és nem veszélyes.
• Zökkenőmentes utazás, félreértések elkerülése.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh05205

Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amelyikből kiderül, hogy miért kell az utasoknak 
az utazás végéig megőrizniük az érvényesített jegyet!

1-es kód: A tanuló visszakeresi és aláhúzza az alábbi mondatot: A BKV Rt. jegyellenőrei az uta-
sok jegyének és bérletének, illetve bérletigazolványának az érvényességét az utazás so-
rán bármikor ellenőrizhetik; VAGY az utazás során bármikor ellenőrizhetik.

7-es kód: A tanuló az előző mondat megfelelő részletét húzza alá: Az érvényesített jegyet nem 
szabad másra átruháznia, az utazás  végéig  meg  kell  őriznie,  és  ellenőrzéskor  az  el-
lenőrnek  át  kell  adnia.
Amennyiben a tanuló a 7-es és az 1-es kódhoz tartozó mondatokat egyaránt aláhúzza, 
úgy 1-es kódot kap.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh05206

Miért kell igazolvánnyal vagy igazolással rendelkeznie annak, aki díjmentesen utazik? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 
oh05207

Ki szegte meg az utazás feltételeit az alábbi utasok közül? Satírozd be a helyes válasz betű-
jelét!

Helyes válasz: B
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oh05208

A szerző az 5. szövegrészben megemlíti a rádióhallgatás szabályait is. Miért írta bele a 
mondatba a „vagy más hasonló készülék” kifejezést?

2-es kód: A válasz rámutat arra, hogy nemcsak rádióval lehet a többi utast zavaró hangokat kelte-
ni, hanem más hasonló eszközökkel is.
Tanulói példaválaszok:
• Mert nem csak a rádiót lehet hangosan hallgatni egy járművön.
• Egy CD vagy egy MP3 is lehet ugyanolyan zavaró másoknak, mint egy rádió.
• Mert ez nemcsak a rádióra, hanem a többi zajkeltő (pl. telefon) készülékre is vonatkozik.
• Mert más olyan tárgyat vagy készüléket sem szabad hallgatni, ami zavarhatja az 

utastársakat.
• Olyan tárgyak, amelyek megzavarják, amik megzavarják az emberek nyugodt és 

kényelmes utazását. (zene) [A zárójelben lévő „zene” kifejezéssel pontosítja, mire 
gondol.]

• Mert más hasonló készülékkel is zavarhatja az utasokat.
• Más hangkeltő tárgyak is zavart kelthetnek.

1-es kód: A válasz utal más eszközökre, de nem mutat rá a hasonlóságnak a szöveg szempontjából 
érdekes jellegére.
Tanulói példaválaszok:
• Nem akart felsorolni minden olyan dolgot, amely hasonlít a rádióhoz.
• Lehetne akár CD vagy telefon is.
• Mert nem akart annyit írni.
• Manapság már nem csak rádió létezik, hanem több egyéb hasonló eszköz is.
• Rádiót lehet telefonon is hallgatni.
• Azért mert ebbe tartozik bele a telefon is.
• Hogy az emberek tudják, hogy ez minden készülékre vonatkozik.

0-s kód: Helytelen, hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Szerintem már senki sem hallgat rádiót.
• Hogy másra is vonatkozik.
• Ne zavarják az utasok kényelmét, mozgását, és ne használjanak zavaró hangot adó 

készüléket.
• Azért, hogy közöljék az utasokkal, hogy ne legyen zavaró hatás a buszon.
• Zavarja az utasokat illetve a sofőrt és ez balesetet okozhat.
• Zavarhatnak. [Túl általános.]

Lásd még: x és 9-es kód.
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oh05209

Béla szerint az 5. szövegrészt két részre kellene bontani, és a második fele külön címet kap-
hatna. Szerinted mivel indokolhatja Béla az álláspontját?

1-es kód: A válasz rámutat, hogy az 5-ös bekezdés második felének témája nem felel meg a bekez-
dés címének.
Tanulói példaválaszok:
• Mert csak az eleje szól az állatok szállításáról. A végén már az van, hogy mit kell 

mellőzni.
• A második felében már más szabályokat sorol fel. Nem tartoznak össze.
• Hogy a 2. fele már nem az állatok szállításáról szól, hanem pl. a dohányzásról.
• A második rész már nem az állatokról szól.
• Mert nem illik össze az állítok szállítása az utazási etikettel.
• Az italfogyasztást, a szemetelést nem kell betenni az állatokhoz.
• A második fele már a tiltásokról szól.
• Az első rész az állatokról a második rész az emberekről szól.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A válasz nem tartalmaz a kérdéshez képest többletinformációt.
Tanulói példaválaszok:
• A két rész teljesen másról szól.
• Két külön dolgot mutat be.

