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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2013-as 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 2013 őszén lesz elérhető a  
www.oktatas.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 feleletválasztó 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 a tanulóknak a szövegből vett állításokat kell időrendbe rakniuk vagy 
egyes állításokat párosítaniuk.

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 meg-
jegyzés 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 nagy számban előforduló, addig nem ismert választípusra bukkanunk, 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 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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„A” füzet szövegértés 1. rész/ 
„B” füzet szövegértés 2. rész/

Gladiátorok

og05603
Kik voltak a gladiátorok tulajdonosai? Írd le azt a hármat, amelyet a szöveg említ!

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és leírja: szenátorok, tehetős ke-
reskedők és császárok. Mindhármat meg kell neveznie.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Gazdagok.
• Szenátor, kereskedő, császár.

Lásd még: X és 9-es kód.

og05605
Mi NEM jellemezte a szöveg szerint a gladiátorokat? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

og05606
Ki NEM lehetett a szerző segítségére a kutatásban? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

og05607
Mit gondolsz, a tanulmány szerzője tagadja, hogy az arénákban csatajelenetek és csopor-
tos viadalok zajlottak? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanulónak nem kell egyértelmű igennel vagy nemmel válaszolnia, de helyes következ-
tetést kell levonnia a szöveg alapján: a tanulmány kifejezetten a párbajra, az egy-egy el-
leni küzdelemre összpontosít. 
Tanulói példaválaszok:
• Igen, mert a szöveg szerint két gladiátor harcolt egymással.
• Igen, mert azt írja, az egy-egy elleni harcok voltak jellemzőbbek.
• nem mondja ki egyértelműen, hogy ne lettek voltna csoportos viadalok.

7-es kód:  A tanuló arra hivatkozva indokolja állítását, hogy a szövegben leírják, a gladiátorok rit-
kán haltak meg az arénában, máshogy igyekeztek megszerezni a győzelmet.
Tanulói példaválaszok:
• Nem, mert a cél a seb nélküli győzelem volt.
• A szenátorok nem örültek volna, ha a sok drága rabszolga meghal.

1/38

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 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

2/39

3/40

4/41



	
6 Javítókulcs

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Nincs róla szó a szövegben.
• Biztos nem, mert mindenki tudja, hogy a keresztényeket az oroszlánok elé vetették.
• A gladiátorok profik voltak, akik elkápráztatták a közönséget.
• Hát, pedig csatajelenetek és csoportos viadalok voltak elég nagy mértékben.

Lásd még. X és 9-es kód.

og05612
A szöveghez tartozó kép egy gladiátorküzdelmet ábrázol. Fogalmazd meg, megfelel-e az 
ábrázolás a tanulmányban leírtaknak! Legalább két dolgot említs!

2-es kód: A tanuló legalább két különbséget és/vagy hasonlóságot említ. Hasonlóságok: (1) amfi-
teátrumban zajlik, (2) jól fel vannak fegyverezve, (3) nem halt meg a legyőzött, vAgy 
különbségek: (a) hájasnak kellene lennie, (b) fegyvertelen a végső küzdelem (c) elképzel-
hetetlen ekkora mészárlás, ennyi drága rabszolga megölése (vagy: két másik gladiátor 
már meghalt) (d) biztos nem a nép dönt a császár kedves csillagának kivégzéséről,(e) in-
kább birkózniuk kellene.
Tanulói példaválaszok:
• Nem felel meg, mert a képen életre-halálra küzdenek, és nem voltak hájasak a 

gladiá torok.
• A legyőzöttnek nincs semmilyen felszerelése. A képen nem két gladiátor küzdött.

1-es kód: A tanuló csak egy különbséget vagy hasonlóságot említ.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, mert sisak, nehéz fémöltözék, pajzs és fegyver is van náluk.
• Nem, mert a képen két halott is látható, és nem volt jellemző a halál.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Jó, mert gladiátorküzdelmet ábrázol.
• A közönség előtt zajlik, tehát szórakoztat. A képen halottak vannak.
• Teljes mértékben megfelel a kép a szövegnek.
• Nem, mert a gladiátor a képen nem hátrál meg.

