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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.



	
4 Javítókulcs

lehetséges kódok
Minden kódolandó kérdés mellett bal oldalon láthatók a válaszokra adható kódok (lásd az alábbi példát).

Ebek öröme

Mi az Ebek Öröme?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      

Kérjük, hogy a központilag kiválasztott füzetek kódjait hagyja szabadon! 

általános SZABÁLYOK

Döntéshozatal
Bár a kódok leírásával és a példák felsorolásával igyekeztünk minimálisra csökkenteni a szubjektivitást, a 
javítást végzőknek mégis döntést kell hozniuk, amikor meghúzzák az egyes kódok közötti határvonalat, és 
eldöntik, mi is tartozik pontosan az egyes kódértékek alá. 

A döntések meghozatalakor általános elv, hogy a válaszok értékelésekor legyünk jóhiszeműek!

A helyesírási és nyelvtani hibákat ne vegyük figyelembe, kivéve azokat az eseteket, amikor ezek a hibák 
módosíthatják a jelentést. Ez a teszt nem az írásbeli kifejezőkészséget méri fel!

Ha a tanulói válasz tartalmaz olyan részt, amely kielégíti a Javítókulcs szerinti jó válasz feltételeit, de tartalmaz 
olyan elemeket is, amelyek helytelenek, akkor a helytelen részeket figyelmen kívül hagyhatjuk, hacsak nem 
mondanak ellent a helyes résznek.

Az elvárttól eltérő formában megadott válasz 
Előfordulhat, hogy a tanuló nem a megfelelő helyre írta vagy nem az elvárt formában adta meg a válaszát. 
Ebben az esetben a javítást végzőnek mérlegelnie kell, hogy a diák megértette-e a kérdés lényegét, és sikerült-e 
válaszolnia a feltett kérdésre. Például, ha a kérdésre a szöveg egy részének aláhúzásával kell válaszolni, de a 
diák írásban válaszolt, a választ annak megfelelően kell kódolni, hogy az mennyire felel meg az aláhúzott 
rész tartalmának.

Lehetséges kódok

99 
XY041004

0
1
7
9
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„a” füzet szövegértés 1. rész/
„b” füzet szövegértés 2. rész/

Libalányom

 
oh04403

Mit volt a tudós terve? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 
oh04404

Számozással állítsd időrendbe az eseményeket!

Helyes sorrend: 2, 3, 5, 1, 4

 
oh04407

Hol lakik az öreg liba? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 
oh04408

Mit fejez ki a szövegbeli „gangangangang”? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 
oh04410

Hogyan oldja meg az író, hogy a kisliba mindig vele legyen?

1-es kód: A válasz tartalmazza a szövegben egyértelműen azonosítható információt: az író kosa-
rat készít, amelyben magával viszi a kislibát.
Tanulói példaválaszok:
• Eszkábál egy kosarat a hátára.
• Cipeli magával egy kosárban.
• Készít egy vállra akasztható táskát.
• Kosár.
• Csinál egy kosarat.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok: 
• Vele ment a rétre.
• Mindig vigyázott rá.
• Mindenhova elviszi magával.
• Táska/Zacskó/zsák.
• Magával viszi a táskájában.

Lásd még: x és 9-es kód.

61/36

62/37

63/38

64/39

65/40



	
6 Javítókulcs

 
oh04411

Péter szeretne egy kislibát. Ajánlanád-e neki a libatartást az olvasottak alapján? Satírozd 
be  a válaszod betűjelét, és indokold meg választásodat!

1-es kód: A tanuló besatírozza valamelyik szót, és a szöveg alapján plauzibilis indoklást ad. 
A válasz adó a kisliba felnevelésének érzelmi vagy gyakorlati oldalát emeli ki.
Tanulói példaválaszok:
• Csak akkor fogadja örökbe, ha mindig vele tud lenni, mert a kislibának szüksége 

van rá, hogy mindig azzal legyen, akit a szülőjének hisz.
• Ismernie kell a libák szokásait, és aszerint kell etetni meg gondozni.
• Nehéz dolga lesz, mert a kisliba mellett mindig ott kell lennie, egyedül nem tud len-

