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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/

Mióta fürödnek az emberek?

of01402
Írj ki a szövegből HÁROM olyan dolgot, amely a római fürdőépületeket díszítette!

1-es kód:  A tanuló visszakeresi a kért információt, és mindhárom díszítőelemet megnevezi.
Tanulói példaválaszok:
• Mozaikok, falfestmények, szobrok.
• Mozaik, festmény, szobor.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A válasz csak kettő vagy kevesebb helyes elemet tartal-
maz.
Tanulói példaválaszok:
• Mozaik, festmény.
• Pompa.
• Könyvtár.
• Sportcsarnok, medence
• Caracalla, Diocletianus, thermái.

Lásd még: X és 9-es kód.

of01403
Honnan tudunk az óbolgárok tisztálkodási szokásairól? Satírozd be a helyes válasz betű-
jelét!

Helyes válasz: A

of01405
Milyen volt Bethlen Miklós a szerző szerint? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

of01406
Melyik testrészét mosta meg legritkábban Bethlen Miklós a szöveg szerint? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

1/33
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Lehetséges kódok

99 
xy041004

0
1
7
9
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of01407
Mit lehet sejteni a XIV. Lajos előtti korok tisztálkodási szokásairól a versailles-i palotában 
végzett munkálatok során tett felfedezésből?

2-es kód: A válasz arra utal,  hogy a XIV. Lajos előtti kor higiénikusabb volt. 
Tanulói példaválaszok:
• Korábban nagyobb fontosságot tulajdonítottak a tisztálkodásnak.
• Korábban fürödtek is.
• Akkor nemcsak parfümöztek, hanem fürödtek is.
• Tisztálkodtak.
• Korábban több fürdőt építettek.
• Hogy már használtak kádat.

1-es kód: A válasz arra utal, hogy a XIV. Lajos előtti korban sem szerettek már fürdeni az embe-
rek.
Tanulói példaválaszok:
• Azt, hogy az ottaniak nem szerettek fürdeni.
• Hogy az emberek nem törődtek a tisztálkodással.
• Nem fürödtek rendszeresen.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A befalazott helyiség egy udvar lehetett, benne szökőkúttal.
• Volt kád.
• Nem tudtak mit kezdeni a fürdőkáddal, ezért szökőkúttá alakították át. Nem ismer-

ték a rendszeres tisztálkodást.
• XIV. Lajos titokban fürdött, hogy ne tudják meg.

Lásd még: X és 9-es kód.

of01410
Hasonlítsd össze az ókori és a középkori fürdőkultúrát! Említs legalább egyet-egyet, ami-
ben hasonlítottak, illetve különböztek!

2-es kód:  A tanuló a szöveg alapján helyesen utal a különbségekre: a római fülrdőkultúra virág-
zóbb/gazdagabb/magasabb színvonalú). A válasz utalhat a fürdők higiéniai viszonyai-
nak romlására.
Tanulói példaválaszok:
• A Római Birodalom bukása után eltűnnek a luxusfürdők, de még a „sötét” év-

századokban sem hiányzik a tisztálkodás igénye. 
• A középkorban is sokan fürödtek még, de már nem voltak olyan fényűzőek a für-

dők.
• A középkorban is voltak még fürdőházak, de nem volt olyan jó a hírük, és meg is le-

hetett betegedni.
• A középkorban már nem voltak meg azok a szép fürdők, ráadásul rossz hírük volt.
• Hasonlítanak a medencékben, a hideg-meleg fürdőkben, de különböznek a díszíté-

sekben.

5/37

6/38
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1-es kód:  A tanuló válaszában csak hasonlóságra utal, a különbség helytelen vagy hiányos.
Tanulói példaválaszok:
• A római korban és a középkorban is fürödtek az emberek, de később egyre kevésbé.
• Ugyanúgy kádban fürödtek.

0-ás kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A középkorban már egyáltalán nem fürödtek.
• Sokkal több volt a járvány.
• Ókor: fürdőmedence. Középkor: Nagy és régi medence.

Lásd még: X és 9-es kód.

of01411
Mi lett volna a megoldás járványok idején, hogy egészségesek maradjanak, de fürödjenek 
is az emberek? 