Lásd még: X és 9-es kód.

og05613
Melyik szóval helyettesítenéd a 4  bekezdésben szereplő „fázis” kifejezést? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

5/42

6/43
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og05614
Egyetértesz a tanulmányban leírtakkal? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló állást foglal, és véleményét a szöveg alapján támasztja alá. 
Tanulói példaválaszok:
• Igen, hiszen alapos kutatómunka áll mögötte.
• Igen, mert a drága pénzen vett gladiátorokat biztos nem dobták úgy oda a népnek.
• Nem, mert lehet, hogy a látvány és a hihetőség miatt fegyverezték fel őket, és nem 

azért, hogy életben maradjanak.
• Nem, mert a gladiátorok rabszolgák voltak, és nem hiszem, hogy ért bármit is az 

életük, még ha sok pénzért keltek is el. 
• Igen, mert feljegyezték, bizonyítékok támasztják alá.
• Igen, mert egy szakértő írta.
• A kemény közelharc, és a seb nélküli győzelem kizárják egymást.
• Nem, mert ha annyira jól fizettettek lettek volna, nem lett volna annyi lázadás, ami-

ről pedig tanultunk töriből.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert egyvalaki ezt mondja, még nem biztos.
• Igen, valószínű, hogy jól megfizetett profik voltak.
• Igen, mert ez jó időtöltés.
• Nem értek egyet, mert a gladiátorok az arénában az életükért harcoltak.
• Nem, mert szerintem az arénában voltak csoportos viadalok is.

Lásd még: X és 9-es kód.

og05618
Hogyan tudtak a gladiátorok győzni úgy, hogy az összecsapást mindketten túlélték? Satí-
rozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

7/44

8/45
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TV-műsor

of02801
Számozással állítsd adásidejük szerint sorrendbe az alábbi tévéműsorokat!

Helyes válasz: 3., 2., 1., 4.

of02803
Honnan lehet tudni, hogy  a Tisza Tv hírműsora ismétlés? Satírozd be a helyes válasz betű
jelét!

Helyes válasz: A

of02804
A tévéműsorban szereplő mozifilmek közül melyik készült legkorábban? Satírozd be a he
lyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

of02805
Milyen adatokat közöl a tévéműsor a filmekkel kapcsolatban? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: B

of02807
Melyik csatorna esti műsorán szerepelnek csak filmek és sorozatok? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

of02808
Melyik csatorna sugározza a legtöbb ismeretterjesztő műsort? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: D
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of02809
Judit és Krisztián a Tűz birodalma című filmet nézi. Judit mindenképpen látni szeretné a 
Szerelmes Shakespearet, de tudja, Krisztián nem fog odakapcsolni. Meg tudja nézni Judit 
a Szerelmes Shakespearet aznap a tévében? Indokold meg a válaszodat! 

1-es kód:  A tanuló kikeresi az időpontokat, és ezek alapján helyesen érvel, miszerint a Szerelmes 
Shakespeare később kezdődik, és a két film között nincs átfedés.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, mert addigra vége a másik filmnek.
• Nem egyszerre játszák.
• Igen, mert addigra már vége lesz a filmnek.
• Később van a másik.
• Utána van a másik.
• A Tűz birodalma után kezdődik a Szerelmes Shakespeare.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, a Szerelmes Shakespeare csak 22.55kor kezdődik.
• Nézze meg moziban!
• Nem egyidőben kezdődik. [Ettől még átfedés lehet a két film vetítése között.]
• A Szerelmes Shakespeare 3 óra 30 perccel később kezdődik.
• Két különböző időben kezdődik.
• Igen, pont akkor van vége.
• Látni fogja, mert egy film maximum kétórás.
• Igen, mert 22.55kor kezdődik.
• Nem, mivel a film fele átnyúlik a következő napba.

Lásd még:  X és 9-es kód.

of02813
Mi a közös ezekben a műsorokban: Esküdt ellenségek: Az utolsó szó jogán; Impressziók; 
A nagy hohohohorgász?

1-es kód:  A tanuló megtalálja a közös pontot: mindegyik sorozat.
Tanulói példaválaszok:
• Filmsorozatok.
• Mind a 4 sorozat.
• Mindegyikből egy epizódot játszanak le.
• Mindegyiknek több része van.
• Mindhárom rész.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Alcím.
• Más nyelven játszódik.
• Mindegyik 21 óra után van.
• Mindegyikhez oda van írva a nemzetisége.
• Mind a 2 sorozat.

Lásd még:  X és 9-es kód.
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of02814
Mit tudunk meg a Tűz birodalma című film ismertetőjéből? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!
A sárkányok:

Helyes válasz: A

of02815
Mi jellemzi a műsorismertetők fogalmazásmódját? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

of02817
Tamás a Pókember című filmet nézi. Nagy rajongója ugyanakkor a Helyszínelők című so
rozatnak is, a világért sem hagyna ki egy epizódot sem. Viszont már régóta szeretné meg
nézni a Pókembert is, ezért nem szeretne elkapcsolni erről a filmről. Meg tudja Tamás 
nézni a Helyszínelők aznapi részét a tévéből? Indokold meg a válaszodat!

