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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2011-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja a kezében.
A Javítókulcs a teszt kérdéseire adott tanulói válaszok egységes és objektív értékeléséhez nyújt segítséget.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a Javítókulcsot, és ha a leírtakkal kapcsolatban kérdés merül fel Önben,
keressen meg bennünket az okm.szovegertes@oh.gov.hu e-mail címen.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kompetenciamérés tesztjeinek központi javítása után pontosításokkal,
új példaválaszokkal kiegészített javítókulcsot készítünk, amely előreláthatóan 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.
Szövegértés – 10. évfolyam
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lehetséges kódok
Minden kódolandó kérdés mellett bal oldalon láthatók a válaszokra adható kódok (lásd az alábbi példát).
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Ebek öröme
Mi az Ebek Öröme?
......................................................................................

Lehetséges kódok

Kérjük, hogy a központilag kiválasztott füzetek kódjait hagyja szabadon!

általános SZABÁLYOK
Döntéshozatal
Bár a kódok leírásával és a példák felsorolásával igyekeztünk minimálisra csökkenteni a szubjektivitást, a
javítást végzőknek mégis döntést kell hozniuk, amikor meghúzzák az egyes kódok közötti határvonalat, és
eldöntik, mi is tartozik pontosan az egyes kódértékek alá.
A döntések meghozatalakor általános elv, hogy a válaszok értékelésekor legyünk jóhiszeműek!
A helyesírási és nyelvtani hibákat ne vegyük figyelembe, kivéve azokat az eseteket, amikor ezek a hibák
módosíthatják a jelentést. Ez a teszt nem az írásbeli kifejezőkészséget méri fel!
Ha a tanulói válasz tartalmaz olyan részt, amely kielégíti a Javítókulcs szerinti jó válasz feltételeit, de tartalmaz
olyan elemeket is, amelyek helytelenek, akkor a helytelen részeket figyelmen kívül hagyhatjuk, hacsak nem
mondanak ellent a helyes résznek.

Az elvárttól eltérő formában megadott válasz
Előfordulhat, hogy a tanuló nem a megfelelő helyre írta vagy nem az elvárt formában adta meg a válaszát.
Ebben az esetben a javítást végzőnek mérlegelnie kell, hogy a diák megértette-e a kérdés lényegét, és sikerült-e
válaszolnia a feltett kérdésre. Például, ha a kérdésre a szöveg egy részének aláhúzásával kell válaszolni, de a
diák írásban válaszolt, a választ annak megfelelően kell kódolni, hogy az mennyire felel meg az aláhúzott
rész tartalmának.
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„A” füzet szövegértés 1. rész/
„B” füzet szövegértés 2. rész/
Cukor

1/38
oi02002

Milyen ötlete támad a nagyapának? Mit tegyenek a fára szaloncukor helyett? Satírozd be
a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

2/39

Mi jellemzi a nagyapát az előző kísérletei alapján? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi02011

Helyes válasz: C

3/40
oi02012

Melyik kísérletből következtethetünk biztosan arra, hogy a nagyapa nem járt mindig sikerrel?

1-es kód:

A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján, és válaszában utal arra, hogy a kukta
szelepe felrobbant, amikor pálinkát akart főzni.
Tanulói példaválaszok:
•
A pálinkafőzősből.
•
A nagymama mindig mondja, hogy a múltkor is felrobbant.
•
Felrobbantotta a kuktát.
•
Lerobbant a kukta szelepe.
•
A régi olasz kukta tönkretevésével.
•
A nagymama azt mondta, hogy ahhoz ne nyúljon, mert nem hagyja, hogy tönkretegye, mint a régit, amelyikben pálinkát akart főzni.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
A puskaporosból.
•
Amikor pufajkát csinált.
•
A kuktás kísérletből.
•
Pálinka és dunyha.
•
Cukor savanyításánál, mert akkor már feladta.

Lásd még:

X és 9-es kód.

Szövegértés – 10. évfolyam

5

4/41

Miért a kuktában kell megfőzni a cukorrépát?

oi02014

1-es kód:

A válasz utal a következő szövegrészletre: „csak nyomás alatt lehet a sejtekből kinyerni
a cukrot.”
Tanulói példaválaszok:
•
Mert szükség van a magas nyomásra, hogy az édes folyadék kipárologjon.
•
Mert szüksége van nyomásra.
•
Hogy legyen nyomás.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Mert abban tud megfőni és besűrűsödni.
•
Csak ott tud kijönni a sejtekből a cukor.

Lásd még:

X és 9-es kód.

5/42

Rakd időrendbe a cukorkészítés folyamatát!

oi02015

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

6/43
oi02017

Mi lehet a laskaszűrő, a lisztszita és a teaszűrő közötti fontos összefüggés a szöveg alapján?
Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

7/44
oi02018

Az alábbi munkafolyamatok közül melyikben NEM vesz részt a gyerek? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

8/45
oi02020

Hogyan értelmezhetjük az álom szerepét a történetben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

9/46

Mire vonatkozik az elbeszélés utolsó tagmondata: „és tudtam, hogy meg vagyunk mentve”?

oi02021

Helyes válasz: D
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10/47
oi02022

Sára szerint a cukor nem jó cím, szerinte ez az elbeszélés sokkal többről szól. Adj más
címet az elbeszélésnek Sára véleménye alapján!

1-es kód:

A tanuló a szöveg mélyebb megértését tükröző, releváns címet ad a szövegnek. A cím
utalhat a következőkre: a) összefogás, b) leleményesség, c) szegénység, nélkülözés, d) kitartás.
Tanulói példaválaszok:
•
Összetartás szegénységben
•
Ünnep a háború alatt
•
A megmentő nagymama
•
A gond összekovácsol
•
„Segíts magadon, Isten is megsegít”
•
Kitartás cukrot hoz
•
A leleményesség cukorkája
•
Együtt a szaloncukorért
•
A megmentett karácsony

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz. A cím csak technikailag utal a cselekményre, a történet
másodlagos jelentéselemeit figyelmen kívül hagyja.
Tanulói példaválaszok:
•
A cukorkészítés fortélyai
•
Kavalkád Karácsony előtt
•
Szaloncukor
•
Répacukor készítése
•
A szaloncukor kalandos története
•
A kalandos cukorkészítés
•
A karácsony melege
•
Karácsonyi krízis

Lásd még:

X és 9-es kód.