ni.
• Adjon neki sarjúfüvet, csalánt, meg amit a libák szeretnek.
• Igen, mert mint olvashattuk, a kisliba nagyon ragaszkodó és hűséges.
• Nem, mert azt hiszi, hogy Péter a mamája, rengeteg gond van vele.
• Nem, ha nem akar úgy járni, mint a tudós.
• Minden idődet elveszi.
• Mindig vele kell lenni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A válasz nem a szövegre támaszkodik, vagy túl általá-
nos.
Tanulói példaválaszok:
• Köszönjön neki.
• Gondozza és etesse. [Túl általános.]
• Igen, de azért vigyázzon, mert a liba csíp is.
• Nem, inkább az anyukájánál maradjon a pici liba, mert ő jobban tudja, mit kell 

tenni.
• Igen, mert ugyanúgy fel tudja nevelni, mint egy liba.
• Csak, ha kertes házban él, és tud vele eleget törődni.
• Igen, mert ez megtanítja az embert a gondoskodásra.
• A szöveg alapján egy libát nevelni nagy munka.

Lásd még: x és 9-es kód.

66/41
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oh04413

Mi a dőlt betűs szövegrész célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 
oh04415

Milyen kapcsolathoz hasonlít a szerző és a kisliba viszonya a szöveg elején, majd a végén?

2-es kód: A tanuló helyesen következtet az olvasottak alapján, és leírja, hogy a történet elején úgy 
tekint a kislibára, mint egy állatra, a végén, mint egy gyerekre/ gyerekére.
Tanulói példaválaszok:
• A tudós úgy tekint a kislibára a történet elején, mint: csak egy liba.

A tudós úgy tekint a kislibára a történet végén, mint: kisbaba.
• A tudós úgy tekint a kislibára a történet elején, mint: madárfiókára.

A tudós úgy tekint a kislibára a történet végén, mint: mintha a gyereke lenne.
• A tudós úgy tekint a kislibára a történet elején, mint: egy állatra.

A tudós úgy tekint a kislibára a történet végén, mint: egy emberre.
• A tudós úgy tekint a kislibára a történet elején, mint: csak egy kisliba.

A tudós úgy tekint a kislibára a történet végén, mint: mint a gyerekét.
• A tudós úgy tekint a kislibára a történet elején, mint: mint egy ember.

A tudós úgy tekint a kislibára a történet végén, mint: anya.
[A tudós szemszögéből írja le.]

1-es kód: A tanuló csak az egyik kérdésre felel, vagy csak az egyik részválasz helyes.
Tanulói példaválaszok:
• A tudós úgy tekint a kislibára a történet elején, mint: nem tudom

A tudós úgy tekint a kislibára a történet végén, mint: kisbaba.
• A tudós úgy tekint a kislibára a történet elején, mint: -

A tudós úgy tekint a kislibára a történet végén, mint: egy emberre.
• A tudós úgy tekint a kislibára a történet elején, mint: mint egy súlyos kötelezettségre.

A tudós úgy tekint a kislibára a történet végén, mint: mint egy gyermekre.
[Ugyanaz a két szempont.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A tudós úgy tekint a kislibára a történet elején, mint: kisbabára.

A tudós úgy tekint a kislibára a történet végén, mint: kislibára.
• A tudós úgy tekint a kislibára a történet elején, mint: saját gyerekére.

A tudós úgy tekint a kislibára a történet végén, mint: nevelt gyerekére.
[Egyértelmű felcserélés.]

Lásd még: x és 9-es kód.

68/43

67/42
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Sportágválasztás

 
oh07901

A szöveg alapján évente hány Budapesti Nagy Sportágválasztót tartanak?

1-es kód: A tanuló felfedezi, hogy tavasszal és ősszel is zajlik ilyen esemény, és válasza ennek meg-
felelően: kettő.
Tanulói példaválaszok:
• Kettő van évente,  tavasszal meg ősszel.
• Május, szeptember.
• Kettő.
• Kettő van évente.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Májusban biztosan van egy, ennyit tudhatunk meg a szövegből.
• Minden péntek-szombaton.
• Már hat alkalommal rendeztek.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh07902

Hány napos a budapesti rendezvény?

1-es kód: A válasz tartalmazza az egyértelműen azonosítható információt: kettő.
Tanulói példaválaszok:
• Péntek, szombat.
• Szeptember 17-18.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• 17-18.
• Egész hétvégén.
• 1 napos.
• Hétvége.

Lásd még: x és 9-es kód.