1-es kód:  A tanuló kikeresi az időpontokat, és ezek alapján következtet arra, hogy bár a két műsor 
fedi egymást, a Helyszínelőket éjszaka megismétli a tévé.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, éjjel megismétlik a sorozat aznapi részét.
• Nem, mert a Pókember 22.45ig tart, a CSInak pedig 22.35kor van vége. Az ismét

lése csak 0.35kor van, ami meg már holnap.
• Igen, a Helyszínelőket két különböző időben is vetítik.
• Igen, mert később ismétlik.
• Nem tudja megnézni, csak az ismétlést.
• Igen, az ismétlést.
• Az 1t nem, a 2at igen.
• Az aznapit igen, de nem aznap.
• Igen, a 0.35öst.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Nem, kapcsolgatniuk kell közben.
• Hát, ha lesz ismétlés, akkor igen.
• Meg, mert a Pókember után jön, csak a másik csatornán.
• Igen, mert a Helyszínelőket délután ismételni fogja a tévé.
• Igen, mert a Pókember 20.10kor megy, a Helyszínelők meg 21.35kor.
• Meg tudja nézni, ha megvásárolja DVDn.
• 0.35kor kezdődik.
• Most megnézi a Pókembert, holnap meg a Helyszínelőket.

Lásd még:  X és 9-es kód.
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Az én órám

oi02101
Nevezz meg három dolgot, amely zavarta az elbeszélőt az órájával kapcsolatban!

1-es kód: A tanuló helyesen azonosítja mindhárom zavaró tényezőt: 1. csak négy szám volt raj-
ta/ nehezen olvasta le róla az időt; 2. ormótlan volt a szíja/csúszkált a kezén/lötyögött; 
3. késett.
Tanulói példaválaszok:
• Lötyögött rajta, késett, nem tudta leolvasni róla az időt.
• Hatalmas, otromba szíja volt, késett vagy tíz percet, és csak négy szám volt rajta.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Ide-oda csúszkált, csúnya volt a szíj.
• Csak három szám volt rajta, késett, csúszkált a kezén.
• csak négy szám volt rajta, késett, kemény volt a szíja.

Lásd még: X és 9-es kód.

oi02106
Miért kérdezte meg a lány, hogy mi volt az órára írva?

1-es kód: A válasz utal arra, hogy a lány így ellenőrizte, hogy a tulajdonossal áll-e szemben.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, hogy lássa, tényleg az övé.
• Mert, ha nem tudja, akkor nem az övé.
• Hogy annak adja, akié.
• Hogyha nem az övé, akkor lehet, hogy ellopta.
• Mert a lány tudta, mi van ráírva.
• Azonosításképpen.
• Tudta, mi van ráírva.

7-es kód: A tanuló az elbeszélőt azonosítja lányként, válaszában pedig az órán olvasható 
Nagyezsda feliratra utal.
Tanulói példaválaszok:
• Mert nem tudta, mit jelent a felirat.
• Mert nem tudta, mit jelent.
• Kiváncsi volt, mit jelent.
• Mert megnézte az orosz szótárban, és nem találta.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert kiváncsi volt.
• Mert vak volt.
• Csak így tudta neki visszaadni. A lány megtalálta az óráját.
• Mert a fiú direkt hagyta el az órát, a lány meg megtalálta.

Lásd még: X és 9-es kód.
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oi02110
Meglátszott-e az órán az idő múlása? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

oi02112
Írj ki egy hasonlatot a szövegből, amelyben az elbeszélő emberi tulajdonsággal ruházza fel 
az órát!

1-es kód: A tanuló kiírja a szövegből a következő mondatok valamelyikét: „az óraszíj, mint egy 
bogárláb”; „mint egy távoli szívet, hallottam ketyegését”; „hallottam a ketyegését, mint 
egy távoli szívet”.
Tanulói példaválasz:
• Hallottam ketyegését, mint egy távoli szívet.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Nem mozdult, halott tárgy volt.
• Mintha szándékosan el akarná hagyni az óra.
• Felhúzó csavarja kedvesen gördült.
• Nyomorult órámat.
• Kezemben az órával, olyan gyönyörűnek, egyedülállónak tűnt.

Lásd még: X és 9-es kód.

oi02114
„Amit nem szeret az ember, az nem is marad meg vele.” Hogyan értelmeznéd a szöveg 
alapján ezt a kijelentést?