11/48
oi02024

1-es kód:

Tibi szerint a szöveg elbeszélésmódja olyan, mintha tényleg egy gyerek írta volna. Mivel
tudnád alátámasztani Tibi állítását a szöveg alapján?
A tanuló a stílusjegyek alapján támasztja alá Tibi állítását.
Tanulói példaválaszok:
•
Sokszor ismétel.
•
Nagyon hosszú, de egyszerű mondatok.
•
A párbeszédeket nem írja külön.
•
A gyerekek beszélnek úgy, hogy anya azt mondta, erre apa azt mondta.
•
Nincs tagolva.
•
Sokszor mondja, hogy „és”.
•
Hosszú, tagolatlan mondatok.
•
A gyerekek is mindent egy mondatba próbálnak tömöríteni.
•
Sok a szósimétlés.

Szövegértés – 10. évfolyam
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6-os kód:

A válasz azzal érvel, hogy a főszereplő gyermek.
Tanulói példaválaszok:
•
Egy gyerek a főszereplő.
•
A gyerek szemszögéből van megírva.
•
Mert gyerek a főszereplő.
•
Mert nagypapának szólítja.
•
E/1-ben beszél, továbbá a nagyszüleit nagymamának és nagypapának hívja.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz. A válasz arra utal, hogy a szöveg célközönsége gyermek.
Tanulói példaválaszok:
•
Mert csak egy gyerek szereti ennyire a cukrot.
•
Mert a cukorról ír.
•
Valószínűleg a szerző saját gyerekkori élményét írja le.
•
E/1-ben beszél.
•
Izgatottság, érdeklődés árad a műből.
•
Végig egy gyermek szavaival olvashatjuk a szöveget.
•
Szóhasználat.
•
Szleng.

Lásd még:

X és 9-es kód.

Javítókulcs

Balatonátúszás

12/49

oh01601

Mióta rendezik meg a Balaton-átúszást a szöveg szerint?

1-es kód:

A tanuló megadja a szövegben egyértelműen azonosítható információt: 128 éve.
Tanulói példaválaszok:
•
128 éve.
•
1884
•
128 éve, de csak 1982 óta fix kiinduló és célponttal.

6-os kód:

Tipikusan rossz válasz: Válaszában a tanuló azt az évet jelöli meg, amikor először rendezték a mostani rajt és cél között a versenyt: 1982 óta.
Tanulói példaválaszok:
•
1982 óta.
•
30 éve.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
•
Általában július vége felé.

Lásd még:

X és 9-es kód.

13/50

oh01605

Miért nem írja le pontosan a szerző, hogy hol található a focipálya? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

14/51

oh01606

Miért kell orvosi vizsgálatra menni? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

15/52
oh01607

Számozással állítsd időrendbe a következő eseményeket!
Helyes sorrend: 2; 3; 1; 4

16/53

oh01610

Hol tartanak öbölátúszást? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

Szövegértés – 10. évfolyam
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17/54
oh01614

1-es kód:

A tanuló logikai kapcsolatot teremt a kérdésben szereplő adat és a szöveg releváns eleme között, és rámutat, hogy nem olvashatja a nevét, mert csak a két órán belül teljesítők
szerepelnek majd a sportújságban.
Tanulói példaválaszok:
•
Nem, mert csak azok lesznek benne, akik két órán belül úszták át.
•
Nem, mert Bálint 3 és félóra alatt úszta át a Balatont, és csak 2 óra alatt lehet.
•
Nem, mert két óra alatt kell átúszni.
•
Mert csak az olvashatja, aki 2 óra alatt úszta át.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Persze, erről szól az egész úszás.
•
Igen, mert benne van az időhatárban.
•
Ő úszta át a leggyorsabban.
•
Nagy teljesítmény volt tőle, igen.

Lásd még:

X és 9-es kód.

18/55
oh01616

1-es kód:
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Bálint 3 és fél óra alatt úszta át a Balatont. Olvashatja a nevét az újságban? Válaszodat indokold a szöveg alapján!
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Miért sorolja fel az 1. bekezdésben a szöveg, hogy miért vállalkoznak az emberek a Balaton-átúszásra?
A tanuló értelmezi a szerzői szándékot, és rámutat, hogy a szerző azért mutatja be, hogy
hányféle motiváció lehet az átúszásra, mert ezáltal akarja inspirálni az olvasót, hogy
részt vegyen az eseményen.
Tanulói példaválaszok:
•
Hogy lássuk, nem csak a sportmániások mennek.
•
Ez biztos nagy móka, ha ennyiféle dolog miatt vesznek részt benne.
•
Hogy kik szoktak menni, és hogy nekik ajánlja.
•
Megismertessen bennünket a Balaton-átúszással, hívogató jellegű.
•
Felhívja az olvasók figyelmét, hogy milyen jó is ez.
•
Hátha kedvet kap az is, aki egy kicsit bátortalan.
•
Hogy bemutassa, akár te is nekivághatsz, akár fogadásból, akár bizonyításvágyból.
•
Megtudhatod, milyen társaságra számíthatsz.
•
Hogy el tudd dönteni, hogy te melyik kategóriába tartozol.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Mert az emberek sokféle ok miatt mennek átúszni. [Ez igaz, de nem mutat rá explicit
módon a szerzői szándékra.]
•
Mert mindenki más miatt megy.
•
Felkeltse a figyelmünket.
•
Hogy felkészüljünk rá.
•
Hogy így is el lehessen menni.
•
Hogy érdekesebbnek találják az olvasók.
•
Hogy megmutassa, milyen sokan mennek.

