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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

0
1
7
9
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„A” füzet szövegértés 1. rész/ 
„B” füzet szövegértés 2. rész/

Louis Braille

oi00901
Feltehetőleg mikor találkozhatott Louis a századossal? Satírozd be a helyes válasz betű
jelét!

Helyes válasz: C

oi00904
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld! 

Helyes válasz: H, I, I, H, 

oi00905
Mi volt Louis feladata a játék során? 

2-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és válaszában pontosan leírja Louis feladatát 
a játék során, vagyis hogy kitapogatta a dobókockán a dobott számokat, ÉS összeadta 
azokat. 
Tanulói példaválaszok:
• Kitapogatni a pontokat és összeadni.

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és válaszában csak egy elemét írja le Louis fel-
adatai közül a játék során, vagyis hogy kitapogatta a dobókockán a dobott számokat, 
VAGY összeadta azokat. 
Tanulói példaválasz:
• Kitapogatni, hogy mennyit dobtak.
• Ő is tudott játszani. Összeadta a számokat. 
• Kitapogatni, hogy hányat kapott.
• Kitapogatni a bemélyedéseit, és minél több pontot szerezni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Kézzel érzékelni.
• Gombokat gyűjteni.
• Számolni a gombokat.
• Leolvassa a pontokat.

Lásd még: X és 9-es kód.

oi00906
Miért volt szükség a tapétázószögekre a játék során? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

1/32
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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. 
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rész tartalmának.

Lehetséges kódok

99 
xy041004
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oi00907
Mi a kapcsolat a játék és a később kifejlesztett írás között? A szöveg alapján, saját szavaid
dal válaszolj!

1-es kód: A tanuló válaszában a szövegből kikövetkeztethető tapintás és/vagy az egyszerűség 
alapján a saját szavaival fogalmazza meg véleményét. Elfogadható, ha a tanuló csak a ta-
pintást említi.
Tanulói példaválaszok: 
• A játékban jött rá, hogy a domború szögeket könnyű kitapintani, és ha a betűk ha

sonlítanának a dobókocka számaihoz, akkor a vakok el tudnák olvasni. 
• A játékból jött rá, hogy a betűknek egyszerűeknek kell lenniük, mint a dobókocka 

számainak, és nem lehet több belőlük, mint hat pont. [Egyszerűség.]
• A tapintás, az ujjak használata.
• Mindkettőn kidudorodások vannak. [A tapintásra hivatkozik átvitten.]
• Kidudorodások.
• Játékban szögek  írásban pontok.
• Az a kapcsolat, hogy nem látja, hanem kitapogatja.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Ebből jött rá, hogy kell a vakoknak írás. 
• A játék alapján vette az ötletet egy ilyen írás kifejlesztéséhez.
• Ugyanaz az elv. [Túl általános.] 
• Mindkettőt Louis Braille fejlesztette tovább.
• Ugyanaz a technika.
• Mindkettő vakok számára készült.
• A pontírás a közös.

Lásd még: X és 9-es kód.

oi00908
Hogyan reagáltak a társak Louis próbálkozására? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

oi00910
Mi volt a LEGFONTOSABB különbség Barbier és Louis találmánya között? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

5/36

6/37

7/38
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oi00911
Hogyan fogadta a százados Louis észrevételeit? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

oi00913
Milyen hatással volt Louis találmánya a vakok életére?  

1-es kód: A tanuló válaszában a szövegre támaszkodik, és képes a saját szavaival megfogalmazni, 
hogy általa a vakok írásban is kommunikálni tudak egymással.
Tanulói példaválaszok:
• Korábban a vakok nem tudták elolvasni a könyveket, nem tudtak tanulni, sok min

dent nem tudtak megcsinálni. Louis segített nekik megtanulni olvasni. 
• A vakírás megváltoztatta az életüket, mert olyan dolgokat is megtanulhattak, ami

lyeneket korábban nem tudtak. 
• Tudnak kommunikálni írásban is.
• A vakok megtanultak írni.
• Írás, olvasás egyszerűen.
• Betűk ismerete.
• A vakok is tudtak iskolába járni.
• Igen, mert könnyebben tudtak így olvasni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Kitalált egy írást. 
• A vakok is tudnak kommunikálni. [Kevés, hiányzik, hogy írásban.]
• A vakok örültek és megjegyezték a nevét.
• Jó, mert egyszerű volt, és könnyen tudták használni.
• Segített az életükön.
• Könnyebbé és elviselhetővé tette az életüket.
• Megkönnyítette az életüket, és könnyebben tudták kitapogatni a betűket, mivel az

zal könnyített, hogy egy betű nem 6 pont.