1-es kód: A tanuló a szöveg értelmezése alapján plauzibilis választ ad, utalva az elbeszélő órához 
fűződő viszonyára.
Tanulói példaválaszok:
• Az óra azért tűnt el a Marosban, mert a fiú is legszívesebben megszabadult volna 

tőle.
• Az elbeszélő nem szerette az órát, és mindig el is hagyta.
• Titkon szerette, ezért az óra vele maradt.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mindig elhagyta az óráját. 
• Úgy érezte, ha ő nem szereti az óráját, akkor majd tönkremegy.
• Amit nem akar az ember, nem is érdekli.
• Tennünk kell azért, hogy a dolgok velünk maradjanak.
• Amire nem figyelünk, az elromlik, elhagyjuk.
• Amit nem kedvel valaki, azzal nem is törődik.
• Aki  akicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli.

Lásd még: X és 9-es kód.
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oi02115
Melyik városban tölti gyermekkorának nyarát az elbeszélő?

1-es kód: A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján, és leírja: Makón.
Tanulói példaválaszok:
• Makón.
• Makón, Pista bácsiéknál.
• Makón töltötte gyermekkora nyarát.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Maros folyó.
• Pista bácsiéknál.
• Maros menti város.
• Szombathely.

Lásd még: X és 9-es kód.

oi02117
A történet végén miért számolta az elbeszélő a napokat vasárnapig? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

oi02118
Mennyi idő telik el az elbeszélésben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

oi02119
Milyen kapcsolat van az elbeszélés és a cím között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

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

Tőzsde

oj01010
Húzd alá a szövegben azt a részt, amely a tengeri kereskedelem színtereit említi!

1-es kód: A tanuló a szövegben visszakeresi a kért információt, és aláhúzza az alábbi mondatot: 
„Egyes kereskedők egész egyszerűen fogadást kötöttek egy-egy földközi-tengeri vagy 
Afrika partjai mentén megtett óceáni hajóút sikerére, illetve balsikerére.” Elég, ha csak 
a két helyszínt húzza alá (Földközi-tenger és Afrika partjai).

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: X és 9-es kód.

oj01001
Mi volt a kereskedelem elsődleges helyszíne a középkorban? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: B

oj01003
Milyen szerepet játszott Brugge a tőzsde kialakulásában? Satírozd be a helyes válasz betű-
jelét!

Helyes válasz: A

oj01004
Mi látható a van de Beurse család címerén?

1-es kód: A tanuló a szövegben visszakeresi a kért információt, és válaszában rámutat arra, hogy 
a család címerén három bőrerszény látható.
Tanulói példaválaszok:
• Három bőrerszény (latinul bursa).
• Három erszény.
• Három bursa.
• Három pénztárca.
• Három darab erszény
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Bőrerszény.
• Erszények.
• 3 bőrtarisznya.
• Három börze.

Lásd még: X és 9-es kód.

oj01005
Elsősorban miért jártak a kereskedők a „Beursé”-hez? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

oj01007
Fogalmazd meg röviden, hogy mi a közös az első két bekezdésben említett városokban!

1-es kód: A tanuló összeveti a megfelelő szövegrészeket, és válaszában utal arra, hogy valamennyi 
fontos kereskedelmi központ volt. 
Tanulói példaválaszok:
• Az, hogy mindegyikben tartottak vásárt.
• Mindegyik kereskedelmi központ volt.
• Mindegyik jelentős találkozóhely volt a kereskedők számára.
• A vásár.
• Mind a kettő kereskedelmi város.
• Ott azok voltak a legnépszerűbbek a kereskedelemben.
• Itt kötötték a legtöbb és legjobb üzleteket.
• Nagy a kereskedelmi jelentőségük.
• Ezeken a helyeken kereskedtek.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló válaszában arra utal, hogy valamennyi említett város-
ban volt börze.
Tanulói példaválaszok:
• Mindegyikben volt börze.
• Ezekben alakultak ki először a börzék.
• Mindegyikben üzleteltek váltókkal és bizonylatokkal.
• A tőzsde.
• Nagy szerepük volt a tőzsdék kialakulásában.
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mind egy országban található.
• Fontos városok voltak.
• Mind középkori város.
• A kereskedők.
• Üzletkötés, kereskedők.
• Mindegyik az üzletről szól.
• Gazdaság továbbfejlődésének jelentős városai.
• Mindegyik német.

Lásd még: X és 9-es kód.

oj01008
Melyik városban kereskedtek már a 14. században is bizonylatokkal a konkrét áru helyett? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

oj01009
A szöveg alapján foglald össze röviden, hogyan változott a börzék szerepe a kereskedelem-
ben!

2-es kód: A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában utal az alábbi részletre: 
„Hogy az árut nem vitték magukkal a tőzsdére, hanem csak egy igazoló lapot.”
Tanulói példaválasz:
• Először el kellett utazniuk a vásárokba, később a kereskedőknek csak a bizonylatot 

kellett vinni, majd hajókkal szállították az árukat.