Lásd még:

X és 9-es kód.

19/56

oh01617

Kikhez szól a szöveg? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

Szövegértés – 10. évfolyam
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Juvenes Translatores

20/57

Milyen időközönként rendezik meg a versenyt?

oi00201

1-es kód:

A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és válaszában rámutat arra, hogy
a versenyt évente rendezik meg.
Tanulói példaválaszok:
•
Évente.
•
Minden évben.
•
2007 óta minden évben.
•
Minden évben, nov. 23-án.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Egy évben.
•
2007, 2008, 2009.
•
Idáig négy alkalom.

Lásd még:

X és 9-es kód.

21/58

Hányan képviselhetnek egy-egy iskolát a versenyen? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi00205

Helyes válasz: D
Megjegyzés: A feladatot rossz pszichometriai mutatói miatt töröltük.

22/59

Húzd alá az A szövegrészben azt a mondatot, amely a B szövegrész 5. pontjának témáját
taglalja!

1-es kód:

A tanuló visszakeresi a kért információt, és az alábbi mondatot húzza alá: „A résztvevők feladata, hogy az EU 23 hivatalos nyelve közül az általuk választott bármely nyelvi kombinációban fordítsanak le egy szöveget.” A helyes megoldást nem érvényteleníti,
ha emellett a B szövegrész 5. pontjának első mondataát is aláhúzza. Bármely más mondat aláhúzása esetén 0-ás kódot kell adni.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még:

X és 9-es kód.

oi00209
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23/60

Szerinted miért sorsolják ki a részvételi lehetőséget?

oi00206

1-es kód:

A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján, és válaszában utal a sorsolás egy vagy
több lehetséges okára és/vagy céljára (meghatározott anyagi forrás, túljelentkezés, a
verseny szervezésének egyszerűsítése, esélyegyenlőség stb.)
Tanulói példaválaszok:
•
Valószínűleg azért, mert a finanszírozás miatt limitált számban lehet részt venni a
versenyen, de többen jelentkeznek.
•
Valószínűleg túljelentkezés van.
•
Azért, mert így kevesebb versenyt kell rendezni, és ezzel pénzt takarítanak meg.
•
Mert így minden jelentkezőnek egyforma esélye van a részvételre.
•
Mindenkinek legyen esélye.
•
Mert olyan sok iskolával bonyolult lenne a verseny lebonyolítása.
•
Hogy ne lehessen diszkriminálni.
•
Túl sokan jelentkeztek az előző évben.
•
Nehéz lenne annyi fordítást kijavítani.
•
Így igazságos, és nincs az, hogy valakit protekcióval választanak be.
•
Sikeres ez a verseny, és biztosan rengeteg a jelentkező.
•
Ne legyen korrupció.

0-s kód:

Helytelen, hiányos vagy túl általános válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Azért, hogy ne indulhasson mindenki.
•
Így nem fontos, hogy melyik országból jelentkezett.
•
Mert így igazságos.
•
Hogy a legjobbak indulhassanak a versenyen.
•
Hogy a nagyobb országok ne küldhessenek sokkal több tanulót, hogy egyenlő esélyekkel indulhassanak a tagállamok.
•
Lássák a diákok, bárki részt vehet rajta.

Lásd még:

X és 9-es kód.

24/61
oi00207

„A szállás és az utazás költségeit a Bizottság fedezi” – olvashatjuk a B szövegrész 4. pontjában. Mi annak az EU-intézménynek a teljes neve, amelyre a „Bizottság” szó utal?

1-es kód:

A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján, és válaszában rámutat arra, hogy a Bizottság az Európai Bizottságra utal.
Tanulói példaválaszok:
•
Európai Bizottság.
•
Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága.
•
Európai Bizottság, Fordítási Főigazgatóság.

6-os kód:

Tipikusan rossz válasz. A tanuló válaszában az Európai Unióra utal.
Tanulói példaválaszok:
•
EU.
•
Európai Unió.
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0-s kód:

Helytelen, hiányos vagy túl általános válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Európa.
•
Fordítási Főigazgatóság.
•
Az oktatásügyi, kulturális, többnyelvűségi és ifjúságpolitikai európai biztos.

Lásd még:

X és 9-es kód.

25/62

Hány győztest avatnak a verseny végén Brüsszelben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi00208

Helyes válasz: B

26/63
oi00210

Az alábbiak közül melyik az a terület, amelyet kizárólag az A szövegrész érint? Satírozd be
a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

27/64

A verseny szempontjából milyen jelentősége van egy adott versenyző számára annak,
hogy melyik tagállamban él?

1-es kód:

A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján, és válaszában utal arra, hogy a) a pályázónak csak a saját tagállamában élőkkel kell versenyeznie; b) minél több képviselői helye van egy országnak, annál több iskola vehet részt a versenyben, így vélhetően annál
nagyobb mezőnyben kell helytállnia; c) a sorsolás szempontjából több esélye van egy
pályázónak egy több parlamenti hellyel rendelkező országban; d) a pályázó lehet olyan
tagállam lakosa, ahol több hivatalos nyelv van.
Tanulói példaválasz:
•
Abban a tagállamban, amelynek több képviselői helye van, több lesz az induló.
•
Annak alapján döntik el, hogy hány iskola vehet részt a tagállamokból, hogy az
adott ország hány európai parlamenti hellyel rendelkezik. Minél többel, annál kevesebb esély van a győzelemre.
•
Az adott tagállam parlamenti (európai) képviselőinek száma szerint sorsolhatják ki
az adott iskolai intézményét, és az azonos nemzettársait győzheti le.
•
Ez alapján sorsolják ki, hogy hány iskola vehet részt az adott országból, így lehet
több vagy kevesebb esélye, hogy bekerül a sorsolásba.
•
Minél több parlementi hely van a tagállamban, annál több személyt sorsolnak ki, és
annál több lesz az esélye bekerülni.

oi00211
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0-s kód:

Helytelen, hiányos vagy túl általános válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Semmilyen.
•
Abban a tagállamban fog versenyezni.
•
Nyilván azt a nyelvet nem választhatja.
•
Bizonyos tagállamokból többen mehetnek. [Kevés.]
•
Tagállamonként egy győztest avatnak.
•
Az a jelentősége, hogy bármilyen nyelvet választhat az EU 23 hivatalos nyelve közül.
•
A nyelvi kombináció szempontjából.

