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Tanulói példaválaszokkal bővített változat



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2014-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja  a kezé ben. 
A Javítókulcs  a teszt kérdéseire adott tanulói válaszok egységes és objektív értékeléséhez nyújt segít séget. 
Kérjük, olvassa el figyelmesen a Javítókulcsot, és ha a leírtakkal kapcsolatban kér dé s  me rül fel Önben, 
keressen meg bennünket az okm.szovegertes@oh.gov.hu e-mail címen.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kompetenciamérés tesztjeinek központi javítása után pontosításokkal, 
új példaválaszokkal kiegészített javítókulcsot készítünk, amely előreláthatóan 2014 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 ilyen 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 a példaválaszra vonatkozó meg jegyzés olvasható szög-
letes zárójelben.

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/

A pénz kialakulása

OK09502
Mi lehet az oka annak, hogy a fémpénz több évszázados használata ellenére még a 20. szá-
zadban is voltak olyan népcsoportok, amelyekkel az európaiak cserekereskedelmet foly-
tattak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK09504
A szöveg több pénzhelyettesítő eszközt is említ. Sorolj fel közülük HÁRMAT!

1-es kód: A tanuló az alábbiak közül megnevez HÁRMAT: a) szarvasmarha, b) juh, c) ló, d) ga-
bona, e) kagyló, f) réz-/vasszerszámok, g) vadbőr/nyest-/menyét-/rókaprém, h) tükör/
csecsebecse, i) elefántcsont. Ha a tanuló a jó válasz mellett a pénz anyagára is utal, 0-s 
kódot ér a válasza.
Tanulói példaválasz:
• Juh, kagyló, vadbőr.
• Tükör, elefántcsont, vadbőr.
• Juh, ló, prém.
• Kagyló, vasszerszám, csecsebecse.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Ha a tanuló a jó válasz mellett a pénz anyagára is utal, 
0-s kódot ér a válasza.
Tanulói példaválaszok:
• Juh, ló.
• Nikkel, bronz, réz.
• Juh, ló, prém, réz.
• Vadbőr, nyestprém, rókaprém. (A prémre való utalás egy elemnek számít.)
• Gabona, réz- és vasszerszámok, kagyló, rák. (A szöveg tartalmával ellentmondó 

elemet tartalmaz.)

Lásd még: X és 9-es kód.
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1. Szarvasmarha, vadbőrökkel, elefántcsont, arany. 0

2. Tükröt kapott, elefántcsontot, vadbőrt. 1

3. Marha, juh, búza. 1

4. Értéktelen csecsebecse, tükör, gabona. 0

5. Szarvasmarha, rudak, karikák. 0

6. Állatok, állatok bőre, csontok. 1

7. Perzsák: szarvasmarhát, oroszok: vadbőrökkel, lóval, gabonával. 1

8. Állatok, csecsebecse, növények. 0

9. Marha, rudak, ló. 0

10. Kagyló, gabona, réz- és vasszerszámok. 0

11.  Juh, ló, vas. 0

12. Juh, ló, gabona, vas. 1

13. Juh, ló, gabona, réz. 0

14. Bárány, kagyló, tükör. 1

15. Marha, gabona, elefántcsont, csere. 1

16. Ló, tükör, fémeszközök. 0
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OK09506
Hasonlítsd össze az árucserét a pénzzel történő fizetés korai történetével! Írj egy-egy pél-
dát arra, hogy melyik milyen hátránnyal járt!

1-es kód: A tanuló összehasonlítja a két fizetési módot, és válaszában mindkettővel kapcsolat-
ban ír egy-egy hátrányt. Árucserén alapuló fizetés hátránya: a) a megfelelő csere partner 
megtalálásának szükségessége, b) értékingadozás, c) veszteségesebb/nagyobb a kár, d) 
kiszámíthatatlanabb, e) a szállítás nehézségei, f) nagy fizetési egységek/nem lehet apró-
ra váltani. Pénzzel történő fizetés hátránya: a) régen a pénzkopás értékvesztést jelentett, 
b) a pénz értéke az államtól függött, c) nem valós értéken váltotta be az állam, d) a ruda-
kat folyton mérlegelni kellett. Ha a tanuló a pénzzel történő fizetés hátrányánál arra hi-
vatkozik, hogy ingadozik az értéke, illetve, hogy HAMAR elértéktelenedik, akkor 0-ás 
kódot ér a válasza.
Tanulói példaválasz:
• Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Könnyen nagy veszteség lehetett, ha elpusz-

tult a marha, ami a csere alapja volt. A pénzzel történő fizetés hátránya: Időnként 
be kellett váltani, de akkor a pénz már kevesebbet ért, mivel elkopott. (Az árucserén 
alapuló fizetés esetében elfogadható, ha a szövegből vett konkrét példára hivatkozik.)

• Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Minden árunak jó vagy rossz esztendő 
szerint ingadozott az ára. A pénzzel történő fizetés hátránya: A pénzek elkoptak, 
elértéktelenedtek vagy cserélni kellett.

• Az árucserén alapuló fizetés hátránya: A kereskedőt nagy veszteség érhette, és a 
vevő nem tudott az ingadozó áron eligazodni. A pénzzel történő fizetés hátránya: 
Minden évben új pénzt hoztak forgalomba.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Egy tehenet nem tudnak félbevágni, ha csak 

annyit ér az áru, amit elcserélek. A pénzzel történő fizetés hátránya: A forintot csak 
Magyarországon fogadják el. (Nem a szöveg alapján indokol.)

• Az árucserén alapuló fizetés hátránya:  A szarvasmarhának az ára nagyon ingado-
zott. A pénzzel történő fizetés hátránya: A pénznek az ára nagyon ingadozott. (A 
pénzingadozásra való hivatkozás 0-áz, hiszen a szöveg szerint pont azért vezették be, 
hogy az árucserével történő fizetés során az értékingadozást elkerüljék.)

• Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Hogy átveri a vevő az eladót. A pénzzel törté-
nő fizetés hátránya: Más pénzt használtak, mint az európaiak. (Nem elfogadható, ha  
a pénznemek különbözőségére utal.)

Lásd még: X és 9-es kód.

OK09507
Mi volt a bélyegzés szerepe az elkészült fémrudakon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

3/33
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1. Az árucserén alapuló fizetés hátránya: A marha megdöglik és nehezen szállítható.   
A pénzzel történő fizetés hátránya: A rudakat mérni kellett. 1

2. Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Nehezen szállítható az áru. A pénzzel történő fizetés 
hátránya: Elveszhetett. 0

3. Az árucserén alapuló fizetés hátránya: A marhának az értéke a jó vagy rossz esztendő  
szerint nagyon ingadozott. A pénzzel történő fizetés hátránya: Az állam sem vette hasznát. 0

4. Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Nagyon ingadozó volt az értéke. A pénzzel történő  
fizetés hátránya: Évente elkopott a pénz. 1

5. Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Mert sok helyet foglalt. A pénzzel történő  
fizetés hátránya: Mert nehéz volt a fémpénz és gyorsan elkopott. 0

6. Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Ha állatról van szó, lehet, hogy elpusztul. A pénzzel  
történő fizetés hátránya: Le kellett vágni a rúd végét. 1

7. Az árucserén alapuló fizetés hátránya: A kereskedőt nagy veszteség érhette, a vevő nem  
tudott az ingadozó áron eligazodni. A pénzzel történő fizetés hátránya: Évente elkopott  
a pénz. 1

8. Az árucserén alapuló fizetés hátránya: A marháknak jó vagy rossz esztendő szerint  
ingadozott az ára. A pénzzel történő fizetés hátránya: Értéke nem ingadozik, könnyen  
szállítható, értékes. 0

9. Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Mert sok helyet foglalt. A pénzzel történő fizetés  
hátránya: Mert nehéz volt a fémpénz és gyorsan elkopott. 0

10. Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Ha állatról van szó, lehet, hogy elpusztult. Lehet,  
hogy 1-2- év múlva semmit sem fog érni. A pénzzel történő fizetés hátránya: Olyan lágy  
anyagból készültek, hogy elkoptak. 1

11. Az árucserén alapuló fizetés hátránya: A marha elpusztulhatott, nehéz volt szállítani,  
nem lehet apróra váltani. A pénzzel történő fizetés hátránya: Le kellett mérni. 0

12. Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Mert lehet, hogy az egyiknek nagyobb volt az értéke,  
mint a másiknak. A pénzzel történő fizetés hátránya: Mert le kellett mérni, hogy mekkora  
értéke van. 0

13. Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Hogy megdöglik a marha. Hogy átveri a vevő az  
eladót. A pénzzel történő fizetés hátránya: Minden évben új pénzt hoztak forgalomba. 1

14. Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Nagyobb helyet foglal. A pénzzel történő fizetés  
hátránya: Évente elkopott. 1

15.  Az árucserén alapuló fizetés hátránya: Nehéz volt cserepartnert találni. A pénzzel történő  
fizetés hátránya: Le kellett mérni a pénzt. 0
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OK09508
Kiknek okozhatott veszteséget a cserekereskedelem? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK09513
Mi a 3.  szövegrész elsődleges célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OK09514
Az 5.  szövegrészben az állam bevételeiről olvashatsz. Melyik szövegrész folytatja ezt a 
témát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK09515
Kiktől ered a mai fémpénzek kör alakja?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és megnevezi a perzsákat.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• Rómaiak.
• Ősmagyaroktól, görögöktől.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK09516
Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogal-
mazását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK09517
Kinga szerint a pénz kialakulása témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy 
fontos bekezdés. Az alábbiak közül melyikkel lehetne kiegészíteni a szöveget? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

8/38
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1. IV. Béla királytól. 0

2. Károly Róbert. 0

3. Perzsáktól. Magyarországon IV. Béla királytól. 1

4. A firenzeiektől.  0
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OK09519
Egészítsd ki a következő mondatot egy szóval úgy, hogy az megfeleljen a 9.  szövegrész 
tartalmának!
A régi pénz elkopott részének az értéke pénzváltáskor a kincstár . . . . . . . . . . . . . . . . . volt.

1-es kód: A tanuló a megfelelő szövegészt értelmezi, és válaszában a megnevezi a „nyeresége” szót 
(elfogadható a „jövedelme”/ „bevétele”/ „haszna” szó is).

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• vesztesége
• pénze

Lásd még: X és 9-es kód.

11/41
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1. tulajdona 0

2. profitja 1

3. vagyona 0

4. a király jövedelmének majdnem a harmada 0

5. készpénz-jövedelme 1

6. része 0

7. harmada 0

8. javára 0

9.  nagy jövedelem 0
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Hajózási ajánlat

OK01901
Mi a neve annak a cégnek, amelynek a hajózási ajánlatát megismerhetjük?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megnevezi a Balatoni Hajózás Zrt.-t. Elfo-
gadható még, ha Balatoni Hajózási Zrt-t, Balaton Hajózás Zrt-t vagy Balaton Hajózási 
Zrt-t ír. Minden más esetben 0-s kódot kell adni.
Tanulói példaválasz:
• Balatoni Hajózás Zrt.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Hajózás Zrt.
• Balatoni hajózás.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01902
Melyik az a KÉT feltétel, amely mindegyik ajánlat igénybevételéhez szükséges?

1-es kód: A tanuló visszakeresi és leír két feltételt: az ajánlatok 1. diákcsoportok számára (4–18 
év) vagy csak 4-18 év (minimál), 2. előzetes időpont-egyeztetéssel érvényesek, 3. mini-
mum létszám.
Tanulói példaválasz:
• 1. feltétel: Diákcsoport jelentkezzen. 2. feltétel: Előzetes időpont-egyeztetés kell.
• 1. feltétel: 4-18 év. 2. feltétel: minimum létszám van mindenhol.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• 1. feltétel: Diákcsoportoknak szól. 2. feltétel: Különhajóval.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01903
A szöveg szerint merre tudja folytatni a kirándulást Peti osztálya Fonyódról? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK01904
Mi a közös a 3.  és a 4.  szövegrész tartalmában? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

12/42
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1. Balatoni Hajózás 0

2. Balaton Hajózás Zrt. 1

3. Révfülöp 0
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Hajózási ajánlat

OK01901
Mi a neve annak a cégnek, amelynek a hajózási ajánlatát megismerhetjük?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megnevezi a Balatoni Hajózás Zrt.-t. Elfo-
gadható még, ha Balatoni Hajózási Zrt-t, Balaton Hajózás Zrt-t vagy Balaton Hajózási 
Zrt-t ír. Minden más esetben 0-s kódot kell adni.
Tanulói példaválasz:
• Balatoni Hajózás Zrt.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Hajózás Zrt.
• Balatoni hajózás.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01902
Melyik az a KÉT feltétel, amely mindegyik ajánlat igénybevételéhez szükséges?

1-es kód: A tanuló visszakeresi és leír két feltételt: az ajánlatok 1. diákcsoportok számára (4–18 
év) vagy csak 4-18 év (minimál), 2. előzetes időpont-egyeztetéssel érvényesek, 3. mini-
mum létszám.
Tanulói példaválasz:
• 1. feltétel: Diákcsoport jelentkezzen. 2. feltétel: Előzetes időpont-egyeztetés kell.
• 1. feltétel: 4-18 év. 2. feltétel: minimum létszám van mindenhol.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• 1. feltétel: Diákcsoportoknak szól. 2. feltétel: Különhajóval.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01903
A szöveg szerint merre tudja folytatni a kirándulást Peti osztálya Fonyódról? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK01904
Mi a közös a 3.  és a 4.  szövegrész tartalmában? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

13/43
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1. Minimumlétszám, ár. 0

2. Hajózás. Fizetni kell érte. 0

3. Előre kell időpontot egyeztetni, a résztvevők, a kisérők kivételével 4-18 évesek legyenek. 1

4. 4-18. Előzetes időpontegyeztetés. 0

5. 40 fő, előzetes időpontegyeztetés. 0

6. Előzetes megrendelés. Minimum létszám. 1

7. Előzetes megrendelés. Időpont egyeztetés. 0

8.  Létszám. Előzetes megrendelés. 0

9. Egyeztetés, minimumlétszám. 0

10. Előzetes egyeztetés, minimumlétszám. 1

11. Gyermekcsoportoknak szól, előzetesen egyeztetni kell. 1
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OK01908
Milyen HÁROM azonosságot fedezel fel a szigligeti és a keszthelyi kirándulások között?

1-es kód: A tanuló összehasonlítja a két bekezdést, és válaszában HÁROM azonosságot jelöl meg 
a következők közül: a) azonos időszakban/május 2-től szeptember 9-ig vehetők igénybe, 
b) minimumlétszám: 40 fő, c) utazás különhajóval, d) ugyanonnan indulnak (Fonyód-
ról).
Tanulói példaválasz:
• Azonos az időpont, a létszám, és különhajóval vehető igénybe mindkettő.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem számít helyesnek, ha a tanuló a gyalogos túrát és a 
sétát veszi azonosságnak. Nem fogadható el, ha a tanuló háromnál kevesebb azonossá-
got jelöl meg.
Tanulói példaválaszok:
• Hajókirándulások.
• Május 2. – szeptember 9. között érvényes az ajánlat.
• Minimum 40 fő mehet, és különhajóval.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01911
Jelöld be a térképen nyíllal, hogy a menetrend H12-es járata honnan hová tart! 