Lásd még: X és 9-es kód.

oi00915
Mi a dőlt betűs rész szerepe? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

8/39

9/40

10/41
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oi00917
Néhány szóval ajánld ezt a regényt egy barátodnak! 

1-es kód: A tanuló válasza releváns információkat tartalmaz a vakírás feltalálására vonatkozóan. 
A válasz a szövegre támaszkodik, és a tanuló a véleményét képes a saját szavaival meg-
fogalmazni. 
Tanulói példaválaszok: 
• Érdemes elolvasni, mert nagyon érdekesen ír arról, hogyan született meg a vakírás. 
• A vakírást egy 13 éves vak gyerek találta ki. Ezt mindenkinek el kellene olvasnia, 

hogy lássák, mire lehet képes egy gyerek. 
• Ebből sok mindent megtudhatsz, hogy milyen eszközökkel olvasnak a vakok. 
• Louis Braille élete elején még látott, ám 3 éves korában megvakult. Még gyerekkorá

ban kezdte kifejleszteni a vakírást/olvasást. Csodálatos a története.
• Sokat meg lehet tudni a vakok írásáról, és nagyon érdekes a kisfiú története.

0-s kód: Helytelen, hiányos vagy túl általános válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Érdemes elolvasni. 
• Kedves barátom! Ezt a regényt ajánlom neked, mert sajnos te is pont ebben a beteg

ségben szenvedsz, és szívesen meghallgatnád.
• Olvasd el, mert nagyon érdekes!
• Segít megérteni a vakok problémáit, és segítségnyújtásra sarkal.
• Ez a regény azért jó, barátom, mert lehet belőle tanulni is. Pl. nem csúfoljuk ki a vak 

embereket.
• Leírja a Barbier írás történetét.
• Sose adja fel a vakság megkönnyítéséért folytatott harcot.
• Igaz történeten alapul.
• Különleges kisfiú története.

Lásd még: X és 9-es kód.

11/42
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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

12/43
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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.

18/49
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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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Hadviselés

 
oh01909

Húzd alá, azt a mondatot, amely arra utal, hogy a vöröshangyák nem csak rabszolgaszerző 
portyákat szoktak folytatni!

1-es kód: A tanuló visszakeresi a 4. bekezdésben a kért információt, és aláhúzza: „nem úgy vi-
selkedtek, mint akik táplálékot akarnak rabolni, mivel nem a tőlük megszokott élénk, 
fürkésző módon mozogtak.” A mondat első részének aláhúzása is elegendő, de a mon-
datnál több aláhúzása 0-s kódot kap.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: X és 9-es kód.

 
oh01903

Látott már más hangyacsatát is a szerző? Válaszodat a szöveg megfelelő részlete alapján 
indokold!

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és az 1. bekezdés alapján leírja: 
nem, mert ez volt az egyetlen ilyesféle esemény, amit valaha látott, vagy különösen sze-
rencsésnek érezte magát, amiért tudósíthatott a harcról.
Tanulói példaválaszok:
• Nem, mert ez volt az egyetlen ilyesfajta esemény, amit látott.
• Nem, ahogy leírja az első bekezdésben.
• Nagy szerencse volt, hogy láthatta.
• Nem, azért tartja magát szerencsésnek.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Nem, mert még sohasem foglalkozott hangyákkal.
• Nem, ez volt az első ilyen alkalom.
• Nem, mert meglepődött, amikor látta.
• Nem, mert nem említi, hogy valaha is látott volna ilyet.