Lásd még:

X és 9-es kód.

28/65
oi00212

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

29/66
oi00213

A verseny célját figyelembe véve az alábbiak közül melyik lehetne a verseny mottója? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

30/67

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

oi00214

Helyes válasz: B
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„A” füzet szövegértés 2. rész/
„B” füzet szövegértés 1. rész/
Pipogya nő

31/1

Hány tagú család nevelőnője Julija Vasziljevna? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi02803

Helyes válasz: B

32/2

Mikor szegődött a nevelőnő a családhoz? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi02804

Helyes válasz: D

33/3

A nevelőnő az egyetlen alkalmazott a családnál? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

oi02805

1-es kód:

A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján. Nem, szobalányuk is van.
Tanulói példaválaszok:
•
Nem, mivel említettek egy másikat, aki cipőt lopott tőlük.
•
Nem, mert: „Úgyszintén a maga vigyázatlansága folytán lophatta el a szobalány
Varja cipőjét.”

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Nem.
•
Nem, biztos van szakács is.
•
Nem, van több is.

Lásd még:

X és 9-es kód.

34/4

Volt-e beteg a nevelőnő a két hónap alatt?

oi02806

1-es kód:
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A válasz IGEN vagy NEM, és utal a nevelőnő fogfájásának epizódjára, VAGY arra, hogy
az elbeszélő a betegség miatt levont a béréből. Ha a válasz utal a gyermekekre, lányokra
és fiúkra is utalhat.
Tanulói példaválaszok:
•
Igen, fájt a foga.
•
Nem, mert amikor fájt a foga, akkor is csak ebéd után pihent.
•
Igen, mert levontak érte pénzt.
•
Kolja volt beteg, a nevelőnőnek csak a foga fájt.
•
Nem, csak a foga fájt.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Végig dolgozott.
•
Nem, csak a gyerekek voltak betegek.
•
Nem volt beteg.
•
Kolja volt négy napig, aztán meg a foga fájt.

Lásd még

X és 9-es kód.

35/5

Hányszor kért kölcsön a nevelőnő saját állítása szerint? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi02807

Helyes válasz: B

36/6

oi02808

Melyik nap volt kimenője a nevelőnőnek, és miből következtethetünk erre? Válaszodat a
szöveg alapján indokold!

Megjegyzés: A pontozás során a 2-es kód 1, az 1-es kód 0 pontot ér.
2-es kód:

A tanuló megjelöli a vasárnapot, és választását a szöveg alapján relevánsan indokolja.
Ha a válasz utal a gyermekekre, lányokra és fiúkra is utalhat.
Tanulói példaválaszok:
•
Vasárnap, mert abból levont 9-et.
•
Vasárnap, mert akkor csak sétált.
•
Vasárnap, mert nem foglalkozott a lányokkal.
•
Vasárnap és a három ünnepnap, hiszen akkor csak sétált.
•
Vasárnap, mert nem kapott fizetést.

1-es kód:

A tanuló válaszában megjelöli a vasárnapot, de nem indokol, vagy indoklása nem helytálló. A magyarázat nem mondhat ellent a szövegnek.
Tanulói példaválaszok:
•
Vasárnap.
•
Vasárnap és ünnepnap.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Három ünnepnap, mert levonták a fizetéséből.
•
Vasárnap, mert csak sétált Koljával.
•
Csak ünnepnapokon volt kimenője, mert vasárnaponként is a gyerekekkel volt.

Lásd még:

X és 9-es kód.
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37/7
oi02810

Miért vonhatott volna le még több pénzt az elbeszélő saját állítása szerint? Satírozd be a
helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

38/8
oi02812

Sára szerint a nevelőnő egyre nehezebben viseli az elszámolást. Hogyan nyilvánul meg ez
a fokozatosság? Írj ki három példát a szövegből!

Megjegyzés: A pontozás során a 2-es kód 1, az 1-es kód 0 pontot ér.
2-es kód:

A tanuló három példán keresztül bemutatja a nevelőnő nonverbális gesztusainak erősödését. A következő példák fogadhatók el: a) elpirul; b) gyűrögeti a ruhája szélét; c) bal
szeme vörös lett/elöntötte a könny; d) remeg az álla; e) köhint; f)szipog; g) sír; h) verítékezik; i) remeg a hangja; j) remeg a keze. A példák sorrendje mindegy.
Tanulói példaválaszok:
•
1. elpirul; 2. bal szemét elönti a könny; 3. szipákol.
•
1. gyűri a ruhája szélét; 2. szipákol; 3. mindkét szemét elönti a könny.
•
1. bal szeme vörösödik; 2. jobb szeme is; 3. orrán kiütközött a verejték.
•
1. bal szeme vörös lett; 2. mindkét szemét elöntötte a könny; 3. mondta remegő hangon.

1-es kód:

A tanuló csak két példával érzékelteti a nevelőnő elkeseredését.
Tanulói példaválaszok:
•
1. egyik szeme sír; 2. másik szeme sír.
•
1. sírt; 2. izzadt.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
•
1. Reszketett.

Lásd még:

X és 9-es kód.