1-es kód: A tanuló a menetrend alapján helyesen Tihanyból Siófok irányába mutató nyilat raj-
zol. Helyesnek fogadható el, ha a nyíl kitér Balatonfüred felé is, amennyiben az irányt 
helyesen jelöli a tanuló. Szintén helyes válasz, ha a nyíl nem egyenesen halad, hanem a 
Balatonban kacskaringózik.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló a menetrend lentről felfelé olvasandó jelzését figyel-
men kívül hagyja, és Siófoktól Tihany felé mutató nyilat rajzol a térképre.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01912
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: H, H, I

OK01915
Az alábbi újságok közül melyikben jelenhetne meg ez a szöveg? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: D

16/46
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1. Az időpontok. Minimum 40 fő. Különhajóval lehet csak menni. 1

2. Fonyódról indul. Május 2-szept. 9. között. Séta van bennük. 0

3. Ugyanakkor indulnak, Fonyódról. Minimumlétszám. 1

4. Indulás. Hossz. Fők száma. 0

5. Mindkettő május 2-től van. Különhajó. Minimumlétszám. 1

6. 40 fő. Ugyanolyan hosszúak. Mindkettőben sétálnak. 0

7. 2 óráig tart az út. Mindkettő pénzbe kerül. Vannak programjavaslatok. 0

8. Ugyanannyi létszám. Ugyanonnan indulnak. Az időpont is ugyanaz. 1

9.  Fonyódról, május 2-től, különhajóval. 1

10. Ugyanazon a napon van. Minimumlétszám. Különhajó. 0

11. Minimum 40 fővel különhajón utaznak Fonyódról. 1

12. 40 fő utazhat. Május 2 - szept. 9. között. Különhajó. 0
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OK01908
Milyen HÁROM azonosságot fedezel fel a szigligeti és a keszthelyi kirándulások között?

1-es kód: A tanuló összehasonlítja a két bekezdést, és válaszában HÁROM azonosságot jelöl meg 
a következők közül: a) azonos időszakban/május 2-től szeptember 9-ig vehetők igénybe, 
b) minimumlétszám: 40 fő, c) utazás különhajóval, d) ugyanonnan indulnak (Fonyód-
ról).
Tanulói példaválasz:
• Azonos az időpont, a létszám, és különhajóval vehető igénybe mindkettő.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem számít helyesnek, ha a tanuló a gyalogos túrát és a 
sétát veszi azonosságnak. Nem fogadható el, ha a tanuló háromnál kevesebb azonossá-
got jelöl meg.
Tanulói példaválaszok:
• Hajókirándulások.
• Május 2. – szeptember 9. között érvényes az ajánlat.
• Minimum 40 fő mehet, és különhajóval.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01911
Jelöld be a térképen nyíllal, hogy a menetrend H12-es járata honnan hová tart! 

1-es kód: A tanuló a menetrend alapján helyesen Tihanyból Siófok irányába mutató nyilat raj-
zol. Helyesnek fogadható el, ha a nyíl kitér Balatonfüred felé is, amennyiben az irányt 
helyesen jelöli a tanuló. Szintén helyes válasz, ha a nyíl nem egyenesen halad, hanem a 
Balatonban kacskaringózik.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló a menetrend lentről felfelé olvasandó jelzését figyel-
men kívül hagyja, és Siófoktól Tihany felé mutató nyilat rajzol a térképre.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01912
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: H, H, I

OK01915
Az alábbi újságok közül melyikben jelenhetne meg ez a szöveg? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

Helyes válasz: D

17/47
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OK01917
Petiék találtak egy ajánlatot, amelyet iskolájuk április 9-i közös kirándulásán szívesen 
igénybe vennének. Melyik ajánlat lehet ez? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK01918
Az osztály úgy döntött, hogy Siófokra mennek kirándulni, és ott vesznek részt egy hajó-
kiránduláson. Kata az egyórás sétahajózás mellett érvel, Judit a tihanyi kirándulást támo-
gatja. Állj ki valamelyikük véleménye mellett, és döntésedet támaszd alá a szöveg alapján!

1-es kód: A tanuló KATA vagy JUDIT ötletét választja, és az 1. VAGY 5. ajánlat releváns tartalmi 
elemeire hivatkozva indokol. Hivatkozhat az árra ÉS/VAGY a konkrét látnivalókra ÉS/
VAGY a menetrendre. 
Tanulói példaválaszok:
• Kata ötlete jobb, mert a sétahajózás olcsóbb.
• A tihanyi túra jó ötlet, mert Tihanyban rengeteg látnivaló van, pl. az Echo-domb 

szerintem sokkal érdekesebb, hajózni meg így is fogunk.
• A sétahajó jó ötlet, ritkán tudunk hajózni, így szebb a kirándulás, mint áthajózni és 

múzeumból múzeumba menni.
• A sétahajózást, mert az nem menetrend szerinti.
• Judité, mert ott van Apátság.
• Judité, mert sokkal több fakultatív program van. [A szövegben szerepel a fakultatív 

programokra való utalás.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló arra utal, hogy a sétaha-
józás hosszú/hosszabb, mivel a tihanyi hajóút másfél óra hosszú.
Tanulói példaválaszok:
• Higgyétek el, a sétahajózás szuper program! Én is voltam már! [Túl általános.]
• Érdekes lehet Tihany, menjünk oda! [Túl általános.]
• Judit ötlete jobb, mert több a látnivaló. [Túl kevés.]
• Kata sétahajózása érdekesebb, mert nemcsak sétából áll, hanem hajózni is lehet.
• Juditnak, mert az olcsóbb. [Téves.]
• Többen mehetnek. [Nem derül ki a szövegből.]
• Judité jobb, mert ott több a program. [Ez még kevés utalás a szövegre.]

Lásd még: X és 9-es kód.

21/51
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1. Tihany, mert ott több a program. 0

2. Hajókirándulás, mert oda többen mehetnek. 0

3. Tihany, mert kevesebb személy kell. 1

4. Judit mellett állok, mert Tihanyban sokféle érdekességet láthatunk. 0

5. Egyórás hajózás, mert így sok mindent láthatsz, és még élvezetes is. 0

6. Judit. Tihany szép és érdekes város, sok látnivalóval és ott a Balaton is. Ott is lehet  
sétahajózni. Sokkal több így a program. 0

7. Én személy szerint a tihanyi kirándulást választanám, sok egzotikus hely megtalálható,  
mint pl. a panoptikum, az apátság és a Marcipán Múzeum. 1

8. A tihanyi, mert apátság séta és panoptikum. 1

9. Az egy órás sétahajózás csak 600 forint/fő, egy óra, és a két kisérő díjmentes. 1

10. A hajózás, mert olcsóbb, és még többen is mehetnek. 1

11. Kata, mert legalább sokat látunk a Balatonból. 0

12. Én Judit mellett állnék ki. Az 1 órás sétahajózás szerintem túl hosszú, és nagyon meleg  
lenne a hajón. A tihanyi kiránduláson friss levegőn lehetnénk. 0

13. A tihanyi kirándulás azért jó, mert olcsó, nem kell hozzá annyi ember, és sok a program. 1

14. Judit mellé állok, mert sokkal több nevezetességet nézhetnénk meg, mint a sétahajózáson. 0

15. Judittal értek egyet, mert ha Tihanyba megyünk, felszállhatunk a H3-as vagy  
a H4-es hajóra. 1

16. A tihanyi kirándulás sokkal jobb, és több élményt nyújt. Több érdekes helyszínt,  
múzeumot meg tudnak nézni. 1

17. Tihanyban több fakultatív program van. 1

18. Kata, mert Tihanyban megnézhetjük a Panoptikumot. 0

19. Én Tihanyra szavazok, a visszhang nagyon érdekes jelenség. 0

20. Tihany, mert ott programok is vannak, igaz, hogy többe kerül, de jobban megéri. 1

21. Tihanyba mennék, mert ott 8 program közül választhatunk. 1
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Ferenc József huszárjai

OK03701
Hány tagú volt a Beszterce család?