69/44

70/45
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oh07903

Kiket várnak szombaton a rendezvényre? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 
oh07906

A sport alábbi előnyei közül melyik NEM egészségügyi jellegű? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: B

 
oh07909

A szöveg szerzői törekedtek arra, hogy felkeltsék az olvasó érdeklődését. Szerinted sikerült 
nekik? Válaszod a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló igennel vagy nemmel válaszol, és indoklásában utal a szöveghez kapcsolódó 
képekre, VAGY utal arra, hogy a szöveg tartalmaz olyan tartalmi elemeket (pl.: olimpi-
konok szereplése), amelyek alkalmasak a figyelem felkeltésére. Válaszában javaslatokat 
is tehet.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, a képek miatt érdeklődnék én is.
• Nem, ezek a képek unalmasak.
• Kiemelném, hogy híres sportolókkal is lehet beszélgetni.
• Vastaggal írnám, hogy milyen sportágakat lehet kipróbálni.
• Igen, mert leírta, milyen hasznos a sport, és ezzel felkelti az emberek figyelmét.
• Igen, sok érdekes sport van, bárki megnézheti, és híres sportolókkal találkozhat.
• Igen, mert azt is elmondja, hogy mitől óv a sport.
• Igen, mert rengeteg sportágat ki lehet próbálni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Még több információt írnék bele.
• Igen, sikerült nekik, mert 2009 szeptemberében 5000 gyermek volt a rendezvényen.
• Igen, mert sok gyerek lesz ott.
• A programok ingyenesek.
• Nem, mert túl hosszú a szöveg.

Lásd még: x és 9-es kód.

73/48

71/46

72/47
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oh07910

Hová menjen az, aki szeretne részt venni a budapesti programon? Húzd alá a szövegben!

1-es kód: A tanuló aláhúzza a rendezvény helyszínének címét: 1106 Budapest, Maglódi út 12/A. 
A teljes mondat aláhúzása is elfogadható: Merkapt Maraton Sportközpont, 1106 Buda-
pest, Maglódi út 12/A. Elfogadható, ha a válaszban Budapest város neve nincs aláhúzva.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh07913

Zsófi szerint felesleges elmenni egy ilyen rendezvényre, mert sportokat kipróbálni a helyi 
sportegyesületeknél is lehet. Egyetértesz vele? Válaszod a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló igennel VAGY nemmel válaszol, és utal a helyi sportegyesületek és a szövegben 
szereplő rendezvény közötti különbségek valamelyikére: a) a rendezvényen egyszerre 
nagyon sokféle sportágat lehet kipróbálni; b) a rendezvényen egyszerre nagyon sok em-
ber van jelen; c) bizonyos sportágakat nyilván nem lehet kipróbálni; d) utal a sportág-
választó járulékos költségeire.
Tanulói példaválaszok:
• Van, akinek a falujában nincs sportklub.
• Ahhoz, hogy egyesületben sportolj, fizetni és utazni kell, itt meg ingyenes és egy 

helyen van.
• Nem, mert itt biztos nagyon jó a hangulat.
• Nem értek egyet, mert itt mindent lehet csinálni, és ki lehet kapcsolódni.
• Az egyesület fizetős, a rendezvény meg nem.
• Barátokat is lehet vinni.
• Próbára teheted magadat.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló igennel vagy nemmel válaszol, és csak személyes indo-
kokkal érvel: a) már sportol; b) nem akar sportolni.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, mert ha valaki már régóta űz egy bizonyos sportot, akkor az úgy is tud egy 

helyet a saját városában.
• Nem felesleges elmenni, mert én szeretem a sportot.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Otthon is tud biciklizni vagy futni.
• Nem, aki rendszeresen sportol, jobb fizikális és egészségügyi állapotba kerül.
• Minek olyan messzire menni?
• Sportolni minden nap kell.

Lásd még: x és 9-es kód.
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oh07914

Ebben a szövegben bizonyos információk félkövér betűtípussal vannak szedve. Mi ennek 
a célja?

2-es kód: A válasz rámutat arra, hogy a legfontosabb információt akarják kiemelni.
Tanulói példaválaszok:
• Fontos.
• Hogy észrevegyük a címet meg a helyszínt. [A lényegi tartalmi elemek]
• Azok a fontosabb tudnivalók.
• Hogy kiemelje a lényeget.

1-es kód: A válasz csak a kiemelés tényét hangsúlyozza.
Tanulói példaválaszok:
• Hogy észrevegyék. [Csak formai elem.]
• Ne sikkadjon el.
• Jobban kitűnik, jobban figyelünk rá.
• Látványos legyen.
• Hogy nagyon elolvassák.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Hogy felkeltse az érdeklődést.
• Hogy mikor lesz a nagy sportágválasztó.
• Hogy több gyerek menjen oda.