39/9

Hány rubelt kapott végül a nevelőnő? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi02813

Helyes válasz: D
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40/10

Kinek van igaza? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi02815

Helyes válasz: B

41/11
oi02819

Egyetértesz-e azzal, ahogyan az elbeszélő a nevelőnővel viselkedett? Válaszodat a szöveg
alapján indokold!

1-es kód:

A tanuló IGEN-nel vagy NEM-mel válaszol, és ítéletét a szöveg megfelelő tartalmi elemeire, illetve a szereplők érzelmeire, reakcióira és szándékaira hivatkozva indokolja. A
válasznak tanúskodnia kell annak megértéséről, hogy az elbeszélő a beszélgetés során
színlelt.
Tanulói példaválaszok:
•
Igen, mert ő csak egy kis életrevalóságot akart belénevelni.
•
Igen, mert végül odaadta a pénzt.
•
Igen, mert megtanította neki, hogy ha kiáll az igazságért, többet is elérhet az életben.
•
Egyetértek, mert ahogyan a szöveg írta, ebben a világban nem lehet ilyen lagymatagnak lenni.
•
Nem, ez egy gonosz és érzéketlen játék volt.
•
Nem, mert nem volt szép dolog így megleckéztetnie, még ha nem is olyan magabiztos, mint kellene lennie.
•
Nem, mert ezzel megalázta.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Nem, mert nem érdemelte meg a pénzt.
•
Nem, mert azt is felrótta, ami nem az ő hibája volt.
•
Nem, mert igazságtalanul rágalmazta, és nem bánt vele tisztességesen, pedig megdolgozott a pénzéért.
•
Nem, szerintem kedvesebben és kevésbé mogorván is meg lehetett volna mondani
neki.

Lásd még:

X és 9-es kód.
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A NASA története

42/12
oi01304

A szöveg alapján írj KÉT olyan NASA-programot, amelyekkel az elmúlt évtizedben foglalkoztak a kutatók!

2-es kód:

A tanuló válaszában megemlíti a Voyager-űrszondákat, a Mars-kutatást, illetve a
Hubble-teleszkópot vagy az Endeavour-űrsiklót.
Tanulói példaválaszok:
•
Igen, a Voyager 1 és 2 szonda, illetve a Mars-szonda.
•
A Voyager 1, 2 1977 óta közöl adatokat, a Marsot pedig kb. 10 éve kutatják.
•
Mars-szonda, a teleszkóp szerelése.
•
Mars-szonda, Go Endeavor.

1-es kód:

A tanuló csak az egyik kutatást említi meg.
Tanulói példaválaszok:
•
Igen, a Marsra küldött szondák.
•
Mars-szondák.
•
A két Voyager szondával.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Igen, az Apollo-program.
•
Nem, most nincs semmilyen űrprogram.
•
Biztosan kutatnak valamit, de erről nem szól a szöveg.
•
Az algákon végzett kísérlet, Mars-szonda úton indítása.

Lásd még:

X és 9-es kód.

43/13

Miért indították el a Mercury-programot? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi01306

Helyes válasz: B

44/14
oi01308

A szöveg több olyan fejlesztésről is szót ejt, amely eredetileg az űrkutatást segítette, de ma
már a hétköznapi életet könnyíti meg. Válassz ki ezek közül egyet, és meséld el az ötletet,
amely mindkét területen újdonságnak számított!

Megjegyzés: A pontozás során az 1-es kód 1, a 7-es kód 0 pontot ér.
1-es kód:
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A tanuló válaszában kifejti a II. bekezdés egyik eredményét: a) a drót nélküli gépek
alapötlete a drót nélküli kézifúró, amely azért jó, mert közvetlen áramforrás nélkül,
akkumulátorral is működik; b) gyorsfagyasztás, hiszen az élelmiszer tömege ötödére
csökken, míg a tápérték majdnem 100 százalékos marad; c) műhold, hiszen így közvetlenül lehet képeket küldeni az űrből, most pedig már közvetítőnek használjuk a gyorsabb kommunikáció eléréséhez.

Tanulói példaválaszok:
•
Gyorsfagyasztás technikája. Könnyebbé teszi az ételeket, de azok nem veszítenek a
tápértékükből.
•
Műholdak. Közvetlen kommunikáció az űrben lévőkkel, ma pedig televíziós adások
közvetítéséhez használjuk.
•
TV-s műholdak kifejlesztése, hogy közvetítsék az űrfelvételeket.
•
A drót nélküli porszívóval sokkal könnyebb a takarítás a drót hiánya miatt, és az
űrben lévő drót nélküli fúróval egyaránt mindkettő könnyebb és szabadabb mozgást eredményez.
•
Drót nélküli porszívó: akkumulátorról működött.
•
A NASA fejlesztette ki a gyorsfagyasztási technológiát, melynek során a
lefagyasztott étel megőrzi tápértékének 98%-át, míg tömege az eredeti tömegének
mindössze 20%-át teszi ki.
7-es kód:

A válasz a babakocsikban vagy a versenyautókban felhasznált technológiákra utal.
Ezekhez nem rendelhető szövegalapú indoklás.
Tanulói példaválaszok:
•
Műhold, babakocsi, versenyautó.
•
A babakocsi, mert abban van a teflon.

6-os kód:

Tipikusan rossz válasz. A tanuló az algákkal végzett kísérleteket és a bébiételeket említi,
amelyek nem egy direkt fejlesztés eredményei, hanem egy véletlen észrevétel, amely csak
az űrhajózáson kívül hajt hasznot.
Tanulói példaválasz:
•
Bébiételek, hiszen az algák vizsgálata során jöttek rá, hogy fontos zsírsavakat tartalmaznak, amelyek az anyatej alkotói is.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Kéziporszívó, mert ezt eredetileg a NASA-nál használták.
•
Mirelit áruk, mert ilyeneket először az űrhajókon ettek. [Nem magyarázza meg a
technikát.]
•
Műhold. [Hiányos.]
•
Drót nélküli kéziporszívó, amelynek segítségével sikerült mintákat venni a Hold felszínéről.
•
Gyorsfagyasztás fontos az élelmiszeriparban, a mindennapokban, de az űrben is
fontos.