1-es kód: A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy a börze 
először az üzletek előkészítését szolgáló találkozóhelyül, majd fokozatosan a kereskede-
lem színhelyéül kezdett szolgálni.
Tanulói példaválaszok:
• Először még csak találkoztak, beszélgettek, informálódtak a börzén a kereskedők, 

később már kereskedtek is ott.
• Kezdetekben csak információszerzésre használták, később már adtak-vettek is ott.
• Először még csak előkészítették az üzleteléseket a börzén, majd ott is elkezdtek 

üzletelni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló válaszában utal a börze és 
a vásárok közötti összefüggés változására, de a tőzsde szerepét nem fejti ki tartalmilag.
Tanulói példaválaszok:
• Először csak egy fogadó volt, később már tőzsde.
• Ott találkoztak a vásár előtt, és beszerezték a szükséges információkat az üzleteléshez.
• Először még a vásárokhoz kötődött, később már tőlük függetlenül is működött.
• Azzal kezdődött, hogy itt találkoztak a kereskedők a vásárok előtt. Később már más 

miatt is találkoztak itt. 

Lásd még: X és 9-es kód.
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oj01011
Mi a közös a 4  és az 5  bekezdés témájában? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

oj01013
Az alábbi kifejezések közül melyik helyettesíthetné a szöveg eredeti címét? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

oj01014
A szöveg öt bekezdésének mi adtunk címet, amelyek összekeveredtek. Számozással állítsd 
helyes sorrendbe a bekezdéseket a címük alapján!

Helyes válasz: 3, 5, 2, 1, 4

oj01015
Mi a szöveg elsődleges célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

oj01017
Sanyi szerint a szöveg megfogalmazása a fiatal korosztály igényeihez igazodik, Feri nem 
ért egyet vele, szerinte a szöveg megfogalmazása nem igazodik a fiatalok igényeihez. Sze-
rinted kinek van igaza? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

2-es kód: A tanuló a szöveg egészét értelmezi, válaszában Sanyit nevezi meg, és a szöveg releváns 
stiláris és/vagy tartalmi elemeire hivatkozva indokol.
Tanulói példaválaszok:
• Szerintem Sanyinak van igaza, mert a szöveg elején összehasonlítják a középkort a 

mai viszonyokkal, és így könnyebb elképzelni, hogy mi volt akkor.
• Sanyinak van igaza, mert a szerző egyszerű példákon keresztül magyarázza el ezt a 

nehéz témát.
• Sanyinak van igaza, azért, mert a szerző részletesen és világosan elmagyarázza a 

fontos összefüggéseket. 
• Sanyival értek egyet, hiszen a börze kialakulását abszolút szájbarágósan magyarázza 

el, hogy mindenki megértse.
• Sanyinak van igaza, mert minden idegen szót megmagyaráz, még a kiejtést is.
• Igazodik, a szöveg érthető, jól ismerteti a különböző kereskedelmi ügyletek kialaku-

lását.
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1-es kód: A tanuló a szöveg egészét értelmezi, válaszában Ferit nevezi meg, és a szöveg releváns 
stiláris és/vagy tartalmi elemeire hivatkozva indokol VAGY mindkét félt megnevezi, és 
a szöveg releváns stiláris és/vagy tartalmi elemeire hivatkozva indokol.
• Én Ferivel értek egyet, mert a megfogalmazása nem elég fiatalos, sok idegen szó van 

benne.
• Azért értek egyet Ferivel, mert túl sok ismeretet sűrít össze, és nem mindig magya-

rázza el pontosan, hogy mi mit jelent.
• Ferivel értek egyet, mert a végén nem magyarázza el rendesen, hogy mi az a váltó 

vagy az adóslevél.
• Ferinek van igaza. Sok benne az idegen szó, amitől nehezen követhető, unalmas.
• Szerintem Feri jól látja, mert nagyon száraz a stílusa, nem teszi a gyerekek számára 

érdekessé a szöveget.
• Szerintem mindkettőnek igaza van. Az jó, hogy sok mindent megmagyaráz, de ettől 

kicsit unalmassá is válik.
• Mindkettővel egyet értek. Az elején fiatalosabb és érthetőbb, a végén viszont unal-

masabb, és nem mindig érthető, pl. hogy mi az a váltó.
• Ferivel értek egyet, száraz, unalmas az egész. 

0-ás kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Én Sanyinak adok igazat. Fiatalos a stílusa.
• Nem igazodik a fiatalok igényéhez, mert hajózni kell.
• Ferinek, mert a kereskedelemben túl sok veszély van.
• Sanyinak van igaza, mert nincs benne sok idegen szó.