Lásd még: x és 9-es kód.

76/51
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Nem akartunk tengerre szállni

 
oh05703

Susannak lelkiismeret-furdalása van. A szövegben leírt helyzetben te is így éreznél? Satí-
rozd be a válaszod betűjelét, és indokold meg választásodat!

1-es kód: A válasz NEM vagy IGEN. Az indoklás nemleges válasz esetében arra támaszkodik, 
hogy a) a gyerekek általuk nem befolyásolható természeti okból kerültek ebbe a hely-
zetbe; b) okkal bíztak egy felnőtt ítélőképességében. VAGY a válasz  IGEN, és az indok-
lás a) az adott szó megszegésére támaszkodik; b) arra utal, hogy más tulajdona forog 
kockán.
Tanulói példaválaszok: 
• Nincs, mert nem tehetnek arról, hogy a dagály elsodorta őket. 
• Nincs, mert nem tehetnek arról, hogy Jimet baleset érte.
• Igen, mert megszegték adott szavukat.
• Igaza van, mert megígérték az anyukájuknak, hogy nem mennek el vitorlázni, és 

mégis elmentek.
• Igen, mert nem az enyém a hajó.
• Igen, mert anya aggódna.
• Igen, mivel ha valami történt volna a hajóval az ő felelőssége lett volna.
• Igen, mert az én felelősségem, hogy bajba sodortam a testvéreimet.

7-es kód: A tanuló válaszában a lelkiismeret-furdalás helyett egy másik érzelem/ cselekvés na-
gyobb jelentőségét tartja elképzelhetőnek az adott szituációban.
Tanulói példaválaszok:
• Inkább pánikolnék egy ilyen veszélyes szituációban.
• Nem, mert magabiztosnak kell lenni egy ilyen helyzetben.
• Nem is annyira lelkiismeretfurdalásom lenne, inkább izgulnék, hogy mi lesz.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Hiányzik az indoklás.
Tanulói példaválaszok: 
• Igen.
• Nem, mert nem tehetett róla. [Nem derül ki a válaszból, hogy miről nem tehetnek.]
• Igen, hisz miattuk ment el a boltba.
• Baleset volt. [Nem derül ki, hogy „baleset” alatt mire gondol a tanuló.]
• Lelkiismeretfurdalásom lenne, mert megsérült a kapitány. [Ezt a gyerekek nem tud-

hatták.]

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh05704

Milyen az időjárás a történet idején? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

77/52
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oh05705

Mi Roger feladata a hajó fedélzetén? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 
oh05706

Mit jeleztek a ködkürttel a gyerekek?

1-es kód: A tanuló visszakeresi, és leírja a dudálás megfejtését: Hátszéllel haladó vitorlás.
Tanulói példaválaszok: 
• Azt jelenti, hogy hátszéllel haladó vitorlás.
• Azt, hogy valaki eltévedt, és hogy hátszéllel haladó vitorlás van, és segítséget kérje-

nek.
• Azt jelenti, hogy hátszéllel haladó vitorlás jön feléjük.
• Azt hogy milyen széllel haladó milyen hajóról van szó.
• Hogyan halad a vitorlás.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló elvonatkoztat a dudálás jelentésétől, és általánosság-
ban a hajó jelenlétére, illetve a segítségkérésre utal. 
Tanulói példaválaszok: 
• Hogy jön a hajó.
• Hogy bajban vannak.
• Hogy észrevegye őket a világítóhajó.
• Hogy hol vannak.
• Azt, hogy egy vitorláshajón vannak.
• Veszélyt jelzik.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Vitorlás.
• Elsodorta őket a dagály.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh05708

A testvérek közül ki ért legjobban a hajó irányításához? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 
oh05710

Mi a célja a dőlten szedett mondatoknak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C
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oh05711

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

Helyes válasz: D

 
oh05714

Mi a tengerparti kisváros neve, ahová a gyerekek megérkeznek?

1-es kód: A tanuló válaszában utal Pin Millre. Elfogadható, ha a tanuló nem pontosan írja le a 
nevet, bizonyos, kis mértékig elírja azt.
Tanulói példaválaszok:
• Pin Mill.
• Pil Mil.
• Pim Nill.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Tim Hill.
• Ring Bill.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh05715

Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amely arra utal, hogy a gyerekek kisebb méretű 
hajó val már vitorláztak!