Lásd még: X és 9-es kód.

 
oh01904

Melyik KÉT bekezdés mutatja be a csata résztvevőit?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és leírja: a 2. és a 3.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: X és 9-es kód.
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oh01905

Mikor játszódnak a 3. bekezdésben leírtak a történet többi részéhez képest? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 
oh01907

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

Helyes válasz: IGAZ, IGAZ, HAMIS, IGAZ

 
oh01908

A szöveg alapján minek a jele lehet a hangyák csápjainak összeérintése? Satírozd be a he-
lyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 
oh01914

Melyik hangyafajról tudunk meg többet a szövegből? Válaszodat indokold!

1-es kód: A válasz tükrözi annak megértését, hogy a szöveg történéseinek fő mozgatói a rabló-
hangyák, az ő szerepük aktív, míg a fekete hangyáké passzív. A válasz utalhat arra, hogy 
a rablóhangyák a) rabszolgatartók, b) ők támadnak, c) az ő fészkük van részletesen le-
írva.
Tanulói példaválaszok:
• A vöröshangyáról, mert a harc is nagyrészt az ő szemszögükből van leírva.
• Vörösek, mert a vörösök fészkének működését részletezi a harmadik bekezdésben.
• A rablóhangyák, mert az egy speciális hangyafaj, szemben a feketékkel, akik az ő 

rabszolgáik.
• A vöröshangyákról, mert az ő mindennapjaikat írja le, aminek a feketehangyák 

csak egy része.
• A vöröshangyákról, mert ők lopják a tojásokat.
• A rablóhangyákról, mert megtudjuk, miért rabolnak, honnan, és mi a „becenevük”.
• A vörösről, mert sok dolgot olvasott róluk.
• A vöröshangyákról, mert megtudjuk, hogy hívják őket.
• A rablóhangyákról, mert jobban leírja  aviselkedésüket.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Fekete és vöröshangyákról.
• A vörösökről, mert ők a főszereplők.
• A vörösről, mert az író ezeket figyelte meg.
• A rablóhangyáról, mert jobban jellemzi, és mesél róluk.
• A vörösekről, mert róluk mond el dolgokat.

Lásd még: X és 9-es kód.
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oh01918

„Két ellentétes vágy küzdött bennem.” Mit gondolsz, az elbeszélő segít a fekete hangyák-
nak vagy sem? Indokold meg a válaszodat!

1-es kód: A válasz NEM, indoklása pedig a következők megértését tükrözi: a) az elbeszélő hadi-
tudósító szerepével érzékelteti a sajátját, hozzáállását a pártatlanság jellemzi; többször 
kimondottan utal arra, hogy csak tanúja kívánt lenni az eseményeknek; b) az elbeszélő 
elismeréssel jellemzi a rablóhangyák tevékenységének hatékonyságát.
Az indoklás közvetlen idézet is lehet:
a) „egy hosszadalmas és véres háborút figyeltem, amely néhány centivel a lábam előtt zaj-
lott”; „Különösen szerencsésnek tarthattam magam, hogy úgymond, haditudósítója le-
hettem ennek a harcnak”; „remélve, hogy tanúja lehetek egy rabszolgaszerző portyának”;
b) „Nagyon megfontoltan felosztották a területet”; „gondos terepfelmérés”; „csodálatos ka-
tonai precizitással”; „a látvány magával ragadott”; „szabályosan és ügyesen szétoszlatták 
soraikat”.
Tanulói példaválaszok:
• Nem segít, mert sok időt töltött a megfigyeléssel, és sajnálná, ha nem derülne ki, 

hogyan ér véget a támadás.
• Nem, mert a természetet hagyni kell, hogy menjen a maga útján.
• Nem, mert ő csak közvetít, és nem avatkozik bele.
• Nem, mert csak szemléli.
• Nem, mert hagyja, hogy a sors döntsön.
• Nem, mert így nem lenne igazságos.
• Nem, mert maguknak kell megoldaniuk.
• Nem, mert végig akarta nézni.
• Nem, mert tetszett neki, ami történik.