Lásd még: X és 9-es kód.
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Európai Önkéntes Szolgálat

oj00101
Meddig terjedhet az Európai Önkéntes Szolgálat időtartama? Satírozd be a helyes válasz 
betű jelét!

Helyes válasz: C

oj00102
Mi az 1  bekezdés célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

oj00104
A szöveg alapján nevezz meg HÁROM olyan tipikus területet, amelyeken az önkéntesek a 
projektjük ideje alatt tevékenykedhetnek!

1-es kód: A tanuló a szövegben visszakeresi a kért információt, és válaszában megnevez a kö-
vetkező területek közül hármat: kulturális, környezetvédelmi, sport, média és szociális 
terület.
Tanulói példaválaszok:
• Sport, környezetvédelem, kultúra
• Sport, környezet, média

7-es kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló szó szerint érti a „terület” kifejezést, és válaszában va-
lamelyik országot nevezi meg.
Tanulói példaválaszok:
• Svájc, Törökország, Horvátország.
• Az Európai Unió összes tagállamába és a társult államokba Európán kívül.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Sport, kultúra, film.
• Intenzív tanulási folyamat, másik ország, kultúra megismerése, személyiségük fej-

lesztése.

Lásd még: X és 9-es kód.

oj00107
Mely országokban végezhető önkéntes munka az Európai Önkéntes Szolgálat keretében? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D
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oj00108
Balázs szerint jó, hogy az európai fogadó szervezetek megtalálhatók egy közös adatbázis-
ban. Mivel indokolhatja a véleményét?

1-es kód: A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy így egy-
szerűbb/gyorsabb/önálló is lehet a keresés.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert így könnyebb lesz neki kikeresni a megfelelő projektet.
• Mert így sokkal egyszerűbb a keresés.
• Mert így nincs szüksége segítségre a kereséshez.
• Mert enélkül jóval bonyolultabb lenne a fogadó szervezet kiválasztása.
• Különben csak az alapítvány segítségével tudna szervezetet keresni.
• Könnyebben eldöntheti az ember, hogy melyik országban, milyen munkakörben 

szeretne dolgozni.
• Mert nem foglal le különösebb erőfeszítést, hogy megtaláljuk a fogadó szerveket.
• Könnyebb a tervezés.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert így sokkal könnyebb felvenni a kapcsolatot a szervezettel, könnyebb a regiszt-

rálás is.
• Leegyszerűsíti a jelentkezést, egy helyen fel vannak sorolva a tudnivalók.
• Könnyebb a kapcsolatfelvétel.
• Mert nem kell több adatbázist átnézni.
• Könnyedén megtalálja a kérdéseire a választ. Nagyon sok adatot tud megtalálni.
• Könnyebb az ügyintézés.

Lásd még: X és 9-es kód.

oj00109
A szöveg bekezdéseit olyan alcímszerű kérdőszavak vezetik be, mint Miért?, Mit?, Hol?, 
Hogyan? Egészítsd ki a következő kötőszóval kezdődő mondatot úgy, hogy a keletkező 
mondat megfelelően összefoglalja a 2  bekezdés tartalmát!

1-es kód: A tanulói válasz utal arra, hogy a második bekezdés az önkénteskedés/az Európai Ön-
kéntes Szolgálat célját fogalmazza meg.
Tanulói példaválasz:
• Miért érdemes önkénteskednem?
• Miért dolgozik az EVS?
• Miért érdemes jelentkezni a projektre?
• Miért hasznos az EVS program?
• Miért dolgozz ingyen?

0-s kód: Minden más válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Miért hasznos ez?
• Miért van inkább valami, mint semmi?
• Miért mozdítják el a kohéziót?

Lásd még: X és 9-es kód.

46/18

47/19



	
21Szövegértés – 10. évfolyam

oj00110
Milyen szabályok vonatkoznak az úgynevezett társult országokra a pályázatbeadás határ-
idejét illetően? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

oj00112
Mikor utazhat LEGKORÁBBAN Balázs, ha a pályázatát február 1-jei határidővel adják be, 
és a projektje egy afrikai országban valósul meg?

1-es kód: A tanuló a szövegben visszakeresi a kért információt, és válaszában megnevezi az au-
gusztus hónapot.
Tanulói példaválaszok:
• Augusztus elsején.
• Augusztus elején.
• Augusztusban.
• Valamikor augusztusban.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz
Tanulói példaválaszok:
• Augusztus végén.
• Augusztustól októberig.
• Augusztus végén.
• A nyár végén.
• Nyáron.
• Június 1.