1-es kód: A tanuló aláhúzza a „Most meg itt vitorláznak vakon egy akkora »csónakkal«, amekkorá-
val még azelőtt soha” mondatot. Az azt követő mondatot is aláhúzhatja, de az önmagá-
ban nem elfogadható.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló a bevezető utolsó mondatát húzza alá: „Szerencsére a 
gyerekek értenek kicsit a vitorlázáshoz...”

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló más mondatokat húz alá.

Lásd még: x és 9-es kód.
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„a” füzet szövegértés 2. rész/
„b” füzet szövegértés 1. rész/

Illegális ültetés

 
oh01501

Honnan terjedt el a gerillakertészet-mozgalom?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szöveg megfelelő tartalmi elemét, és válaszában leírja, hogy 
Nagy-Britanniából/Nagy-Britannia nagyvárosaiból.
Tanulói példaválaszok:
• Britannia
• Anglia

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• nagyvárosok
• Interneten keresztül.
• A Zenemag Fesztivál hirdetésével.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh01502

Számozással állítsd időrendbe a gerillakertészek munkájának lépéseit a szöveg alapján!

Helyes sorrend: 3, 2, 1, 4

 
oh01503

Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amelyik arra utal, hogy a gerillák tiszteletben tart-
ják mások munkáját!

1-es kód: A tanuló helyesen következtet, és aláhúzza a következő mondat jelölt részét vagy egé-
szét: „Majd rendet csinál maga után, és még véletlenül sem olyan helyre ültet, amelyet 
valaki más megművel.”

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh01505

Mikor íródhatott a szöveg? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

86/1
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oh05711

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

Helyes válasz: D

 
oh05714

Mi a tengerparti kisváros neve, ahová a gyerekek megérkeznek?

1-es kód: A tanuló válaszában utal Pin Millre. Elfogadható, ha a tanuló nem pontosan írja le a 
nevet, bizonyos, kis mértékig elírja azt.
Tanulói példaválaszok:
• Pin Mill.
• Pil Mil.
• Pim Nill.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Tim Hill.
• Ring Bill.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh05715

Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amely arra utal, hogy a gyerekek kisebb méretű 
hajó val már vitorláztak!

1-es kód: A tanuló aláhúzza a „Most meg itt vitorláznak vakon egy akkora »csónakkal«, amekkorá-
val még azelőtt soha” mondatot. Az azt követő mondatot is aláhúzhatja, de az önmagá-
ban nem elfogadható.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló a bevezető utolsó mondatát húzza alá: „Szerencsére a 
gyerekek értenek kicsit a vitorlázáshoz...”

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló más mondatokat húz alá.

Lásd még: x és 9-es kód.
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oh01506

Kik vesznek részt leginkább az akcióban a szervezők szerint? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: A

 
oh01508

Melyik városban alakult a Gerillázs? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 
oh01509

Miért tértek vissza a rendőrök a 7. bekezdés szerint? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 
oh01510

Mi a közös az 5-től 8-ig tartó bekezdések tartalmában? Satírozd be a helyes válasz betű jelét!

Helyes válasz: D

 
oh01511

Hogyan terjed a Gerillázs híre a városban? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 
oh01512

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

Helyes válasz: C

 
oh01513

Gyurit nem érdekli annyira a növényültetés, de szereti a zenét. Ajánlanád neki ezt az ak-
ciót? Válaszodat a szöveg alapján indokold! 

1-es kód: A tanuló logikai kapcsolatot teremt a kérdés és a szöveg releváns része között, és vála-
szában rámutat arra, hogy ezzel belépőt lehet nyerni a zenei fesztiválra.
Taulói példaválaszok:
• Igen, mert mehet a Zenemagra.
• Igen, így nyerhet jegyet a fesztiválra.
• Nem, mert nincs rá garancia, hogy megnyeri a belépőket.
• Ha csinálja, akkor mehet a fesztiválra. [Csak nyerhet jegyeket, nem feltétlenül jut is 

így el a fesztiválra.]
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló válaszában nem hivatkozik a szövegre.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, mert így felfedezheti, hogy ez is jó móka.
• Hallgasson zenét növényültetés közben.
• Igen, mert munka után összejöhetnek zenélni.
• Igen, mert Zenemag Fesztivál, tehát zene is lesz. 
• Nem, mert ez nem csak a zenéről szól.
• Ha részt vesz, akkor megy a fesztiválra.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh01514

Elfogadható indok lehet, ha valaki azért nem vesz részt az akcióban, mert nem kertészke-
dett korábban? Válaszodban utalj az olvasottakra!