6-s kód: A válasz IGEN, és az indoklás az elbeszélő együttérzésére épül.
Tanulói példaválaszok:
• Segít, mert a szövegből kiderül, mennyire sajnálja a fekete hangyákat.
• Segít, mert igazságtalannak érzi az egész eseményt.
• Segít nekik, mert látja, hogy semmi esélyük a győzelemre.
• Igen, mert segíteni akar nekik.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Széttaposom a vöröseket, mert kitoltak a gyengébbekkel.
• Nem, mert ha segít is, a hangyák legyőzik őket.
• Nem, mert nem tudta eldönteni, mit csináljon.
• Nem, mert tudta, hogy a vöröshangyák erősebbek.
• Nem segített, mert az utolsó mondata ez volt a szerzőnek: „Megkezdődött a harc.”
• Nem, mert hirtelen kezdődött a csata, és nem tudott már beleavatkozni.

Lásd még: X és 9-es kód.
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„A” füzet szövegértés 2. rész/ 
„B” füzet szövegértés 1. rész/

A Vidám Park története

 
oh05508

Húzd alá a szövegben azt a szövegrészt, amely a Vurstli és az Angol Park közötti különb
séget jellemzi!

1-es kód: A tanuló visszakeresi, és aláhúzza a következő mondatot: „A fényesen berendezett és 
körülkerített Angol Park magas technikai színvonalú játékaival eltérítette a szórakoz-
ni vágyó tömeget az ütött-kopott, szegényesnek tűnő Vurstlitól”. Amennyiben a tanuló 
csak a mondat végét húzza alá az Angol Park résztől, úgy válasza még elfogadható, ám 
ennél kevesebb aláhúzása esetén 0-s kódot kell adni.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: X és 9-es kód.

 
oh05501

Ki volt Tréfa János? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 
oh05503

Melyik szóból ered a Vurstli elnevezés?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megnevezi a „virsli” szót.
Tanulói példaválaszok: 
• A tormás virsliből.
• A virsli szóból.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 
• Ez a városligeti mutatványosok elnevezése.
• A tormás virslit eszegető tömegről.
• Virslit eszegető tömeg.
• A városligeti mutatványosok telepének közkedvelt elnevezése.
• Virslit árultak.

Lásd még: X és 9-es kód.
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oh05504

Milyen szerepet játszott a Rakpiac a Vidámpark történetében? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: D

 
oh05505

Hogyan működtek az első körhinták? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 
oh05506

Milyen nemzetiségű volt az Angol Park alapítója? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 
oh05511

Mikor hozták létre a mai Vidám Parkot? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

 
oh05512

Hasonlítsd össze a mai és a XIX. századi látogatók szórakozási szokásait!

1-es kód: A tanuló a szöveg alapján válaszol, és utal az EGYIK korszak jellegzetességeire. Szin-
tén elfogadható, ha a két korszakból felsorol játékokat, vagy ha hasonlóságot ír, nem kü-
lönbséget. 
Tanulói példaválaszok:
• A mai látogatók sokkal jobban szeretik a gyorsabb, izgalmasabb dolgokat, amelyek 

pörögnek, vagy zuhannak, vagy felrepülnek valahová. A régiek megelégedtek a nyu
godtabb szórakozással, amilyen a céllövölde és az egyszerű körhinta.

• A mai látogatóknak már nem elég a mutatványos és az erőművész, a céllövölde és a 
körhinta mellett kell mindenféle szupergyors dolog, száguldás, átfordulás. 

• A mai Vidám Parkban már nem találunk Paprika Jancsit, kötéltáncosokat, erő
művészeket. Ma már több a modern dolog, hullámvasút, centrifuga, pörgő, zuhanó 
szerkezetek. 

• „A mai Vidám Park látogatói a centrifuga sebességére vágynak, száguldozni szeret
nek, és olyan magasságokba kerülni, mint a madarak.”

• Régen: szórakozás, ma: kütyük, izgalom.
• Ma az adrenalin miatt jönnek az emberek, régen azért hogy egyenek, igyanak, szó

rakozzanak.
• A mostani sokkal modernebb és évezetesebb.
• A mai gyerekek és felnőttek a centrifuga sebességére vágynak, olyan magasan legye

nek, mint a madarak.
• Aki ma megy a Parkba, egy szupermodern mesevilágba csöppen.
• Régebben: cigányjósok, kötéltáncos, paprikajancsi. Most: sebesség, száguldás, magasság.
• Ma: hullámvasút, Elvarázsolt kastély. Régen: paprikajancsi.