1-es kód:  A válasz a következő elemek EGYIKÉRE utal: a) az emberek nem fürdenek együtt; b) a  
fürdők vizével kapcsolatban eghészségügyi jellegű intézkedéseket vezetnek be: fertőtle-
nítik vagy cserélik a vizet.
Tanulói példaválaszok:
• Az, hogy nem nyilvános helyen fürödnek.
• Hogy nem közösen tisztálkodnak.
• Egyedül fürödnek.
• Nem fürdőben, hanem otthon fürödnek.
• Saját fürdőszoba.
• Cseréljék a vizet.
• Kádban fürödnek. [Ebben implicit benne van, hogy nem ezren egy helyen.]
• Fertőtlenítsenek.
• Előtte lezuhanyozni, víz tisztítása, nagyobb higiéniás követelmények.
• A helységek tisztítása.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Nem fürödnek. [Téves, csak közös fürdés nem lehet.]
• Nem mennek a fürdőbe. [Nem említi, hogy azért valahol csak fürdenek.]
• Nem mennek el hazulról. [Kevés, nem említi, hogy azért fürdenek.]
• Tiltsák ki a betegeket. [Ezt azt implikálja, hogy egyes embercsoportok nem fürödhet-

nek, nem veszi figyelembe a kérdésben megfogalmazott feltételt.]
• A higiénia a megoldás.
• A betegek külön fürdőbe menjenek.
• Minden nap egy óráig forró vízben feküdni.

Lásd még: X és 9-es kód.

7/39
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of01412
Mit gondolsz, miért használt XIV. Lajos parfümöt és rózsavizet? 

1-es kód:  A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy a parfüm 
és a rózsavíz illatosak (és elfedik a kellemetlen szagokat).
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert nem fürdött, és ezekkel fedte el, hogy milyen büdös.
• Mert ezek elfedik a szagokat.
• Az illatuk miatt. [Elfedik a büdöset.]
• Hogy ne legyen büdös.
• Mert nem fürdött.
• Mert nem volt fürdőkádja.
• Tisztának tűnjön.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert a fürdéshez szappant is kell használni, csak akkor még nem volt szappan.
• Szappan helyett.
• Mert koszos volt.
• Azért, hogy ne csak tiszta, hanem illatos is legyen.
• Jó az ilata. [A parfüm alapból illatos, de ebből még nem következik, hogy a használó-

juk büdös lenne.]
• Hogy illatos legyen.
• Ezzel tisztálkodott. [Épp azért használta, mert nem tisztálkodott.]
• A járványok miatt nem akart fürödni.

Lásd még: X és 9-es kód.

of01413
Fogalmazd meg saját szavaiddal, miért volt rosszabb a helyzet a berlini palotában, mint a 
bécsiben?

3-es kód:  A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában mindkét helyszínre/hely-
zetre utal. 
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert Bécsben végül is lett fürdőszoba, Berlinben egyáltalán nem volt.
• Könnyebb volt fürödni Bécsben, mint Berlinben.

2-es kód:  A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, de válaszában csak a berlini helyzetet 
jellemzi, a bécsi helytelen vagy hiányos. 
Tanulói példaválaszok:
• Berlinben úgy kellett kölcsönkérni a szomszéd hotelből egy fürdőkádat.
• Kölcsön kellett kérni a kádat.
• Nem volt fürdőszoba.
• Mert Berlinben nem volt kád a fürdőszobában.

9/41
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1-es kód:  Részlegesen jó megoldás. Csak a bécsi helyzetet fejti ki, a berlini helytelen vagy hiányos.
Tanulói példaválaszok:
• Bécsben végül Erzsébet királynénak lett fürdőszobája.
• Mert a bécsi palotában volt fürdőkád, így nem járt olyan sok „bajjal” egy-egy tisz-

tálkodás.

6-os kód:  A tanuló szó szerint másol az utolsó bekezdés szövegéből.
Tanulói példaválasz:
• Ha I. Vilmos császár fürödni akart – mégpedig őfelsége minden héten egyszer meg-

engedte magának ezt a luxust –, a közeli Hotel Adlonból hozatta át a palotába a bá-
dog fürdőkádat. 