1-es kód: A tanuló logikai kapcsolatot teremt a kérdés és a szöveg releváns része között, és vála-
szában rámutat arra, hogy nem kizáró indok, mert a Gerillázs tagjai sem kertészkedtek 
korábban.
Tanulói példaválaszok:
• Nem, mert Fruzsina sem fogott még kapát.
• Nem, mert a pécsiek sem csinálták korábban.
• Nem, mert amatőrök is részt vesznek ebben.
• Attól függetlenül megpróbálhatja, és talán megtetszik neki, mint a szövegben Fru-

zsinának.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló a válaszában nem hivatkozik a szövegre.
Tanulói példaválaszok:
• Nem, mert nem olyan nehéz az.
• Igen, mert ismerni kell hozzá a növényeket.
• Nem elfogadható, mert itt legalább új nézőpontot kap a tevékenységről, ami pozitív.
• Nem, mert megtanulható.
• Nem, itt megtanulhat kertészkedni.
• Nem, mert mindenkinek ki lehet attól próbálni a kertészkedést.
• Nem igazán, ha kipróbálná, lehet tetszene neki.
• Nem, mert így is tud szemetet szedni.

Lásd még: x és 9-es kód.

97/12



	
18 Javítókulcs

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.

98/13
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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

100/15
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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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Mujkó

 
oh03501

Mi jellemzi az alábbiak közül a mese 1. bekezdését? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 
oh03502

Hol játszódik a történet?

2-es kód: A tanuló azonosítja az információt, és megnevezi a sebesi várat, VAGY János király udva-
rát.
Tanulói példaválaszok:
• A sebesi vár kertjében.
• János király udvarában.
• A királyi udvarban.
• János király házánál.
• Egy nagyúr udvarában.
• Udvarban.

1-es kód: A tanuló magát a helyiséget jelöli meg helyszínként.
Tanulói példaválaszok:
• A trónteremben.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz, amely Magyarországot azonosítja a mese helyszíneként.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A király palotájában az udvaron.
• Udvaron.
• Kastélyban./Várban.
• Mujkó király udvarában.

Lásd még: x és 9-es kód.
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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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oh03503

Hogyan megy be Mujkó a trónterembe?

1-es kód: A válaszban a tanuló leírja a releváns információt: becigánykerekezett.
Tanulói példaválaszok:
• Cigánykerekezve.
• Cigánykereket hányva.
• Cigánykerékkel.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Begurult.
• Illegve-billegve.
• Belopakodott.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh03517

Húzd alá azt a szövegrészt, amelyik arra utal, hogy a tanácskozáson nem hangzottak el 
okos javaslatok!

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi a szöveget, és aláhúzza a kérdésben szereplő állításnak meg-
felelő szövegrészt: „onnan hallgatta az okos szót, ha hallott volna olyant.”, VAGY „De 
bizony egyebet se tudtak az urak, csak szitkozódni, asztalt öklözni, kardot csörgetni...”. 
A teljes mondat aláhúzása is elfogadható, ám ennél több aláhúzása esetén 0-s kódot kell 
adni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh03504

Mi jelent a 3. szövegrészben található mondat: „ne cseresznyézz te egy tálból a török csá-
szárral…”? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 
oh03505

Melyik állítás jellemzi a király tanácskozását a nagyurakkal? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: C
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oh03508

Mire utal a 4. bekezdésben szereplő „egy nagy hordó” kifejezés? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: C

 
oh03509

Mikor látogatott Muhar basa először a trónterembe? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 
oh03518

A mese közepe táján ezt a mondatot olvashatod: „Erre aztán elvált egymástól a két jó ba-
rát.” Ki a két jó barát?

1-es kód: A válasz azonosítja az adott szövegrész két szereplőjét: Muhar basát és Mujkót.
Tanulói példaválaszok:
• Mujkó „király” és a basa.
• Mujkó és a török.
• János királynak öltözött Mujkó és Muhar basa.
• A török és a bolond.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mujkó és János király.
• Török és a király.
• A török és a bíbic.

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh03510

Az alábbi tulajdonságok közül melyik jellemző leginkább Mujkóra? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: C
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oh03513

Foglald össze egy mondatban, hogyan csapta be Mujkó Muhar basát!