1-es kód: A tanuló leírja azt az információt, hogy a család kéttagú.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03704
A 2.  szövegrész elején olvashatod: „a fejébe nyomták a király kalapját egy nagy, hosszú 
tót legénynek”. A szöveg alapján mi ennek a jelentése? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK03706
Milyen játékokat árult Kleba János? Sorolj fel közülük legalább HÁRMAT!

1-es kód: A tanuló felsorol legalább hármat az alábbiak közül: faemberek, falovacskák, kis kocsik, 
targoncák. Ha a tanuló a 3 helyes információ mellett egyebet is megnevez (pl. huszá-
rok), a válasza 0-s kódot ér, kivéve, ha a fajátékokat írja.
Tanulói példaválasz:
• Faember, faló, kiskocsi.
• Kis kocsi, targonca, faember, fajáték. [A fajáték nem 0-z.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Aranyos huszárok.
• Faemberek, falovacskák.
• Faemberek, falovacskák, traktorok.
• Faemberek, falovacskák, kis kocsik, huszárok.
• Fajáték, Falovacska, faember. [A fajáték önmagában nem elég.]

Lásd még: X és 9-es kód.

22/52
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1. Két tagú. Ha számítjuk a halott apát, akkor 3. 1

2. Három (meghalt az apa). 0

3. Anya és fia. 1

4. Az anya és ő maga. 0
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Ferenc József huszárjai

OK03701
Hány tagú volt a Beszterce család?

1-es kód: A tanuló leírja azt az információt, hogy a család kéttagú.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03704
A 2.  szövegrész elején olvashatod: „a fejébe nyomták a király kalapját egy nagy, hosszú 
tót legénynek”. A szöveg alapján mi ennek a jelentése? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK03706
Milyen játékokat árult Kleba János? Sorolj fel közülük legalább HÁRMAT!

1-es kód: A tanuló felsorol legalább hármat az alábbiak közül: faemberek, falovacskák, kis kocsik, 
targoncák. Ha a tanuló a 3 helyes információ mellett egyebet is megnevez (pl. huszá-
rok), a válasza 0-s kódot ér, kivéve, ha a fajátékokat írja.
Tanulói példaválasz:
• Faember, faló, kiskocsi.
• Kis kocsi, targonca, faember, fajáték. [A fajáték nem 0-z.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Aranyos huszárok.
• Faemberek, falovacskák.
• Faemberek, falovacskák, traktorok.
• Faemberek, falovacskák, kis kocsik, huszárok.
• Fajáték, Falovacska, faember. [A fajáték önmagában nem elég.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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27Szövegértés – 6. évfolyam

1. Kiskocsik, falovak, faemberek, katonaruhás fiúcska. 0

2. Faemberek, falovacskák, huszárok. 0

3. Faemberek, fajátékok, kisautók. 0

4. Falovak, faemberek, targonca, kisautók. 0

5. Fabábu, falovacska, kiskocsi. 1

6. Faállat, faember, targonca, kiskocsi. 0

7. Faember, faló, targonca, fakatona. 0
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OK03707
Miért cserélte ki a kisfiú a játékokat a sajátjaira, miközben Kleba János aludt?

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy a kisfiúnak nagyon megtetszettek a játékok/érdeke-
sebbnek találta Kleba játékait a sajátjainál/valószínűleg már unta a saját játékait, VAGY 
erkölcsi indokokkal érvel (pl. becsületesség).
Tanulói példaválaszok:
• Azért cserélte ki, mert a sajátjait unja.
• Azért, mert neki csak huszárjai voltak, és másfélét is szeretne.
• Azért, mert az ő nagybátyja mindig csak huszárokat küldött neki.
• Azért cseréli ki, mert ilyeneket sosem látott még, és szeretne belőlük.
• Azért, mert ezek érdekesebbek számára, mert neki csak huszárjai vannak.
• Mert csak huszárjai voltak, jobban tetszettek neki a tót játékai. [A „jobban tetszet-

tek” kifejezés magába foglalja, hogy a saját játékait már megunta, ezeket érdekesebb-
nek találta.]

• Hogy kifizesse a játékokat. [A tanuló a cserét indokolja a kérdésből, azt, hogy miért 
nem csak elvette, hanem ki is cserélte a játékokat a kisfiú.]

• Azért, mert az tetszett neki, és nem volt rá pénze. [Ugyanaz, mint az előző.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Azért, mert ő a királyfi.
• Azért, mert az ő játéka elromlott.
• Mert neki jobb játékai voltak, mint neki.
• Kellett neki. [Kevés.]
• Mert azok a játékok tetszettek neki. [Ez nem foglalja magába azt, hogy el is cserélné a 

játékokat.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03708
Az alábbi helyszínek közül melyik az, ahol Kleba Jánost börtönbe vetik? Satírozd be a he
lyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OK03709
Miért fogatta el a tiszt az 5.  szövegrészben Kleba Jánost? Satírozd be a helyes válasz betű
jelét!

Helyes válasz: B

25/55
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1. Mert megtetszett neki. 0

2. Mert kellett neki olyan játék. 0

3. Mert nem szerette a drága katonákat. 0

4. Nem szerette, hogy ő cifra huszárokat kap játéknak, egyszerűbbeket akart. 1

5. Mert neki a nagybátyja, a király mindig szebbnél szebb huszárokat küldött. 0

6. Mert azok jobban tetszettek neki. 1

7. Hogy el tudja adni őket. 0

8. Más játékot szeretett volna. 1

9. Mert eddig még nem látott ilyeneket. 1

10. Mert jobbnak találta. 1

11. Mert neki még sose volt olyanja. 1

12. Mert csak huszárjai voltak. 1

13. Szeretett volna velük játszani. 0

14. Más játékot szeretett volna. 1

15. Mert azok a játékok jobbak voltak. 0

16. Neki nem volt olyan. 0

17. Mert becsületes volt. 1

18. Unta már az aranykatonákat. 1

19. Mert aludt, és nem akarta felébreszteni. 0
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OK03710
Számozással állítsd időrendbe az eseményeket!

Helyes sorrend: 1, 4, 3, 2

OK03711
Feri szerint ez a történet elsősorban gyerekeknek szól. A szöveg melyik részletével tudnád 
alátámasztani Feri állítását? Húzd alá a szövegben a megfelelő részt!

1-es kód: A tanuló aláhúzza a szövegben a következő részletet: „kis olvasóim”, vagy az egész mon-
datot.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03712
Mi a közös a történetben említett következő helyszínekben: Gyürkifalva, Olaszország? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OK03715
Hol fejeződik be a történet? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OK03716
Az alábbiak közül melyik tulajdonsága segít Kleba Jánosnak leginkább abban, hogy siker
rel járjon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

29/59
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„A” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 2. RÉSZ/ 
„B” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 1. RÉSZ/

Szeptember

OK03201
Milyen időjárás várható ősszel, ha Mihály-napon már nincsenek itt a fecskék?

1-es kód: A tanuló helyes következtetést von le a szöveg alapján: a hosszú, szép ősz ellentétére 
utal. 
Tanulói példaválaszok:
• Valószínűleg nem lesz olyan szép az ősz.
• Rövid/hideg ősz.
• Hamar tél lesz. [Magába foglalja a rövid őszt.]
• Rövid, kemény ősz.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló automatikusan kiírja a helytelen választ a szövegből: 
Hosszú, szép ősz várható.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Közepes ősz.
• Szép ősz, de kemény tél.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03202
A szöveg szerint nem túl okos ember az, aki Szent Mihály-nap után szalmakalapot hord. 
Mit gondolsz, miért?