Lásd még:

X és 9-es kód.

45/15

Mit jelent a fiaskó szó? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi01309

Helyes válasz: C
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46/16
oi01310

Mikor indult az a legkorábbi Mars-expedíció, amelyet a szöveg említ? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

47/17

Milyen mértékegységeket használnak a NASA munkatársai?

oi01311

1-es kód:

A tanuló visszakeresi a szövegben explicite megfogalmazott információt, és leírja: a
metrikus rendszert.
Tanulói példaválaszok:
•
Metrikus rendszert.
•
Nem az angolszászt.
•
mm, cm, dm, m, km.
•
Méter és a százalék.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Az angolszász rendszert.
•
Mind a kettőt használják.
•
Dollárt.
•
A metrikus rendszer helyett az angolszász mértékegységeket használták.

Lásd még:

X és 9-es kód.

48/18

Mióta használhatunk drót nélküli kéziporszívót? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi01314

Helyes válasz: B

49/19

Milyen stílusúnak ítéled a szöveget? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi01315

Helyes válasz: B

50/20

Miért van vázlatszerűen szedve az I. rész? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi01316

Helyes válasz: D
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51/21
oi01317

Máté szerint a szöveg címe és célja alapján a III. rész nem tartozik a szöveghez. Egyetértesz
vele vagy sem? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód:

A tanuló válaszában IGEN-nel felel, és arra hivatkozik, hogy egy méltató céllal megszületett íráshoz nem illik egy olyan fejezet, amely az egyes hibákat emeli ki, illetve az
Űrügynökség hírét rontja; VAGY NEM-mel felel, és arra utal, hogy a negatívumok és a
hibák ugyanúgy hozzátartoznak egy szervezet életéhez, mint a siker, ezáltal is emberibbé téve azt.
Tanulói példaválaszok:
•
Igen, mert a NASA történetében nem az a fontos, hogy milyen hibákat követtek el,
hanem az, hogy mit értek el.
•
Nem, mert a tévedések is hozzátartoznak az űrkutatás történetéhez.
•
Nem, különben azt hihetnénk, hogy nekik mindig minden sikerül.
•
Nem, mert jó tudni a hibákról is.
•
Egyetértek, mert a harmadik az első kettővel ellentétben a kudarcokról beszél, nem
pedig a sikerekről szól.
•
Nem értek egyet, a NASA történetében a kudarcok is fontosak voltak.
•
Szerintem teljes mértékben odatartozik, ellentéte a II. szövegrésznek, teljessé teszi a
képet.

6-os kód:

Tipikusan rossz válasz. A válasz arra utal, hogy a III. rész témája azonos az I-II. részével.
Tanulói példaválaszok:
•
Nem értek Mátével egyet, hiszen a NASA-ról szól azért a III. rész is.
•
A III. rész is a szöveghez tartozik, mert a téma egyező, és ez a rész csak még érdekesebbé teszi a szöveget.
•
Nem, minden odatartozik, ami a NASA-val kapcsolatos.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Igen, szerintem sem tartozik oda.
•
Nem, szerintem az a legérdekesebb rész.
•
Én teljes mértékben egyetértek vele: a III. részben a NASA felfedezéseit sorolja.
•
Számos sikere mellett a NASA jó néhány baklövést is elkövetett.

Lásd még:

X és 9-es kód.
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52/22
oi01318

24

Sára szerint az egyik félmondat, miszerint „a szonda földet, helyesebben Marsot ért”, a
szerző nyelvi leleményességét bizonyítja. Egyetértesz vele? Állításodat indokold!

2-es kód:

A tanuló válaszában kifejti, hogy szóviccről van szó, amely egy állandósult szókapcsolatban szereplő szó elsődleges jelentése mellett (föld) annak másodlagos jelentését is bekapcsolja az értelmezésbe (Föld), és ezt összeköti az aktuális szöveggel (Marsot ért).
Tanulói példaválaszok:
•
Igen, mert ez egy szóvicc. A szerző a földet úgy érti, hogy az egy bolygó.
•
Igen, de a helyesírása így nem jó, Földet kellett volna írnia, hogy még érthetőbb
legyen.
•
Igen, mert kihasználta azt, hogy mi a bolygónkat és a talajt is ugyanúgy mondjuk.
•
Igen, ez egy szóvicc: föld-Föld.
•
Igen, mert a Mars felszínét nem nevezi földnek.
•
Itt a „föld” kifejezés nem a Földet mint bolygót jelöli, hanem azt, hogy szilárd kőzetbe érkezett az űrszonda.
•
Igen, mert a Marson szilárd földet ért, csak nem a mi Földünk földjét.
•
Igen, mert amikor valahol leszáll egy űrhajó, azt mondják, „földet ér”, de mivel ez a
Marson fordult elő, ezért a szerző átalakította.

1-es kód:

A tanuló felismeri ugyan a nyelvi játékot, de azt nem tudja vagy nem magyarázza meg.
Tanulói példaválaszok:
•
Igen, mert szóvicc.
•
Ez egy szóvicc, mert olyan nincs, hogy valami Marsot érjen.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Igen, mert a Marson nincs föld.
•
Igen, mert a szonda landolt vagy földet ért, mint a repülőgépek.
•
Igen, egyet értek, mert földet ért, csakhogy a Marson.
•
Nem, mert a szerző pontosítani akarja az állítsát.
•
Nem, mert szerintem ezt nem egy ismeretterjesztő szövegbe kéne írni.