34/4
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló eltéveszti a dátumot, vagy 
nem írja oda, és válaszából nem derül ki, mikorra gondol.
Tanulói példaválaszok:
• Ma jobb. 
• Régen unalmasabb volt. 
• A XIX. századi ember a centrifuga sebességére vágyik, száguldozni szeretne, míg 

régen virslit ettek.
• Hömpölygött a jókedv és bort iszogattak.
• A 18. században lévő vidámparkban még nem volt olyan modern vidámpark, mint 

most.
• Régen: kecskelökés, Zeppelinbombázás, hullámvasút. Ma: sebesség.

Lásd még: X és 9-es kód.

 
oh05513

Hol olvashatjuk ezt a szöveget? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

 
oh05515

Szerinted alkalmas ez a részlet arra, hogy felkeltse az olvasók érdeklődését? Válaszodat 
indokold!

2-es kód: A válasz igen vagy nem, és az indoklás tükrözi annak a megértését, hogy a szöveg témáj a 
a Városliget és a Vidám Park; VAGY annak megértését, hogy a szöveg történeti perspek-
tívában íródott. A válasz utalhat triviálisnak tűnő részletekre is.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, mert a témája érdekes, sokan szeretik a Vidám Parkot. Sok mindent meg

tudunk belőle a régi dolgokról. 
• Igen, mert nagyon érdekes arról olvasni, milyen volt az élet régen, különösen arról, 

hogy régen hogy szórakoztak az emberek. 
• Nem nagyon, mert több leírás kellene benne a játékokról.
• Igen, mert nagyon érdekes arról olvasni, milyen volt az élet régen, különösen arról, 

hogy régen hogy szórakoztak az emberek. 
• Jó volt a leírás a régi dolgokról.
• Igen, mert kiderült, mikor alapították a Vidám Parkot.
• Szerintem igen, mert így megtudjuk, hogy régen milyen volt, és milyen lett.
• Szerintem elég érdekes, mert ír benne a centrifugális erőről és a különleges játékok

ról.
• Igen, mert leírja a változásokat.

1-es kód: A válasz igen vagy nem, és az indoklás a szöveg FORMAI tulajdonságaira utal.
Tanulói példaválasz:
• Nem, én tennék bele képet az Óriáskerékről.
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0-s kód: Helytelen, hiányos vagy túl általános válasz.
Tanulói példaválaszok: 
• Nekem tetszett, mert nagyon szeretem a Vidám Parkot. 
• Igen, mert amikor olvasom, olyan érzésem van, mintha ott lennék. 
• Igen, mert aki még nem volt ott, annak felkelti az érdeklődését, aki meg már volt 

ott, annak eszébe juttatja, milyen jó volt.
• Igen, mert sok mindenről szól, és játékokról is. Mai világunkban szinte mindenki

nek szüksége van egy kis játékra.
• Szerintem igen, mert érdekes, hogy az emberek ilyen klasz dolgokat találnak fel.
• Igen, mert ebben a részben nagyon sok az információ.
• Szerintem igen, mert nagyon mesebelinek mondja el.

Lásd még: X és 9-es kód.

 
oh05518

Az alábbi mondatok közül melyik foglalja össze helyesen a cikk tartalmát? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

41/11
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Időjárás

oj00601
Mikor megy le a nap október 10-én?

1-es kód: A tanuló a szövegben visszakeresi a kért információt, és válaszában rámutat, hogy a 
napnyugta időpontja 18:07.
Tanulói példaválaszok:
• 18:07-kor.
• Hat óra hét perckor.
• 18 óra után pár perccel.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló válaszában a napkelte időpontjára utal.
Tanulói példaválaszok:
• Hat óra 53 perckor.
• Hét előtt pár perccel.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Hét óra hét perckor.
• Hat órakor.
• Hét órakor.

Lásd még: X és 9-es kód.

oj00601
Várhatóan mekkora lesz a legalacsonyabb hőmérséklet október 13-án? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

oj00609
Miért színezték szürkére a táblázat bizonyos oszlopait? Satírozd be a helyes válasz betű-
jelét!