0-s kód: Helytelen, hiányos válasz. A válasz nem utal tartalmi eltérésre a két rész között, VAGY 
a kérdés szempontjából érdektelen érveket említ. Nem fogadható el a válasz helyesnek, 
ha a tanuló a második részből csak egy konkrétumot emel ki.
Tanulói példaválaszok:
• Az utolsó két mondat úgy kezdődik, hogy kérjük, ezért összeillik.
• Biztos úgy jobb, ahogy eldöntötték.
• A második feléhez már nem illik az Állatok szállítása cím. [Megismétli a kérdést.]
• Az egyik része az utazás, a másik az utazás zavarása.
• Az egyik az állatokról szól, a másik a dohányzásról.
• Mert a második rész felszólítás.
• A második rész az étel-ital fogyasztásról szól.
• Hogy kell állatot szállítani; itt nincs semmi köze a rádiózáshoz.
• A cím csak az első részhez jó.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh05213

Miben különbözik a 6. és 7. szövegrész tartalma a többi bekezdésétől?

1-es kód: A válasz egyértelműen rámutat arra, hogy az 6-os és a 7-es bekezdés (ellentétben a töb-
bivel) csak tiltásokat tartalmaz. Elfogadható az a válasz is, amely felismeri, hogy az uta-
zásból való kizárás feltételeivel foglalkozik mindkét bekezdés.
Tanulói példaválaszok:
• Mindkettőben olyan dolgok vannak, amelyek tilosak.
• Azok a szabályok vannak benne, amelyeket nem szabad megszegni, mert kizárnak 

az utazásból.
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• A többi bekezdésben inkább azt írják le, hogy mit lehet szállítani és hogyan lehet utazni.
• A 6. és 7. szövegrészben arról írnak, hogy mivel, hogy lehet megszegni a szabályo-

kat.
• Figyelmeztetnek, hogyan nem illik felszállni a járműre.
• A 6. és 7. figyelmeztető jellegű, a többi tényközlő jellegű.
• Eddig kértek, most felszólítanak, hogy tilos.

7-es kód: A tanuló válaszában a 6. és a 7. szövegrész tartalmát hasonlítja össze.
Tanulói példaválaszok:
• Az egyik megtilt dolgokat, a másik kizár, ha úgy csináljuk.
• 6. tiltás; 7. kizárás.
• 6. azt sorolja fel, ami tilos; 7. azt sorolja fel, amire oda kell figyelnünk.

0-s kód: Válaszában a tanuló nem vagy csak homályosan utal a tiltásokra, illetve nem tartalmi 
jellemzők alapján keres hasonlóságot.
Tanulói példaválaszok:
• Csupa rossz van bennük.
• Egyforma hosszúak.
• Mert figyelmeztetés.
• A 6. és 7. szövegrészben felsorolás van.
• A 6. és 7. konkrétan kimondja, amit nem szabad, a többi csak felsorolja.
• Szabályokat mutat be.
• A szabályokról van szó, az előzőekben csak a jegyekről. 
• Szigorúbbak.
• 6: tűzről szól; 7: kizárásokat tartalmaz. [A válasz egyik fele evidensen téves.]

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh05214

Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogal-
mazását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 
oh05215

Döntsd el, melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül! Válaszodat a 
megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: H, I, H, H
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Vasúti tolvaj

 
oh01701

Mikor játszódik a történet? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 
oh01702

Miért az első osztályon utazott a történet szereplője?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján, és a tolvaj „foglalkozását” összefüggés-
be hozza az első osztály megválasztásával.
Tanulói példaválaszok:
• Mert ott gazdag emberek utaznak.
• Mert ott kevesebben vannak, nyugodtabban dolgozhat.
• Mert ott több értékesebb dolgot tudott ellopni.
• Az üzleti befektetéséhez tartozott, így gazdagoktól lophat.
• Mert a nem első osztályon utazók szegények, és sokkal gyanakvóbbak.
• Mert ott voltak jó bőröndök.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló azzal indokol, hogy ez az üzleti befektetéséhez tarto-
zott.
Tanulói példaválasz:
• Mindig utazott és a befektetéséhez tartozott.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert volt rá pénze.
• Mindig az első osztályon utazott.
• Mert ott több bőrönd volt, több ember utazott a jó osztályon.
• Mert ott ült magányosan egy öregúr.
• Hogy mindig tudjon lopni.
• Mert kényelmes és biztonságos.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh01703

Az alábbi szempontok közül melyiket NEM vette figyelembe a vonatfülke kiválasztásakor 
a tolvaj? Satírozd be a válasz betűjelét!