0-ás kód:  Helytelen vagy hiányos megoldás.
Tanulói példaválaszok:
• Mert Bécsben nem volt fürdőszoba.
• Lett fürdőszoba.
• Hozatták a vizet.
• A bécsiben többet fürödtek, mint a berliniben.
• Berlinben alig fürdött a császár.

Lásd még: X és 9-es kód.

of01414
Melyik fürdőkultúra volt jelentős a 16-17. században? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

of01415
Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemző az európai fürdőkultúra szövegben tár-
gyalt időszakára? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

of01416
Melyik cím illik a cikk egészéhez? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

10/42
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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

13/45
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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/

A rákosi vipera nyomában

of01607
Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amelyből kiderül, hogyan lehet megelőzni a vipera-
marást!

1-es kód:  A tanuló a szövegben visszakeresi a kért információt, és aláhúzza a következő mondatot 
vagy a mondat második (kettőspont utáni) tagmondatát: „Egy kis körültekintéssel elke-
rülhető a találkozás: túrázás közben hordjunk magas szárú cipőt, nézzünk szét, mielőtt 
letelepedünk egy-egy füves réten.” Elég, ha a tanuló csak a kettőspont utáni részt húzza 
alá.

6-os kód:  Tipikusan rossz válasz. A tanuló aláhúzza a helyes mondatot és/vagy csak az azt követő 
mondatot. „Ennek ellenére, hogyha valakit mégis az a „szerencse ér”, hogy egy ilyen 
ritka faj kósza egyede megmarja, feltétlenül forduljon orvoshoz – figyelmeztet a szak-
értő.” Akkor is 6-os kódot kell adni, ha a tanuló csak a „szerencse ér” kifejezés utáni 
részt húzza alá.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még:  X és 9-es kód.

of01604
Hogy NEM hívták soha a rákosi viperát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

of01605
Az alábbiak közül melyik állítás igaz? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

of01610
Miért jelentős számunkra a rákosi vipera? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

33/1
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of01611
Mit gondolsz, miért éppen a Duna-Tisza közén létesült a Rákosi Viperavédelmi Központ?

1-es kód:  A tanuló az olvasottak alapján helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy itt ta-
lálható a hazai viperapopuláció nagyobb/jelentős része, VAGY hogy ezen a területen él-
nek viperák.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert már csak ott, meg egy másik helyen élnek, és ott élnek a legtöbben.    
• Mert ezenkívül csak egy helyen élnek, de közel sem annyian, mint ezen a tájon.
• Mert a legtöbb vipera itt él.
• Azért, mert ott van az élőhelyük.
• Mert itt élnek.
• Mert sokan élnek itt.
• mert itt több példánnyal találkozhatunk.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mert ott jók a körülmények.
• Mert ott vannak a legnagyobb veszélyben.
• Hogy könnyebben meg lehessen őket találni.

Lásd még:  X és 9-es kód.

of01612
Mit érhet el a Rákosi Viperavédelmi Központ sikeres szemléletformáló munkájával?

1-es kód:  A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy az embe-
rek jobban odafigyelnek a viperákra, és nem akarják elpusztítani őket, VAGY hogy a vi-
perák megmenekülnek a pusztulástól az emberek által (az egyes viperák, nem pedig a 
faj egésze).
Tanulói példaválaszok:
• Meghagyják az élőhelyüket, és nem pusztítják el, ha látnak egyet.
• Nem ölik meg őket.
• Megszűnnének az emberek téves félelmei.
• A viperák pusztulását megelőzik.

0-ás kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Abbahagyják a mezőgazdaságot.
• Megmaradnak.
• Nem halnak ki.
• Ne pusztuljanak ki a viperák. [Általánosan, az egész fajra vonatkozik.]
• Megvédik a viperát a kihalástól.
• Veszélytelenek, és nem kell tőle félni. [Ez tény, nem pedig a Viperavédelmi Központ 

munkájának eredménye.] 

Lásd még:  X és 9-es kód.
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of01613
Számozással állítsd időrendbe az alábbi mondatokat! A legkorábbi esemény kapja az 1-es 
számot! 