Helyes válasz: C

42/12
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oj00610
Az ábrán a számok mellett képi eszközökkel is szemléltetik a legmagasabb és legalacso-
nyabb napi hőmérsékletet. Nevezd meg ezt a két eszközt! 

1-es kód: A tanuló megnevezi a számokat keretező négyzetek eltérő színárnyalatát és pozícióját 
egyaránt. Szintén jó válasz, ha a tanuló csak az EGYIKET írja le válaszában. Amennyi-
ben a tanuló válaszában arra hivatkozik, hogy egy hőmérőt látunk, az önmagában nem 
fogadható el, ám a mellette lévő esetleges jó választ nem 0-za le. Minden más esetben, 
amennyiben rossz választ is ír a jó mellett, 0-s kódot kell adni.
Tanulói példaválaszok:
• 1. világos-sötét; 2. fent lent.
• 1. a fekete a meleg, a szürke a hideg; 2. lent alacsony, fent magasabb értékek vannak.
• 1. szürkeségük; 2. hely.
• 1. Más színű szürkével.
• A sötétebb (magas) és világos (alacsony) árnyalat.
• Elhelyezkedés: fönt (magas), lent (alacsony).
• Az oszlop fent vagy lent helyezkedik el.
• Magasság.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A számokból tudjuk eldönteni.
• Milyen magasra tud felmenni az időjárás. Milyen alacsonyra tud lemenni az idő-

járás.
• Legmagasabb 19 fok, leghűvösebb 7 fok.
• 1. Grafikon. 2. Felhőrajzok.
• Hullámos ábrázolás.

Lásd még: X és 9-es kód.

oj00612
Az 1. ábra az október 10-én, a reggeli órákban mért budapesti adatokat tartalmazza. A táb-
lázat és a szöveg segítségével foglald össze, milyen időjárási változások várhatók még az-
nap!

1-es kód: A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában rámutat a várható válto-
zások közül legalább kettőre: (1) fokozatosan növekszik a felhőzet, (2) kisebb eső, zápor-
eső alakulhat ki, (3) a hőmérséklet 14/16°C-ra fog emelkedni, (4) megélénkül a szél.
Tanulói példaválaszok:
• Megnövekszik a felhőzet, és délutántól kisebb esők alakulhatnak ki. A hőmérséklet 

kb. 14°C-ig fog melegedni.
• Beborul az ég, és melegedni is fog még az idő.
• Eső várható, de a hőmérséklet emelkedik.
• Több felhő lesz az égen, a hőmérséklet 10–16°C közé emelkedik.
• Felhős az ég, de a hőmérséklet 16°C-ra fog emelkedni.
• Megélénkül a nyugati szél, melegfronti hatás várható.
• Rengeteg felhő, eső, zápor, alacsony hőmérséklet, melegfront.
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0-ás kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló válaszában rámutat arra, 
hogy a felhőzet növekszik, és várhatóan eső lesz, VAGY arra, hogy a hőmérséklet emel-
kedni fog.
Tanulói példaválaszok:
• Élénk lesz a nyugati szél.
• Esik az eső.
• Fokozatosan növekszik a felhőzet.
• Elered az eső.
• Melegebb lesz.
• Melegfront érezteti majd a hatását.
• Esős, hideg.
• Csapadékos idő egész nap.
• Kevés csapadék, enyhe időjárás.
• Mert Budapest a főváros. Délután esni fog az eső.
• Hát mert ott lesz a legrosszabb idő, és figyelmeztetik őket.

Lásd még: X és 9-es kód.

oj00613
Melyik napon várható viharos erejű szél? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

oj00614
Hol várható csapadék október 11-én, kedden?

1-es kód: A tanuló a szövegben visszakeresi a kért információt, és válaszában rámutat, hogy főleg 
az ország középső részein várható csapadék kedden.
Tanulói példaválaszok:
• Elsősorban a középső területeken.
• Főleg az ország középső részén, de máshol is kialakulhat.
• Középső tájakon.
• Közép-Magyarországon.

6-os kód:  Tipikusan rossz válasz. A tanuló válaszában konkrétan a fővárost írja. Amennyiben a 
tipikusan rossz válasz mellett a jó választ is megadja, úgy 1-es kódot kell adni.
Tanulói példaválasz:
• Budapesten.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Az ország teljes területén.
• Bárhol.
• Közép-Magyarország északnyugati részén.
• Dunántúlon.
• Északnyugaton.