Helyes válasz: C
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oh01707

Mire vonatkozik a „régi iskola” megnevezés a 2. bekezdésben? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: B

 
oh01708

Miért gondolhatta volna a történet elején a hordár, hogy a tolvaj valójában „álutazó”? Sa-
tírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 
oh01711

Hogyan jelezte a hordárnak a tolvaj, hogy le akar szállni?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és leírja: felöltözött, ÉS kiállt a folyosóra, hogy 
észrevegyék.
Tanulói példaválaszok:
• Felvette a kalapját, majd a folyosóra állt.
• Felöltözött, és a folyosóra állt.
• Magára vette galambszürke felöltőjét, kesztyűt húzott, fejébe nyomta kalapját, a 

folyosóra állt a letolt ablak mellé.
• Összekészülődött és a folyosóra állt.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Rámutatott a bőröndre, hogy melyiket vigye.
• Füttyentett.
• Nem jelezte sehogy.
• Megnyomta a gombot.
• Letolt ablak elé állt.
• Kiállt a folyosóra, hogy lássák.
• Magára vette galambszürke felöltőjét, kesztyűt húzott, fejébe nyomta a kalapját.
• Felöltözött és felállt.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh01712

Az alábbi mondatok közül melyik foglalja össze legjobban a 3. bekezdés tartalmát? Satí-
rozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B
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oh01714

A vasúti tolvaj mintha magára ismerne az egyik szereplőben. Ki lehet ez a szereplő? Satí-
rozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 
oh01715

Az alábbiak közül melyek tartoztak a vasúti tolvaj üzleti befektetéséhez? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 
oh01716

A történet végén minek a jele az, hogy a vasúti tolvaj a sarokba vágja a bőröndjeit? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 
oh01717

Miért volt képtelen ellopni a vasúti tolvaj az öregúr bőröndjét? Válaszodat a szöveg alapján 
indokold!

1-es kód: A tanuló a szöveg egészét értelmezve plauzibilis választ ad, utalva valakinek az érzelme-
inek szerepére a tolvaj elbizonytalanodásában.
Tanulói példaválaszok:
• Mert zavarba hozta, hogy becsületesnek nézte.
• Mert akaratlanul is meg akart felelni a feltételezésnek.
• Mert az öreg olyan szépen kérte, hogy nem volt szíve meglopni.
• Mert meghatotta az öregúr bizalma.
• „Kérem tisztelettel” meghatotta.
• Megsajnálta.
• Mert az öregúr nagyon szépen megkérte, hogy vigyázzon a bőröndére, és megbízott 

benne.
• Mert az öregúr bizalommal fordult hozzá, és tisztelettel beszélt vele.
• Megszólalt a lelkiismerete a szép beszédtől.
• Mert megbízhatónak látta, és még ilyennel nem találkozott.
• Meghatott az a szamárság, hogy „kérem tisztelettel”, és hogy pont engem választott ki.

7-es kód: A tanuló válaszában csupán a történéseket írja le, ám az azok mögötti érzelmi szálakat 
nem fejti ki: az öregúr megkérte, hogy vigyázzon a bőröndre.
Tanulói példaválaszok:
• Mert megkérte, hogy vigyázzon rá.
• Az öregúr éppen őt kérte meg.
• Mert rábírta, hogy vigyázzon rá.
• Az öregúr a „kérném szeretettel” szót használta.
• Nagyon szépen megkérte.
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert kiöregedett.
• Mert szép és mutatós bőröndök voltak.
• Mert más is bement a fülkébe.
• Mert öreg volt már.
• Mert nem volt lelkiereje hozzá.
• Nem volt szíve, az öregembert gyengének tartotta.
• Lelkiismeretfurdalása volt.
• Mert magába nézett, és észrevette, hogy ő nem olyan ember, aki lopni tudna.

Lásd még: x és 9-es kód.