Helyes válasz: 1, 4, 3, 2

of01615
Hasonlítsd össze, hogy milyen veszélyt jelent a vipera az emberre, illetve az ember a vipe-
rára!

2-es kód:  A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy (1) milyen 
veszélyt jelent a vipera az emberre, és (2) milyen veszélyt jelent az ember a viperára.
Tanulói példaválaszok:
• A viperák egyáltalán nem olyan veszélyesek, hiszen elkerülik az embert, és harapá-

suk a felnőttekre veszélytelen, az emberek viszont nagyon veszélyesek rájuk, mert 
pusztítják az élőhelyüket.

• Egy vipera csak nagyon ritkán mar meg egy embert, főleg mert éppen az emberek 
miatt már alig van belőlük pár darab.

• Az emberek sokkal veszélyesebbek a viperákra, mert pusztítják őket, de a viperák 
csak ritkán tudják őket megmarni.

• Ha a vipera marja meg az embert, az nem olyan veszélyes, de ha az ember talál rá a 
viperára, akkor megöli.

1-es kód:  Részlegesen jó megoldás. A válasz a helyes elemek egyikét tartalmazza, a másik elem 
helytelen vagy hiányos.
Tanulói példaválaszok:
• Az emberek megölik a viperákat, de a viperákat sem kell félteni.
• A viperák nem jelentenek komoly veszélyt, mivel alig lehet már velük találkozni.
• A vipera mérges.
• A vipera ártalmatlan, inkább emberkerülő.
• A vipera a mérge miatt jelent veszélyt.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A vipera nagyon veszélyes, hiszen mérges kígyó.
• Pusztítják őket.
• A vipera nem jelent veszélyt az emberre.
• A vipera nagyon mérges.
• A mérge egészséges.

Lásd még:  X és 9-es kód.
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of01616
Adj új címet a szövegnek úgy, hogy abban ne szerepeljen a rákosi vipera kifejezés!

1-es kód:  A tanuló a szöveg egészét értelmezi, és a szöveg globális tartalmának megfelelő címet ad.
Tanulói példaválaszok:
• A magyar mérges kígyó nyomában
• Megmarad-e a magyar mérges kígyó?
• Kihalásra ítélve?
• „Veszélyes” kígyó veszélyben
• Kihullott a méregfog
• A hazánkban élő kígyó
• Hazánk egyik legvédettebb élőlénye
• A magyar földönkúszó ék

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A vipera utolsó napjai
• A mérges kígyó
• A legvédettebb fajunk
• A magyar csúszós
• Hazánk „kígyója”
• Egyik legveszélyeztetettebb fajunk

Lásd még:  X és 9-es kód.

of01617
Egy barátod érdeklődik a természetvédelem iránt. Ajánld neki 2-3 mondatban a cikket az 
olvasottak rövid összefoglalásával! 

1-es kód:  A tanuló az olvasottak egészét értelmezi, és a szöveg tartalmi elemeire támaszkodva a 
szöveg természetvédelemre vonatkozó részleteire hivatkozik. Elfogadható az is, ha a ta-
nuló a vipera egy olyan jellegzetességét emeli ki, amely egyértelműen a szövegből szár-
mazik.
Tanulói példaválaszok:
• A cikk a magyar viperákról szól, arról, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek az em-

berek miatt.
• Ez egy nagyon érdekes cikk, mert arról szól, hogy milyen könnyen a kihalás szélére 

juthat egy őshonos faj.
• Megtanít védeni a kígyókat.
• Azért ajánlom, mert megtudhatod belőle, hogyan védheted a kígyókat.
• Ajánlom, mert kiderül a cikkből, hogy a rákosi vipera nem is annyira mérges.

0-s kód:  Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Ez egy nagyon érdekes cikk, hiszen a magyar viperákról szól.
• Sokat megtudtam a vipera élőhelyéről, életéről.
• Azért ajánlom ezt neked, mert ebben minden benne van, amit a rákosi viperáról 

tudni kell.

Lásd még:  X és 9-es kód.
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Földgömb

 
oh06901

Mit ábrázol a folyóirat címlapja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 
oh06903

Húzd alá azt a címet, ahol elő tudsz fizetni erre az újságra!