Lásd még: X és 9-es kód.
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Borz

oj01202
Milyenek a borzok a háztartási- és illatszerbolt-vezető szerint? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: D

oj01203
A ház melyik részén játszódik a történet?

1-es kód: A tanuló a szövegben visszakeresi a kért információt, és válaszában rámutat, hogy a 
történet az elbeszélő és Szűcssebestyén lakása előtt, a ház udvarán játszódik.
Tanulói példaválaszok:
• A földszint 5. előtt, az udvaron.
• A földszint 5. előtt.
• A főhős lakása előtt.
• A borz lakása előtt.
• Az udvaron.
• A földszinten.
• A kertben.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A borznál.
• A folyosón.
• A földszint 5.-ben.
• A szomszédban.
• Az ajtóban.
• Az ajtó előtti folyosón.
• Földszint 4.
• A földszint 4. felől.

Lásd még: X és 9-es kód.

oj01205
Miért kezdett el hebegni az elbeszélő a borzzal való találkozáskor? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: B
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oj01208
Hasonlítsd össze a kislány és az asszonyság viselkedését!

1-es kód: A tanuló összeveti a megfelelő szövegrészeket, és válaszában utal arra, hogy a kislány 
pozitívan, míg az asszonyság negatívan viselkedett. 
Tanulói példaválaszok:
• A kislány kedves Szűcssebestyénhez, az asszony viszont goromba és általánosító.
• A kislány a nevén szólítja, és kedvesen beszél a borzhoz, az asszony viszont veszek-

szik, és szidja a borzokat.
• A kislány kedves vele, az asszony ellenséges.
• A kislány szereti a borzot, az asszony nem.
• A kislány boldog, az asszony mérges.
• Kedves a kislány az asszonysághoz képest.
• A kislány dicsérte a borzot, az asszony pedig szidta.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. Két viselkedést ír, de nem nevezi meg, hogy azok kihez tartoz-
nak.
Tanulói példaválaszok:
• Kedves - mogorva.
• Az egyik kedves, a másik mogorva.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A kislány szerint aranyos a borz.
• A kislány aranyosnak, az asszony mogorvának látja a borzot.
• Az asszony pöröl vele.
• A kislánynak tetszett a borz.
• A kislány kedvesebb.
• Az asszony nem olyan pajkos, mint  akislány.

Lásd még: X és 9-es kód.

oj01209
Milyennek látja a földszint 6.-os lakó Szűcssebestyént? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

oj01210
Milyen hangnemben szól a földszint 6.-os lakó az elbeszélőhöz és Szűcssebestyénhez? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C
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oj01212
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válaszok: H, I, H, I, I

oj01213
Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A harmadik szövegrész alapján arról tudjuk meg a 
legtöbbet, hogy…

Helyes válasz: C

oj01216
Miben tér el az elbeszélő borzokról kialakult véleménye a többiekétől?

1-es kód: A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában rámutat, hogy az elbe-
szélő másokkal szemben nem általánosít. 
Tanulói példaválaszok:
• Abban, hogy ő nem gondolja azt, hogy minden borz egyforma.
• Abban, hogy az elbeszélő nem általánosít.
• Abban, hogy szerinte a borzok ilyenek is és olyanok is.
• Abban, hogy ő már nem előítéletes a borzokkal szemben.
• Sokkal több véleményt tud mondani az elbeszélő, mint a többiek.
• Nem a borzok sokfélék, hanem az emberek.
• Valaki jót, valaki rosszat gondolt róla, de ő jót is és rosszat is gondolt róla.
• Ő nem egy véleményen van, hanem azt mondja, a borzok ilyenek is meg olyanok is.
• Nem tudja eldönteni az elbeszélő, és olyannak tartja, mint az életet: „nem is ilyen és 

nem is olyan...”
• Attól, hogy neki nincs meghatározása a borzokról.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem jó a válasz, ha a tanuló arra utal, hogy az elbeszélő 
már jobban ismeri a borzot.
Tanulói példaválaszok:
• Abban, hogy ő megszereti a borzot.
• Az általánosításban.
• Minden állításban van egy kicsi igazság.
• Neki jó véleménye lett róla, a többieknek meg nem.
• Olyan, mint az élet.
• Neki valós élménye volt, mert ő beszélt egy borzzal is.
• Abban, hogy ő szereti és gondozza őket.
• Tiszták.
• Mert a borz beavatta őt, hogy ki mit gondol róla.