Lásd még: X és 9-es kód.

oj00114
Ki állja az önkéntes projekt költségeit Európán kívüli fogadószervezet esetén? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D
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oj00116
Nevezz meg a szöveg alapján KÉT különbséget az önkénteskedés és a mindennapi munka-
vállalás között! 

2-es kód: A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában utal a következő kü-
lönbségek közül KETTŐRE: a) az önkénteskedésért nem jár bér/nem helyettesíthet fi-
zetett dolgozót; b) az önkénteskedést a szöveg alapján nem kötik végzettséghez; c) az 
önkénteskedés időtartama meg van szabva; d) a munkaidő kevesebb; e) önkénteskedni 
leginkább külföldön lehet; f) az önkénteskedés elsősorban tanulási tevékenység (nyelv-
tanfolyam, bizonyítvány), g) az önkénteskedésnek van korhatára (18-30 év), a fizetett 
munkának nincs.
Tanulói példaválaszok:
• Az, hogy az önkéntesek csak költségtérítést kapnak, de nem is kell annyit dolgozniuk.
• Az önkénteskedésért nem kérnek pénzt, és nem feltétlenül hosszútávú a kapcsolat.
• Az önkénteskedésért nem kapunk pénzt, előre meghatározott nyelvoktatás.

1-es kód: Részlegesen jó megoldás. A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában 
utal a következő különbségek közül EGYRE: a) az önkénteskedésért nem jár bér/nem 
helyettesíthet fizetett dolgozót; b) az önkénteskedést a szöveg alapján nem kötik vég-
zettséghez; c) az önkénteskedés időtartama meg van szabva; d) a munkaidő kevesebb; 
e) önkénteskedni leginkább külföldön lehet; f) az önkénteskedés elsősorban tanulási 
tevékenység (nyelvtanfolyam, bizonyítvány), g) az önkénteskedésnek van korhatára (18-
30 év), a fizetett munkának nincs.
Tanulói példaválaszok:
• Az, hogy ők nem kapnak fizetést, csak költségtérítést.
• Hogy külföldre mennek.
• Hogy fizetik a kajájukat, meg mindent, ami a mindennapi élethez kell, és nem túlzás.
• Az önkéntesek nem fizetésért dolgoznak. 
• Az önkéntesek a munkavállalókkal szemben nem kapnak fizetést a tevékenységü-

kért, viszont jóval nagyobb választék áll a rendelkezésükre.
• Az önkénteskedésért nem kapsz pénzt, előre meghatározott szabadnap van.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Az, hogy az önkéntesek még szakképzetlenek.
• Az, hogy az önkéntesek nyelviskolába is járnak.
• Az, hogy az önkéntesek költségtérítést kapnak.
• Az önkéntesek közben tanulhatnak, és megismerhetik az adott ország kultúráját. 

Fejleszthetik a személyiségüket is.

Lásd még: X és 9-es kód.

oj00118
Mi a szöveg elsődleges célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A
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Zümm

 
oh06004

Miért érkezett Tibi egy nap késéssel az edzőtáborba?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és leírja: az édesanyja elnézte a dátumot.
Tanulói példaválaszok:
• Mert elnézte a dátumot az édesanyja.
• Mert elnézték a dátumot az édesanyjával.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló leírja az első információt, amit a szövegben talál: el-
nézte a dátumot. Amennyiben a tanuló egyszerre ír jó és tipikusan rossz választ, úgy 
1-es kódot kell adni.
Tanulói példaválaszok:
• Mert elnézte a dátumot.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• Az édesanyja miatt.

Lásd még: X és 9-es kód.

 
oh06005

Melyik úszásnemet részesítette előnyben Tibi? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 
oh06007

Hogyan jellemeznéd Tibi reggeli útját az uszodába? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz B

 
oh06008

Írd le, miért lehet jegesebb az uszoda vize nyáron, mint télen!

2-es kód: A válasz arra utal, hogy a téli hidegben az azonos hőmérsékletű vizet melegebbnek érez-
zük, mint nyáron.
Tanulói példaválaszok:
• Mert nyáron a testük melegebb.
• Ha kint melegebb van, bent hidegebb a víz.
• Mert télen a kinti levegő hidegebb, mint a víz.
• Mert nyáron a testük melegebb.
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1-es kód: A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján, és válaszában arra utal, hogy télen való-
színűleg fűtenek, míg nyáron nem, pedig hajnalban akkor is hideg van.
Tanulói példaválaszok:
• Télen páragomolyag borítja.
• Mert télen fűtik a vizet.
• Mert nyáron nem fűtenek, mert melegebb van, mint télen, de éjszaka még hideg 

van.
• Azért, mert hajnal van, és csak az edzés végére melegedett fel a víz.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A pára miatt.
• Mert akkor hajnalban edzettek.
• Mert télen fedett uszodában van, nyáron meg nem.
• Télen melegíti a pára.
• Mert nyáron tovább tart az éjszaka.