1-es kód: A tanuló helyes következtetést von le a szöveg alapján, és válaszában utal arra, hogy 
Szent Mihály-nap után általában hidegre fordul az idő.
Tanulói példaválaszok:
• Mert ahhoz már hideg van.
• Mert szalmakalapot nyáron kell hordani.
• Mert utána már nem süt annyira a nap.
• A szalmakalap nyárra való.
• Mert hideg van, és lefújja a szél. [A mondat második fele nem negligálja a helyes 

választ.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A szalmakalap nem elég divatos.
• Mert szeles az idő, és lefújja a fejéről a kalapot.
• Mert fúj a szél.

Lásd még: X és 9-es kód.
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1. Hosszú, keményebb ősz várható. 0

2. Rövid, csúnya ősz várható. 1

3. Rossz és viharos idő várható. 1

4. Hideg. 1

5. Kemény tél várható. 0

6. Rövid ősz, hosszú tél várható. 1

7. Szép ősz várható. 0

8. Hosszú ősz. 0

9. Hosszú, szép ősz. 6

10. Hideg ősz, kemény tél. 0

11. Rossz ősz. 1

12. Hideg ősz, hideg tél. 0

13. Szent Mihány nap után általában hidegre fordul az idő. 0

14. Mennydörgős, zivataros ősz. 0
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Szeptember

OK03201
Milyen időjárás várható ősszel, ha Mihály-napon már nincsenek itt a fecskék?

1-es kód: A tanuló helyes következtetést von le a szöveg alapján: a hosszú, szép ősz ellentétére 
utal. 
Tanulói példaválaszok:
• Valószínűleg nem lesz olyan szép az ősz.
• Rövid/hideg ősz.
• Hamar tél lesz. [Magába foglalja a rövid őszt.]
• Rövid, kemény ősz.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló automatikusan kiírja a helytelen választ a szövegből: 
Hosszú, szép ősz várható.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Közepes ősz.
• Szép ősz, de kemény tél.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03202
A szöveg szerint nem túl okos ember az, aki Szent Mihály-nap után szalmakalapot hord. 
Mit gondolsz, miért?

1-es kód: A tanuló helyes következtetést von le a szöveg alapján, és válaszában utal arra, hogy 
Szent Mihály-nap után általában hidegre fordul az idő.
Tanulói példaválaszok:
• Mert ahhoz már hideg van.
• Mert szalmakalapot nyáron kell hordani.
• Mert utána már nem süt annyira a nap.
• A szalmakalap nyárra való.
• Mert hideg van, és lefújja a szél. [A mondat második fele nem negligálja a helyes 

választ.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• A szalmakalap nem elég divatos.
• Mert szeles az idő, és lefújja a fejéről a kalapot.
• Mert fúj a szél.

Lásd még: X és 9-es kód.

34/2



 
35Szövegértés – 6. évfolyam

1. Mert már nem lesz jó idő. 1

2. Ősszel nem érdemes szalmakalapot hordani. 0

3. Hideget jelent. 1

4. Mert Mihály nap után kemény tél lesz. 0

5. Mert már akkor nincs ősz. 0

6. Mert az ősz hideg, és könnyen lefújja a szél. 1

7. Mert akkor megfázik a feje. 0

8. Mert nem az időjáráshoz öltözik. 1

9. Ősz van, nem süt annyira a nap. 1

10. Akkor már nincs annyira meleg. 1

11. Ősszel nem kell semmilyen napellenző. 1

12. Mihály nap után nem süt a nap. 0

13. Mihány nap után nem tűz a nap. 1
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OK03203
Melyik névnaphoz köthető a Mihály-napihoz hasonló időjóslat? Satírozd be a helyes vá-
lasz betűjelét!

Helyes válasz: C 

OK03204
Miért a számadás napja szeptember 29-e? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK03207
Lőrinc egy képet keresett a Mihály-napi vásárt bemutató szövegrészhez. Mit gondolsz, 
megfelelően illusztrálja a kép a szöveget? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

2-es kód: A tanuló NEMmel válaszol, és indoklásában arra hivatkozik, hogy régen a földre terí-
tették ki a portékát.
Tanulói példaválasz:
• Nem, mert asztalon vannak a tárgyak.

1-es kód: A tanuló NEMmel válaszol, és válaszában a sok emberre ÉS/VAGY az áruk sokféleségé-
re ÉS/VAGY a vásár hagyományos, régimódi voltára utal.
Tanulói példaválaszok:
• Ennél sokkal nagyobb lehetett a sürgés-forgás, ezen a képen alig vannak.
• Nagy volt a felfordulás. A képen csak porcelánok vannak.
• Mert Mihály napja hagyományos ünnep, nem újfajta porcelánokat kell mutatni a 

képen.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Szintén nem fogadható el, ha a tanuló IGENnel válaszol, 
és arra hivatkozik, hogy a képen nagy a sürgés-forgás, vagy sok az áru.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, a vásárok már csak ilyenek.
• Akkor még nem volt bögre.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03209
Mikor van a népmese napja?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és leírja: szeptember 30-án.

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

Lásd még: X és 9-es kód.
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1. Nem jól van ábrázolva, mert az árusok a földre pakolták le portékáikat. 2

2. Igen, mert sok áru van, meg sok ember. 0

3. Áruikat kipakolták a földre. 2

4. Nem, mert akkor az emberek a földre tették a portékáikat, és többen is voltak. 2

5. Szerintem igen, mert ilyenek szoktak lenni a vásárok, de itt a földre rakják az árut, nem az 
asztalra. 2

6. Szerintem nem, mert a Mihály-napi vásárokon nemcsak tányért, díszdobozt stb. szoktak  
árulni, hanem valami édességeket, süteményeket is. 0

7. Nem, mert nincsenek jószágok, nem a földre pakoltak, és nincs sok fiatal. 2

8. Nem, mert nem pontosan mutat mindent. 0

9. Nem, mert hiányzik róla sok dolog.  0

10. Mert ott sok áru volt. 0

11. Szerintem nem, mert a Mihály-napi vásárokon nemcsak tányért, díszdobozt stb. szoktak  
árulni. 1

12. Nem, mert kevesen vannak. 1
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OK03203
Melyik névnaphoz köthető a Mihály-napihoz hasonló időjóslat? Satírozd be a helyes vá-
lasz betűjelét!

Helyes válasz: C 

OK03204
Miért a számadás napja szeptember 29-e? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK03207
Lőrinc egy képet keresett a Mihály-napi vásárt bemutató szövegrészhez. Mit gondolsz, 
megfelelően illusztrálja a kép a szöveget? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

2-es kód: A tanuló NEMmel válaszol, és indoklásában arra hivatkozik, hogy régen a földre terí-
tették ki a portékát.
Tanulói példaválasz:
• Nem, mert asztalon vannak a tárgyak.

1-es kód: A tanuló NEMmel válaszol, és válaszában a sok emberre ÉS/VAGY az áruk sokféleségé-
re ÉS/VAGY a vásár hagyományos, régimódi voltára utal.
Tanulói példaválaszok:
• Ennél sokkal nagyobb lehetett a sürgés-forgás, ezen a képen alig vannak.
• Nagy volt a felfordulás. A képen csak porcelánok vannak.
• Mert Mihály napja hagyományos ünnep, nem újfajta porcelánokat kell mutatni a 

képen.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Szintén nem fogadható el, ha a tanuló IGENnel válaszol, 
és arra hivatkozik, hogy a képen nagy a sürgés-forgás, vagy sok az áru.
Tanulói példaválaszok:
• Igen, a vásárok már csak ilyenek.
• Akkor még nem volt bögre.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03209
Mikor van a népmese napja?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és leírja: szeptember 30-án.

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

Lásd még: X és 9-es kód.
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OK03211
A naptárral kapcsolatos állítások közül melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS? Satírozd be 
a megfelelő válasz kezdőbetűjét!