Lásd még: X és 9-es kód.
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oj01217
A szöveget négy részre osztottuk, majd alcímekkel láttuk el, amelyek összekeveredtek. 
Számozással állítsd helyes sorrendbe a bekezdéseket a címük alapján!

Helyes válasz: 4, 1, 3, 2

oj01218
Mi a történet célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

oj01219
Milyen a szöveg stílusa? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

oj01220
A szöveg egésze alapján foglald össze röviden, miért mond mindenki mást a borzokról!

2-es kód: A tanuló a szöveg egészét helyesen értelmezi, és válaszában utal arra, hogy az emberek 
hajlamosak a borzokkal kapcsolatos tapasztalataik, saját érzéseik, világlátásuk alapján 
általánosítani.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert mindenki abból indul ki, amit saját maga tapasztal velük kapcsolatban.
• Annak alapján ítélik meg őket, hogy milyen körülmények között találkoztak velük.
• Azért, mert más tapasztalatokkal rendelkeznek róluk, és máshogy állnak hozzájuk.
• Azért, mert ha valaki megismer valamilyennek egy borzot, azt hiheti, hogy mind-

egyik olyan.
• Azért, mert mindenki abból indul ki, hogy ő milyennek látja a borzokat.
• Mert aki vidám, az őket is vidámnak látja, aki meg veszekedni akar, az veszekszik 

velük stb.
• Mert az emberek a saját jellemük szerint ítélik meg őket.
• Mert mindenki olyannak látja a borzokat, mint a világot.
• Azért, mert az emberek általánosítanak.
• Az előítéleteik miatt.
• Mert azt hiszik, csak nekik van igazuk, ha a borzokról beszélnek, és igazából senki 

sem tudja, milyenek is valójában.
• Mert mindenki máshogy gondolkodik, nem a borzok sokfélék, hanem az emberek.
• Mindenki máshogy látja a borzokat, legtöbbször magához hasonlítják őket, és az el-

térést mondják tovább, nem ritkán kiszínezve.
• Mert mindenki mást tapasztalt.
• Mert mindenki máshogy ismeri meg.

58/28

59/29

60/30

61/31



	
26 Javítókulcs

1-es kód: Részlegesen jó válasz. A tanuló válaszában arra utal, hogy nem ismerik a borzokat elég 
jól.
Tanulói példaválaszok:
• Nem ismerték őket jól.
• Mert még sosem kerültek annyira közel a borzokhoz, mint az elbeszélő.
• Azért mond mindenki mást, mert még nem ismerték meg őket annyira.
• mert nem ismerik, és a szóbeszédet alkalmazzák.
• Mert senki nem járt utána igazán, és mindenki azt mond, amit hallott.
• Mert azt mondják, amit gondolnak a borzokról, pedig nem is ismerik jól őket.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz
Tanulói példaválaszok:
• Mert a borz se nem rossz, se nem jó, hanem olyan, mint az élet.
• Mert az emberek lenézik a borzokat.
• Mert nincs két egyforma borz.
• Mert mindegyik más.
• Mert valakinek kárt okoz, valakinek nem, és valaki aranyosnak látja.
• Mindenkinek más a gondolata róla.
• Mert mindenki más szemszögből látja.
• Mert valaki jó, valaki rossz szemmel nézi őket.
• Mert mindenki másnak látja őket, nem egyformák.
• Valaki a jót látja a borzban, valaki a rosszat.
• Mert azokban a mesékben, filmekben így adják elő. 
• Mert a borzokból több is van, és nem tudják, hogy tiszták-e vagy nem tiszták.
• Mindenki mást hallott róla.
• Mindenki más szemszögből néz rájuk.

Lásd még: X és 9-es kód.