Lásd még:

X és 9-es kód.
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53/23
oi01319

Bori szerint az amerikai űrkutató vállalat melléktevékenységként a hétköznapi életet segítő fejlesztéseket is végez, Máté ezzel nem ért egyet. Kinek adsz igazat? Válaszodat a szöveg
alapján indokold!

1-es kód:

A tanuló válaszában MÁTÉnak vagy BORInak ad igazat, és megmagyarázza, hogy az
űrkutatást végzők nem foglalkoznak más kutatásokkal, hanem eredményeiket mások
használják fel a hétköznapi életben.
Tanulói példaválaszok:
•
Nincs igaza Borinak, mert ők nem végeznek melléktevékenységet, csak az eredményeiket máshol is fel lehet használni.
•
Máténak van igaza, hiszen csak az eredményeiket adják tovább, ők csak az űrt kutatják.
•
Véletlen, hogy a hétköznapi életben is hasznosíthatók ezek a fejlesztések.
•
Igaza van Borinak, mert, ha nem is közvetlenül, de ezeket mind a NASAnak köszönhetjük.
•
Máténak - az életet segítő fejlesztések a NASA kísérleteiből indultak ki, de nem ők
foglalkoznak velük.
•
Mindkettőnek, mivel azáltal, hogy az űrkutatáshoz fejlesztenek dolgokat, sokat a
hétköznapi életben is fel lehet használni, de nem tudatosan erre fejlesztenek.
•
Borinak adok igazat, mert nagyon sok dolgot találunk most már az életünkben,
aminek az alapja onnan ered.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló válaszában BORInak ad igazat.
Tanulói példaválaszok:
•
Borinak van igaza.
•
Nem értem Mátét, hiszen ha van idejük, akkor pl. a babakocsikkal is foglalkoznak.
•
Borinak van igaza, mert ők kutatók, okos emberek, és természetesen nem csak egy
területre tudnak koncentrálni.
•
Egyetértek Borival, mert sok használati tárgyat köszönhetünk nekik.
•
Mátéval értek egyet.
•
Borival értek egyet, ugyanis a porszívót és a TV-t is a NASA találta fel.
•
Borival, mert amit az űrkutatók kifejlesztettek, a hétköznapi életben is nagyon praktikusak. Pl. mikró.
•
Igen, de nem kimondottan, csak akkor, ha véletlenül valami hasznosra akadnak, akkor azzal foglalkoznak.

Lásd még:

X és 9-es kód.

54/24

Az alábbi képek közül melyiket választanád illusztrációnak a II. rész mellé?

oi01321

Helyes válasz: C

55/25
oi01322

Melyik expedíció végét okozta egy légköri zavar a leszállás előtt? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D
Szövegértés – 10. évfolyam
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Kemencés Pizza

56/26

Húzd alá a szövegben azt a két mondatot, amelyek megfogalmazzák a szöveg célját!

oi03701

26

2-es kód:

A tanuló helyesen következtet az olvasottak alapján, és aláhúzza mindkét mondatot:
„Ezen az oldalon segítséget kívánunk nyújtani az ételrendeléshez.” „Reméljük, útmutatónkkal segítettük a Kemencés Pizza honlapjának használatát!” Ha nem a teljes mondatot, csak annak egy részét húzza alá, az is elfogadható.
Tanulói példaválasz:
•
Ezen az oldalon segítséget kívánunk adni az ételrendeléshez. [...] Reméljük útmutatónkkal segítettük a Kemencés Pizza honlapjának használatát!

1-es kód:

A tanuló helyesen következtet az olvasottak alapján, de csak egyet húz alá a két mondat
közül. Elfogadható még, ha a „Kedves látogatónk!”-at is aláhúzza.
Tanulói példaválaszok:
•
Ezen az oldalon segítséget kívánunk nyújtani az ételrendeléshez.
•
Reméljük, útmutatónkkal segítettük a Kemencés Pizza honlapjának használatát!
•
Ezen az oldalon segítséget kívánunk nyújtani az ételrendeléshez. Kedves Látogatónk!

7-es kód:

A válasz megfelel az 1-es VAGY a 2-es kód leírásának, EMELLETT alá van húzva a „Kemencés Pizza rendelési útmutató” is, VAGY csak a „Kemencés Pizza rendelési útmutató” van aláhúzva.
Tanulói példaválasz:
•
Ezen az oldalon segítséget kívánunk adni az ételrendeléshez. [...] Kemencés Pizza
rendelési útmutató [...] Reméljük útmutatónkkal segítettük a Kemencés Pizza honlapjának használatát!

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
•
Kedves Látogatónk!

Lásd még:

X és 9-es kód.
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57/27

Miért fontos, hogy valós telefonszámot és e-mail címet adjuk meg?

oi03702

2-es kód:

A tanuló helyesen kapcsolja össze a szöveg információit, és mindkét elérhetőség jelentőségét megmagyarázza.
Tanulói példaválaszok:
•
Telefonszám: ha probléma van a rendeléssel, akkor ezen keresztül tudnak értesíteni.
E-mail cím: erre küldik a regisztrációs kódot.
•
Telefonszám: ezen a számon visszaigazolják a rendelést.
E-mail cím: regisztrációs kódot lehet az e-mail címre küldeni.
•
Telefonszám: ha valami probléma van, el tudjanak érni.
E-mail cím: oda küldik a jelszavamat.
•
Telefon: ha nincs csengő, el tudjanak érni.
E-Mail: reg.számot küldik ide.
•
Telefon: hogy telefonon útbaigazítást adjunk.
E-Mail: regisztrációs számot küldik.