Helyes válasz: H, H, I, I

OK03213
Hogyan értelmeznéd a takarítási világnap jelszavát: Gondolkodj világméretekben, és cse-
lekedj otthon!

1-es kód: A tanuló értelmezi a mozgalom jelszavát, és válaszában utal a saját tágabb környeze-
tünk védelmére (pl. iskola, kerület, falu, stb). A válaszban megjelenhet az a gondolat, 
hogy ha mindenki egyénileg cselekszik, akkor a közösségnek is jobb lesz.
Tanulói példaválaszok:
• Nemcsak otthon lehet rendet rakni, de az iskola környékén is. [Saját, tágabb környe-

zetének védelmére utal.]
• Ha mindenki megfogadná ezt a jó tanácsot, és takarítana, akkor végre az egész világ 

tiszta lenne.
• Hogy óvjuk a környezetet. [Minimálválasz. A saját környezetünk védelmével globáli-

san is óvjuk azt.]
• Ha mindenki takarít, szebb lesz a világ.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mindenhol jó takarítani, de legjobb otthon.
• Nagyot csinálj, mert annál könnyebb lesz.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03215
Milyen rendszerességgel jelenhet meg az a magazin, amelyben a szöveg szerepel? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK03217
Ági szerint a Szeptember cím nem teljesen illik a szöveghez. Mivel indokolhatja állítását a 
szöveg alapján?

2-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy a naptárt leszámítva a szöveg legnagyobb része 
egyetlen nap köré csoportosul.
Tanulói példaválaszok:
• Mert csak a Szent Mihály napjáról írnak.
• Csak a naptárban van benne a többi nap.
• Mert nem az egész hónapról van szó.
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1. Kitakarítják a Zagyva partján a hulladékot, lemossák a hidat, az utcáról összeszedik a 
szemetet. 1

2. Takarítsunk úgy, mintha a világ sorsa függne tőle.  0

3. Hulladékgyűjtés, szemétszedés. 0

4. A gyerekek szemetet szednek a tanárokkal. 1

5. Amit itthon csinálunk, az kihat a világra. 0

6. A takarítás világnapján a földre hullt szemetet fel kell szedni. 0

7. Szeretném, ha az egész világ tiszta lenne, de ezt csak otthon tudom megcsinálni. 1

8. Pl. kitakarítom a szobát, illetve a lakást, összetakarítom az udvart. 0

9. Mindenki otthonában rendet tesz, és az ő kertjében, udvarában, utcájában. 1

10. Nemzetközi hulladékgyűjtő világnap. 0

11. Otthon kitakarítása után, ha megtehetem, védjem a hulladéktól a világot is. 0

12. Sok a szemét a környezetünkben, ezért takarítani kell. 0

13. Szelektív hulladékot gyűjtsd össze, ne pocsékolj. 0

14. Gondold meg, hogyan tehetnéd „zöldebbé” a kertedet, iskoládat meg a lakóhelyedet, és  
cselekedd meg azt. 1

15. Akár otthon is lehet védeni a környezetünket. 1

16. Óvd a környezetet, kezdd otthon! 1

17. Óvd a környezetet, gyűjtsd szelektíven a szemetet! 0

18. Takarítsd ki a lakásodat! 0

19. Gondoljunk a világra takarítás közben, és ne szennyező tisztítószerekkel takarítsunk. 0
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OK03211
A naptárral kapcsolatos állítások közül melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS? Satírozd be 
a megfelelő válasz kezdőbetűjét!

Helyes válasz: H, H, I, I

OK03213
Hogyan értelmeznéd a takarítási világnap jelszavát: Gondolkodj világméretekben, és cse-
lekedj otthon!

1-es kód: A tanuló értelmezi a mozgalom jelszavát, és válaszában utal a saját tágabb környeze-
tünk védelmére (pl. iskola, kerület, falu, stb). A válaszban megjelenhet az a gondolat, 
hogy ha mindenki egyénileg cselekszik, akkor a közösségnek is jobb lesz.
Tanulói példaválaszok:
• Nemcsak otthon lehet rendet rakni, de az iskola környékén is. [Saját, tágabb környe-

zetének védelmére utal.]
• Ha mindenki megfogadná ezt a jó tanácsot, és takarítana, akkor végre az egész világ 

tiszta lenne.
• Hogy óvjuk a környezetet. [Minimálválasz. A saját környezetünk védelmével globáli-

san is óvjuk azt.]
• Ha mindenki takarít, szebb lesz a világ.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Mindenhol jó takarítani, de legjobb otthon.
• Nagyot csinálj, mert annál könnyebb lesz.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK03215
Milyen rendszerességgel jelenhet meg az a magazin, amelyben a szöveg szerepel? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK03217
Ági szerint a Szeptember cím nem teljesen illik a szöveghez. Mivel indokolhatja állítását a 
szöveg alapján?

2-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy a naptárt leszámítva a szöveg legnagyobb része 
egyetlen nap köré csoportosul.
Tanulói példaválaszok:
• Mert csak a Szent Mihály napjáról írnak.
• Csak a naptárban van benne a többi nap.
• Mert nem az egész hónapról van szó.

1-es kód: A tanuló válaszában a télre utal.
Tanulói példaválaszok:
• Van a szövegben télről szóló állítás is.
• A télről is szól a szöveg.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Nem, mert sok szó van szeptemberről.
• A népi hagyományokról szól.
• Vannak benne nem csak szeptemberre vonatkozó események is.

Lásd még: X és 9-es kód.
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1. Mert inkább a Mihály napról, a szüretelésről és a hagyományokról szól.  2

2. A szeptember cím nem illik a szép szöveghez, mert a szüretelést, a fecskéket és még sok  
szépet fejez ki. 0

3. Mert inkább a Szent Mihály napjáról szól, és nem a szeptemberről. 2

4. Mert nem csak szeptembert mutatja be, hanem az ünnepeket is.  0

5. Nem illik a Mihály-naphoz. 2

6. Azzal, hogy a takarításról is van szó például, meg a Mihály-napról is, nem csak a szeptem- 
berről. 0

7. Mert egyes részek nem a szeptemberről szólnak, hanem a Szent Mihályról. 0

8. Mert nemcsak szeptemberben van ősz, hanem októberben és novemberben is. 0

9. Mert szó van benne a télről. 1

10. Szeptemberben van Mihály nap és szüret, akkor hajtják be az állatokat. 0

11. Lehetne a címe az, hogy Mihály-nap. 2
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Könyvtár

OK08601
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válaszok: I, H, H

OK08604
Az alábbi adatok közül melyeket kell megadni a belépési nyilatkozaton? Satírozd be a he
lyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK08606
Honnan tudod leolvasni a könyvtári számodat? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08608
Hová jegyzi fel a könyvtáros, hogy hány könyvet vettél ki?

1-es kód: A tanuló válaszában megjelöli az olvasójegyet vagy a törzslapot.
Tanulói példaválaszok:
• Ráírja az olvasójegyre.
• Az olvasójegyre.
• A törzslapra.
• Olvasólapra.
• Törzskönyvre.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Az olvasójegyre, az őrjegyre.
• Olvasónaplóba.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08609
Mi a következménye annak, ha valaki késve viszi vissza a könyvet? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

Könyvtár

OK08601
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válaszok: I, H, H

OK08604
Az alábbi adatok közül melyeket kell megadni a belépési nyilatkozaton? Satírozd be a he
lyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK08606
Honnan tudod leolvasni a könyvtári számodat? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08608
Hová jegyzi fel a könyvtáros, hogy hány könyvet vettél ki?