1-es kód: A válaszban a kiadó címe van aláhúzva: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz, amelyben a tanuló az e-mail címet/telefonszámot/Zimay Viktó-
riát húzza alá.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Szintén 0-s kódot ér, ha a „kiadó” alatti telefonszámot, 
e-mai-címet húzza alá.

Lásd még: X és 9-es kód.

 
oh06904

Hol tudhatsz meg többet a régebbi lapszámok megvásárlásáról?

1-es kód: A válasz helyesen azonosítja a hivatkozást (kiadónál ÉS alternatív terjesztőknél), ÉS/
VAGY válaszában a 96. oldalra utal.
Tanulói példaválasz:
• Megvásárolható a kiadónál vagy alternatív terjesztőknél.

6-os kód: A válasz a kiadót/Zimay Viktóriát jelöli meg.

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

Lásd még: X és 9-es kód.
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oh06905

Sára szerint a kéthavonta megjelenő rendes számokon kívül egyéb számokat is kiadnak. 
Melyik szövegrészletre alapozhatja érvelését? Másold ide, és indokold meg az állásponto
dat!

1-es kód: A válasz a „2009/7. lapszám” részletet, és a „2009. őszi tematikus lapszám” részletet is 
tartalmazza, és utal a kettő egymást magyarázó mivoltára. VAGY a válasz a „2009/7. 
lapszám” részletet tartalmazza. Az indoklása azon alapszik, hogy kéthavi magazinként 
a Földgömbnek hat száma lehet évenként, és ez a hetedik. VAGY a válasz a „2009. őszi 
tematikus lapszám” kifejezést tartalmazza, és utal az évszakokkal összefüggő rend-
kívüli számokra.
Tanulói példaválaszok:
• Ez a 7. szám, és ha kéthavonta jelenne meg, akkor csak hat lehetne.
• Tematikus lapszám, és azok mindig a rendes lapszámokon felül jelennek meg.

0-ás kód:  Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• Ez a 7. szám, tehát még csak ősz lehet vagy tél eleje.

Lásd még:  X és 9-es kód.

 
oh06906

Mi ennek a lapszámnak a témája?

1-es kód: A válasz a cikkek tartalmának összefoglalásaként az űrkutatást/csillagászatot/Nap-
rendszert/univerzumot jelöli meg.
Tanulói példaválaszok:
• Bolygók, univerzum.
• Űr.
• Földgömb, égitestek.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló a lapban megjelent cikkek címeit sorolja fel válaszá-
ban.
Tanulói példaválasz:
• Még több vízjég a Marson; Vízmolekulák a Holdon; A Naprendszer mint laborató

rium.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Ésszel járom be a Földet.
• Mars.
• Lávacső.

Lásd még: X és 9-es kód.
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oh06909

A magyar szimulációról szóló szöveg szerzője részt vett a szimulációban. Melyik részlet 
bizonyítja ezt? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

 
oh06912

Kitől származik a folyóirat jelmondata? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

 
oh06913

Sorold fel azt a HÁROMFAJTA földi szerkezetet, amelyet a szöveg említ, hogy eddig vizs
gálta a Marsot!

1-es kód: A válasz tükrözi annak megértését, hogy a 46. oldali cikk ismertetőjében található esz-
közökön (mellette elrepülő egység; keringőegység; leszállóegység) kívül a 74. oldalon 
található cikk ismertetőjében is szerepel egy ilyen eszköz, a marsjáró rover, és felsorolá-
sában ezt is említi. VAGY a válasz  a 46. oldali cikk ismertetőjében található eszközöket 
sorolja fel.
Tanulói példaválaszok:
• Mellette elrepülő egység; keringőegység; leszállóegység; marsjáró rover.
• Marsjáró rover; keringőegység; leszállóegység.
• Mellette elrepülő egység; keringőegység; leszállóegység.
• Marsjáró, leszálló, keringő.
• Keringő, leszálló, mellette elrepülő.

0-es kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Repülő egység.
• Marsjáró rover, keringőegység, rárepölő egység.

Lásd még: X és 9-es kód.

 
oh06914

A következők közül melyik lehet a LEGVALÓSZÍNŰBBEN a Pillantás a magasba/A siva
tag „szemei” című cikk témája? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B
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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.
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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.