1-es kód:

A tanuló helyesen kapcsolja össze a szöveg információit, de csak az egyik elérhetőség jelentőségét magyarázza meg.
Tanulói példaválaszok:
•
Telefonszám: ezen értesíthetnek, ha valami gond van.
E-mail cím: küldhetnek levelet, ha nem működik a telefonom. [Ez is az értesítéssel
kapcsolatos elem.]
• Telefonszám:
E-mail cím: erre küldik a regisztrációs kódot.
• Telefonszám: mert ha valami van, el tudjanak érni. [Túl általános.]
E-mail cím: ide küldik a regisztrációs kódot.
• Telefonszám: hogy bármikor kapcsolatba tudjanak lépni.
E-mail cím: mert az e-mail címre regisztrációs kódot küldenek.
• Telefonszám: hogy máskor lehessen telefonon is rendelni.
E-mail cím: ide küldik a reg.kódot.
• Telefonszám: ha valami probléma van, fel tudjanak hívni.
E-mail cím: ha akció vagy engedmény van, küldjenek e-mailt.
• Telefon: ha baj van, tudjanak beszélni a megrendelővel.
E-Mail: tudjanak küldeni üzenetet, ha telefonon nem érnek el.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Telefonszám:
E-mail cím: ha bármi történik, el tudnak érni. [Nem elég konkrét.]
•
Telefonszám: hogy el tudjanak érni, ha ennivalót rendelek.
E-mail cím: hogy el tudjanak érni a rendelésed után.
•
Telefonszám: hogy ne mást hívjanak fel.
E-mail cím: hogy ne másik e-mail címre küldjék.
•
Telefonszám: ha valami változás van, be lehessen diktálni.
E-mail cím: hogy tudjanak küldeni étlapot.
•
Telefon: értesíteni tudnak.
E-Mail: ajánlatokat küldenek.

Lásd még:

X és 9-es kód.
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58/28
oi03704

Juli szerint, ha egy ételből többet is szeretnék rendelni, akkor több rendelést kell leadnom.
Egyetértesz Julival? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód:

A tanuló utal az Ételrendelés című bekezdésben olvasottakra, és leírja, hogy tetszőleges
mennyiségű ételt rendelhetünk.
Tanulói példaválaszok:
•
Tetszőleges mennyiségű ételt választhatsz.
•
Nem, mert az étel mennyiségét lehet növelni és csökkenteni is.
•
Nem, mert lehet egyszerre is rendelni.
•
Nem, mert egy rendelés során több pizzát is rendelhetsz.
•
Nem, mert egy ételből többet is rendelhetsz.
•
Nem, beírod, hogy hány pizzát szeretnél rendelni, és kész.
•
Nem, mert minden egyes étel a „kosárba” kerül.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló csak IGEN-nel vagy NEM-mel válaszol.
Tanulói példaválaszok:
•
Nem, mert menülap van.
•
Nem kell több rendelést leadni.
•
Nem, ha későbbre szeretnél rendelni, megadhastz egy későbbi időpontot.
•
Igen, igen.

Lásd még:

X és 9-es kód.

59/29

Számozással állítsd időrendbe a lépéseket!

oi03705

Helyes sorrend: 3; 1; 6; 4; 2; 5

60/30

Hogyan állíthatod össze a saját pizzádat? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi03706

Helyes: B

61/31
oi03708

1-es kód:

28

Javítókulcs

Ha egy előre összeállított pizzát szeretnél rendelni, melyik menüpontot kell választanod a
3. lépésben?
A tanuló visszakeresi a kért információt, és leírja: hagyományos pizza.
Tanulói példaválaszok:
•
Hagyományos.
•
Hagyományos pizzák közül választhatunk.
•
Az első.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Hagyományos és sajtos.
•
Hagyományos vagy saját.
•
Hagyományos és sajtos.
•
Hagyományos vagy saját.
•
A pizzára kattintok, ami azután a kosaramba kerül.
•
A rendelés menüpontot.
•
3. lépés.

Lásd még:

X és 9-es kód.

62/32

Szívesebben használnál a pizzarendeléshez egy ilyen internetes oldalt, mint a telefont? Indokold meg a válaszodat!

1-es kód:

A válasz IGEN vagy NEM, az indoklás pedig utal a két rendelési mód közötti gyakorlati különbségekre.
Tanulói példaválaszok:
•
Igen, mert könnyebben átlátom, hogy mi közül választhatok.
•
Igen, mert így láthatom, hogy eddig mit rendeltem, és az mennyibe került.
•
Igen, mert ez olcsóbb rendelési forma, mintha fizetem a beszélgetést.
•
Igen, mert több mindent lehet kérni, és nem tudsz elfelejteni semmit, mert minden
fel van tűntetve.
•
Interneten több időm van eldönteni.
•
Nem, mert telefonon kérdést tehetek fel az ételekkel kapcsolatban.
•
Telefont, mert sokkal gyorsabb, és egyből tudod mondani, hogy mit szeretnél.

7-es kód:

A válasz IGEN vagy NEM, az indoklás pedig valamilyen tulajdonság szempontjából
szembeállítja a két rendelési módot, de gyakorlati különbségekre explicite nem utal.
Tanulói példaválaszok:
•
Igen, mert itt sokkal biztosabb.
•
Nem, az internetes rendelés bonyolult.
•
Nem, telefonon egyszerűbb és biztosabb.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz. A válasz IGEN vagy NEM az indoklás pedig körben forgó vagy semmitmondó.
Tanulói példaválaszok:
•
Nem, mert nem szeretem az internetet.
•
Nem, mert személyesen egyszerűbb elintézni.
•
Igen, mindig így szoktam rendelni.
•
Inkább használnék internetet, mert ott jobban tudom az információkat.

Lásd még:

X és 9-es kód.

oi03710
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63/33

Mi a teendő a regisztrációs kóddal? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi03703

Helyes válasz: A

64/34

Miről nem dönthetsz a pizzával kapcsolatban? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi03711

Helyes válasz: A

65/35
oi03714

Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

66/36

Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A 4. pont…

oi03715

Helyes válasz: A

67/37

Miért írták a 2. pontot vastag betűkkel? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

oi03716

Helyes válasz: D
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