1-es kód: A tanuló válaszában megjelöli az olvasójegyet vagy a törzslapot.
Tanulói példaválaszok:
• Ráírja az olvasójegyre.
• Az olvasójegyre.
• A törzslapra.
• Olvasólapra.
• Törzskönyvre.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Az olvasójegyre, az őrjegyre.
• Olvasónaplóba.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08609
Mi a következménye annak, ha valaki késve viszi vissza a könyvet? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: A
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1. A könyvtáros egy füzetbe jegyzi fel, hogy mennyit vittem el.  0

2. az olvasó jegyben lévő négyezetekbe 1

3. a tagsági kiskártyába 0

4. a kölcsönzési jegy jobb sarkába 0

5. Egy papírra írja, hogy hány könyvet vett ki egy ember. 0

6. A könyvtáros néni az olvasójegyedre jegyzi fel... 1

7. Onnan, hogy felírja a törzslapra. 1

8. a könyvtári számítógépben 0

9. olvasójegy jobb sarkán 0

10. A kölcsönzési jegyre. 0

11. Olvasójegyre, törzsnaplóba. 0

12. Olvasójegyre és a számítógépbe. 1
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OK08610
Állítsd sorrendbe az őrjegy használatával kapcsolatos tevékenységeket! Kezdd a legkorábbi
val!

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

OK08611
Mi a különbség az őrjegy és az olvasójegy között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK08613
Az utolsó rész az elveszett dokumentumokról szól. Melyik mondat utal ugyanerre a témá
ra a beiratkozást ismertető részben?

1-es kód: A tanulónak egyértelműen utalnia kell az „Egy felnőttnek felelősséget kell vállalnia 
azért...” kezdetű szövegrészre: szó szerint idézheti vagy megfogalmazhatja a saját sza-
vaival is.
Tanulói példaválaszok:
• Egy felnőttnek felelősséget kell vállalnia, hogy a gyerek nem rongálja meg a könyvet.
• Egy felnőttnek felelősséget kell vállalnia azért, hogy nem rongálod a könyveket.
• Egy felnőttnek felelősséget kell vállalnia, hogy a gyerek nem veszíti el a könyvet.
• Amelyik felsorolja a felnőtt kötelességeit.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.

Lásd még: X és 9-es kód.
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1. Egy felnőttnek felelősséget kell vállalnia azért, hogy visszaviszed, amit kikölcsönöztél. 1

2. Határidőre visszavinni. 1

3. Ne rongáld a könyveket. 1

4. A könyveket késve visszahozó személyeknek késedelmi díjat kell fizetniük. 0

5. Ha elveszik vagy megrongálódik, meg kell téríteni a díjat. 0

6. Betartod a könyvtár szabályait. 1

7. A szülőknek felelősséget kell vállalniuk. 1
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OK08615
Zsófi szerint a szöveg megfogalmazása a gyerekek igényeihez igazodik. Mire alapozhatja 
Zsófi a véleményét?

1-es kód: A tanuló válaszában utal a szöveg jellemzőinek valamelyikére: (a) tegező megszólítás 
ÉS/VAGY (b) egyszerű/rövid mondatok ÉS/VAGY (c) világos, könnyen érthető, gyere-
kek számára követhető magyarázatok.
Tanulói példaválaszok:
• Arra, hogy tegezi a gyerekeket.
• Egyszerű, rövid mondatok.
• Nincsenek benne szakkifejezések.
• Az alanyt végig tegezik.
• Mert olyan egyszerű, gyerekek eszéhez való.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló a szöveg tartalmi elemei alapján azzal érvel, hogy a 
könyvtár elsődleges használói a gyerekek.
Tanulói példaválasz:
• Mert leírja a szöveg, hogy egy gyerek hogyan iratkozhat be.
• Az alábbi szöveg a könyvtár gyerekrészlegének a szabályaival foglalkozik.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Arra, hogy ő egy gyerek, és a szöveg illeszkedik az ő igényeihez. [Túl általános.]
• Értelmesen van leírva.
• Hogy olvassák, és hogy tanuljanak.
• A fogalmazás beszédéből.

Lásd még: X és 9-es kód.
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1. Hogy elmagyarázzák a gyerekeknek, hogyan is van a könyvtárba való beiratkozás, és a  
könyvtár szabályait magyarázza el. 6

2. Azzal, hogy néha a gyerekek későn viszik vissza, vagy elveszik, vagy rossz helyre teszik 
vissza. 0

3. Egyszerűen írja le a szöveget. 1

4. A szöveg mindent elmond, amit a gyerekek nem tudnak a könyvtárról.  0

5. Mert érthető. 0

6. Könnyen meg lehet érteni a szöveget. 1

7. Leírja, hogy a szüleimnek kell segíteni beiratkozni a könyvtárba, kötelező olvasmány  
határidejének meghosszabbítása.  6

8. Végül is a gyerekeknek elég ennyit tudni, és megtanulják ebből a könyvtár szabályait. 0

9. Rövid és egyszerű szövegekre. 0

10. Mert leírja, hogy a gyerekeknek mit kell kitölteni. 6

11. Arra, hogy a gyerekeknek másabb a felfogásuk. 0

12. Óvatosan van leírva.  0

13. Azzal, hogy a gyerekek kérdéseire nagyon jól leírja a választ. Mit kell tudni az olvasó- 
jegyről? Ezt én is megkérdeztem volna, de nem kell, mert a szöveg pontosan leírja. 1

14. Mert minden le van írva, és még kép is ábrázolja, meg külön részre van bontva. 0

15. Leír minden fontos részletet röviden. 0

16. Azért, mert jól elmagyarázza a szöveg, hogy mit kell csinálni. 0

17. Mert ezt a szöveget kisebbek is megértik. 0

18. Mert jól tagolt a szöveg. 0

19. Könnyen el lehet igazodni rajta. 0

20. Mert mindent részletesen elmagyaráz. 0

21. Azért, mert jól érthető. 1

22. Azt írj a bevezetőben, hogyha megrongálsz egy könyvet, a felnőttnek kell felelősséget   
vállalnia. 6
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Öreg ember, öreg fa

OK01501
Mikor kezdtek el sárgulni a kerti diófa levelei? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK01504
Mihez hasonlítja az elbeszélő a girbegurba betűket a diófa kérgén?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és helyesen nevezi meg a hasonlat másik felét: 
nagy papmacska-hernyók.
Tanulói példaválaszok:
• Papmacska-hernyók.
• Hernyókhoz.
• Pamacska-hernyók. (Ebben az esetben nem számít hibának az elírás.)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• Mindenféle ákombákom.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01505
Milyen rajzok találhatók a diófa kérgén az ákombákomok és a girbegurba betűk mellett? 
Sorolj fel legalább hármat!

1-es kód: A tanuló helyesen sorolja fel a három rajzot: a) szív, b) csillag, c) törött kard.  Ha a tanuló 
a három helyes infirmáció mellett megnevezi a bilincset, akkor elfogadható, de önma-
gában nem számít egynek.
Tanulói példaválasz:
• Szív, kard, csillag.
• Szív, csillag, törött kard, bilincs.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló csak egy helyes rajzot sorol fel, vagy megemlít 
a diófán nem látható rajzokat is.
Tanulói példaválaszok:
• Törött kard, amelynek bilincs van a markolatán.
• Szív. Papmacska-hernyók.
• Törött kard, amelynek bilincs van a markolatán. Csillag.

Lásd még: X és 9-es kód.

Öreg ember, öreg fa

OK01501
Mikor kezdtek el sárgulni a kerti diófa levelei? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK01504
Mihez hasonlítja az elbeszélő a girbegurba betűket a diófa kérgén?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és helyesen nevezi meg a hasonlat másik felét: 
nagy papmacska-hernyók.
Tanulói példaválaszok:
• Papmacska-hernyók.
• Hernyókhoz.
• Pamacska-hernyók. (Ebben az esetben nem számít hibának az elírás.)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• Mindenféle ákombákom.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01505
Milyen rajzok találhatók a diófa kérgén az ákombákomok és a girbegurba betűk mellett? 
Sorolj fel legalább hármat!