1-es kód: A válasz a csel lényegi, madarakkal kapcsolatos motívumát tartalmazza.
Tanulói példaválaszok:
• Azt állította, hogy a szarkák a vízre szállnak, a bíbicek pedig a fára, de pont fordítva 

volt.
• Összekeverte a madarakat.
• Összekevertette vele a szarkákat a bíbicekkel.
• Felcserélte a két madár nevét.
• A két madarat összekeverte neki.
• Rosszul írta be a madarakat a szerződésbe.
• Azzal, hogy várják meg míg a szarka vízre repül.
• A szarka nem megy vízbe, a bíbic pedig nem megy fára.
• A madarak tulajdonságait összekeveri.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A szarkákkal és a bíbicekkel.
• Királynak öltözött.
• Úgy, hogy hazudott.
• Hamis szerződést kötött a királlyal.
• Madarakkal. [Túl általános.]

Lásd még: x és 9-es kód.

 
oh03514

Csabi öt fejezetre osztotta a szöveget, majd minden fejezetnek címet adott. Számozással 
állítsd időrendbe az egyes fejezetek lehetséges címét!

Helyes sorrend: 4, 3, 2, 1, 5

 
oh03516

Fogalmazd meg,  milyen hangulatban van a mese elején és végén a király, és ennek mi az 
oka!

A válasz utal arra, hogy a király a történet elején szomorú, bánatos, elkeseredett stb. volt, 
mert nem tudta, hogyan menthetné meg az országát, a történet végén pedig felszabadult, 
boldog, vidám stb., mert Mujkó reggelre megoldotta helyette a dolgot/mert megszabadult az 
ország.

3-as kód: A válasz helyesen azonosítja MINDKÉT érzelmet, és MINDKETTŐT helyesen indo-
kolja. 
Tanulói példaválaszok:
• Az elején: Kétségbeesett. Nem tudja, mi lesz az országgal. A végén: Megkönnyebült. 

Mujkó megegyezett.
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• Az elején: Szomorú. Mert rossz egyezséget kötött. A végén: Vidám. Megmentette a 
bolond.

• Az elején: Szomorú, mert jön a török. A végén: Boldog, mert Mujkó becsapta a törö-
köket.

• Az elején: Rossz hangulatban, mert a tanácskozás eredménytelen. A végén: Jó han-
gulatban, mert Mujkó átverte Muhar basát.

2-es kód: A válasz helyesen azonosít KÉT érzelmet, és az EGYIK indoklása helyes, VAGY KÉT 
helyes indoklás szerepel a válaszban EGY érzelem megnevezése mellett. KÉT indoklás 
önmagában - vagyis az érzelem megnevezése nélkül is elfogadható.
Tanulói példaválaszok: 
• Az elején: Elhagyta magát, mert kétségbe van esve. [Körben forgó indoklás] A végén:  

Örül. Megmenekül az ország.
• Az elején: Szomorú, mert Muhar király kérte az országot. A végén: Boldog, mert 

Muhar király elment, és már nem kéri az országot.
• Az elején: Szomorú az eredménytelen tanácskozás miatt, mert Muhar el akarja fog-

lalni az országot. A végén: Mujkó csellel becsapja Muhar basát, és a török basa már 
nem lép be többé az országba.

• Az elején: János szomorú mert le kell mondania trónról. A végén: Nagyon boldog a 
király, mert nem kell lemondania a trónról.

1-es kód: A válasz helyesen azonosít KÉT érzelmet, az indoklás mindkét esetben hiányzik vagy 
helytelen, VAGY csak EGY érzelmet és EGY indoklást említ.
Tanulói példaválaszok: 
• Az elején: Szomorú. A végén: Vidám, mert megoldották a dolgot.
• Az elején: A király nagyon bús, mert nem tudja mit tegyen. A végén: Boldog, mert a 

gondja megoldódott.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A válasz csak egy érzelmet nevez meg helyesen, vagy 
egyet sem.
Tanulói példaválaszok:
• Az elején: Jó hangulatban van, mivel Mujkó még szórakoztatta. A végén: Nem jó 

hangulatban van, mivel a basával nem sikerül megegyeznie.
• Az elején: Vicces, mert cigánykerekezve megy be. A végén: Jó, mert tanácsadónak 

választotta.

Lásd még: x és 9-es kód.