Lásd még: X és 9-es kód.

 
oh06009

Az alábbiak közül melyek Dezső bá állandó kellékei? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 
oh06011

Az alábbi állítások közül melyik érvényes Tibi edzőjére? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 
oh06012

Szerinted mi az oka annak, hogy az edző elhívta Tibit a táborba?

1-es kód: A válasz tükrözi annak megértését, hogy az edző nem szerette Tibit, és látnivalóan nem 
nagyon bízott fejlődésében.
Tanulói példaválaszok:
• Még bízik a fejlődésében, csak nem mutatja ki, ezért is hívja el a táborba.
• Bár Tibi később kezdett úszni, még van remény, Dezső bá is azért hívja el táborba, 

hogy ne keseredjen el véglegesen.
• Ha nem hívná el, az azt jelenté, Tibinek már fölösleges edzésre is járnia.
• Hogy ne látszódjon annyira a kivételezése.
• Mert őt is úszónak tartja.
• Hogy megtudja, Tibi mire képes.
• Mert adni akart neki egy esélyt.
• Lehet, hogy lát valamennyi tehetséget a fiúban.
• Mindenkit elhívott.
• Mert a csapathoz tartozik.
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert maradt egy plusz jelentkezési lapja.
• Jó úszó volt.
• Kora ellenére tehetségesnek tartotta.
• Mert kénytelen volt elhívni.
• Mert megszerette.

Lásd még: X és 9-es kód.

 
oh06013

Ki vásárolt gitárt a sarki ócskástól?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és leírja: Tommy Steele.
Tanulói példaválasz:
• A beatsztár.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: X és 9-es kód.

 
oh06015

„(Mindenki láthatta az elsős gimnazista történelemkönyv illusztrációján. Tibinek ahhoz 
értelemszerűen még nem volt szerencséje.)” Miért vannak zárójelbe téve ezek a mondatok 
a szövegben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 
oh06016

Miből derül ki a szövegben, hogy nem csak Tibinek gyűlik meg a baja az edzővel?

1-es kód: A válasz utal arra, hogy az edző tiltja és üldözi a haj és a szem festését, VAGY az alábbi 
mondatra: „Talán most bekerült abba a kivételezett csoportba, akiket Dezső bá ember-
nek – mi több: úszónak – tekint.”
Tanulói példaválaszok:
• A lányoknak sem engedi, hogy fessék magukat. 
• Kevés ember van a kivételezettek közt.
• Smikelésért is piszkálta, mert a haja úgy nézett ki, mintha be lenne festve.
• Dezső bá nem szerette azt sem, ha a lányok haja és szeme ki volt festve.
• Nem szerette azokat az embereket, akik kinézetükkel akartak kitűnni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert be volt festve a haja.
• Onnan, hogy a lányt elnevezte Periklésznek.
• Mert egy lány felvonja Dezső bá figyelmét azzal, hogy kifestette a szemét.
• Szigorú volt, és azt hitte, mindig igaza van.

Lásd még: X és 9-es kód.
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oh06017

Miért annyira fontos Tibinek, hogy a tábortűznél gitározhasson? 

1-es kód: A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján, és arra utal válaszában, hogy Tibi meg 
akarja mutatni, ő is jó valamiben.
Tanulói példaválaszok:
• Így akarja kompenzálni, hogy úszni nem tud annyira jól, mint a többiek.
• Ezzel akar kitűnni, ha már az úszással nem tud.
• Hogy megmutassa, mit tud.
• Azért, mert szerelmes Periklészbe.
• Mert ő nem tudott a stopper eredményével kitűnni, ezért gitározott.
• Ő akart a középpontban lenni.
• Mert a jó úszással nem tudott kitűnni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Hogy megkedveltesse magát az edzővel.
• Ekkoriban mindenki gitárt akart.
• Beilleszkedjen.
• Nehéz edzés után egy kis pihenés jól esett.
• Fel akart tűnni az edzőnek, hogy ne legyen olyan szigorú vele.
• Mert mindig ugrásra készen várta, hogy belecsaphasson a húrokba.
• Dezső b úszónak tekintette, és ő ezt nem akarta.

Lásd még: X és 9-es kód.

 
oh06019

Mi jellemzi az elbeszélés és a cím kapcsolatát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 
oh06021

Az alábbi foglalkozások közül melyik illik az edzőhöz a szöveg alapján? Satírozd be a he-
lyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B
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