1-es kód: A tanuló helyesen sorolja fel a három rajzot: a) szív, b) csillag, c) törött kard.  Ha a tanuló 
a három helyes infirmáció mellett megnevezi a bilincset, akkor elfogadható, de önma-
gában nem számít egynek.
Tanulói példaválasz:
• Szív, kard, csillag.
• Szív, csillag, törött kard, bilincs.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló csak egy helyes rajzot sorol fel, vagy megemlít 
a diófán nem látható rajzokat is.
Tanulói példaválaszok:
• Törött kard, amelynek bilincs van a markolatán.
• Szív. Papmacska-hernyók.
• Törött kard, amelynek bilincs van a markolatán. Csillag.

Lásd még: X és 9-es kód.
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1. Pamacs-hernyók. 1

2. Papmacskához. 0

3. Vésetekhez. 0

4. Rajzokhoz. 0

5. Papmacska-hernyókhoz és furcsa bemetszések vannak. 0
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Öreg ember, öreg fa

OK01501
Mikor kezdtek el sárgulni a kerti diófa levelei? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK01504
Mihez hasonlítja az elbeszélő a girbegurba betűket a diófa kérgén?

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és helyesen nevezi meg a hasonlat másik felét: 
nagy papmacska-hernyók.
Tanulói példaválaszok:
• Papmacska-hernyók.
• Hernyókhoz.
• Pamacska-hernyók. (Ebben az esetben nem számít hibának az elírás.)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• Mindenféle ákombákom.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01505
Milyen rajzok találhatók a diófa kérgén az ákombákomok és a girbegurba betűk mellett? 
Sorolj fel legalább hármat!

1-es kód: A tanuló helyesen sorolja fel a három rajzot: a) szív, b) csillag, c) törött kard.  Ha a tanuló 
a három helyes infirmáció mellett megnevezi a bilincset, akkor elfogadható, de önma-
gában nem számít egynek.
Tanulói példaválasz:
• Szív, kard, csillag.
• Szív, csillag, törött kard, bilincs.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló csak egy helyes rajzot sorol fel, vagy megemlít 
a diófán nem látható rajzokat is.
Tanulói példaválaszok:
• Törött kard, amelynek bilincs van a markolatán.
• Szív. Papmacska-hernyók.
• Törött kard, amelynek bilincs van a markolatán. Csillag.

Lásd még: X és 9-es kód.
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1. Csillag, törött kard, bilincs. 0

2. Szív, csillag, bilincs. 0

3. Szív, kard, csillag, bilincs. 1

4. Papmacska-hernyók, szív, csillag. 0

5. Szív, csillag, törött kard, papmacska-hernyó. 0

6. Kard, szív, csillag, ákombákomok. 1

7. Török kard, szív, csillag. 0
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OK01507
Miért lett az édesapa szeme könnyes, amikor a diófáról mesélt történeteket? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

OK01508
Jó időben hol üldögélt nagyapó a karosszékében? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK01509
Mi lehet az oka, hogy nagyapó szerette simogatni a Kossuth-bankókat? Satírozd be a he-
lyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK01510
Sorolj fel legalább három dolgot, ami arra utal, hogy az elbeszélő édesapja és édesanyja a 
nagyapó kedvét kereste!

2-es kód: A tanuló válaszában a következő  információk közül legalább HÁROMra utal: a) tőle 
kérdezik meg, mi legyen az ebéd, b) mindenki kezet csókol neki, c) ha elszendereg, 
minden kinek lábujjhegyen kell járnia, d) a velő másik felét nagyapó pirított kenyerére 
teszik. Ha a tanuló a jó válaszok mellett egyértelműen arra a szövegrészre is hivatkozik 
(előző bekezdés), amelyben az édesapa és édesanya sírva borulnak nagyapóra, akkor vá-
lasza 0-ás kódot ér. Nem elfogadható, túl általános: foglalkoznak vele, mindig jókedvre 
derítik.
 Tanulói példaválasz:
• Tőle kérdezték, mi legyen az ebéd, és a velő felét is ő kapta, meg ha elszendereg, 

mindenkinek lábujjhegyen kell járnia.

1-es kód: A tanuló a fentiek közül csak KÉT információt említ a szövegből.
Tanulói példaválaszok:
• Ha elszendereg, lábujjhegyen kellett járni. Sok ételt kapott. 

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló a fentiek közül csak EGY információt említ.  
Tanulói példaválasz:
• Mindenki kezet csókol neki, főleg ha fel kell vidítani. Ő kapta a velő másik felét. (A 

válasz első felében NEM a megfelelő szövegrészre hivatkozik.)
• Amikor szomorú volt, megvigasztalták. Foglalkoznak vele. (A válasz első felében 

NEM a megfelelő szövegrészre hivatkozik. A második fele túl általános.)
• Addig csókolgatták a kezét, amíg nem mosolygott.
• Az elbeszélő is nagyapó szeretne lenni.

Lásd még: X és 9-es kód.
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1. Mindig tőle kérdezték meg, hogy mi legyen az ebéd. Kezeit csókolgatták. Vállára borultak. 0

2. Mindig tőle kérdezték meg, hogy mi legyen az ebéd. Kezeit csókolgatták. A velő másik  
felét ő kapta. 2

3. Mindig nagyapónak adták a fél velőt. Mindig kezet csókoltak neki. Nem kellett dolgoznia. 1

4. Mindig csókolták, féltették. Sok ételt adtak neki. 1

5. Csókolgatták a kezét, azt főztek, amit szeret, mindig a kedvében jártak. 1

6. Kiszolgálják, foglalkoznak vele, mindig jókedvre derítik. 0 
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OK01513
Mi lehet az édesapa szándéka azzal, hogy az elbeszélőt „igazságos Mátyás”-nak szólítja az 
ebéd folyamán?

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy az adott helyzetben az elbeszélő elképzelésének 
helytelenségét hangsúlyozza, nyomatékosítja az édesapja.
Tanulói példaválaszok:
• A gyerek tévedését hangsúlyozza.
• Nyomatékosabb legyen az igazság.
• Felhívja a kisfiú figyelmét a butaságára.
• Az, hogy az elbeszélő is megértse az igazságot.
• Ráébressze arra, milyen igazságtalan volt.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Hogy kicsit észhez térítse. (Kevés.)
• Mert azt mondta, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék.
• Mert Mátyás mondja el a történetet.
• Mátyás király kiskoráról szól a mese.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01517
Milyennek látja a kisfiú a nagyapját a történet elején és a végén? Minek a hatására változik 
meg a nagyapóról alkotott képe?

2-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy a kisfiú a történet elején kicsinek / gyengének / 
törékenynek / fáradtnak / szomorúnak tartja nagyapót, míg a történet végén nagynak 
/ méltóságosnak / példaképnek / szépnek / égig érőnek, mert az apja ráébreszti, hogy a 
kort tisztelni kell. Elfogadható, ha a tanuló a kisfiú érzéseit nevezi meg: először irigyelte 
/ féltékeny volt rá, a történet végén pedig tisztelte. Nem elfogadható, ha negatív jelzőket 
(mihaszna, rossz, lusta) használ.
Tanulói példaválasz:
• A történet elején: kicsinek. A történet végén: már nagynak látja. A változás oka: 

mert az apja megleckézteti, hogy az öregeket meg kell becsülni.
• A történet elején: féltékeny volt rá. A történet végén: tisztelte. A változás oka: az 

apjával való beszélgetés.

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy a kisfiú a történet elején kicsinek és gyengének tart-
ja nagyapót, míg a történet végén nagynak és méltóságosnak, de az indoklás helytelen 
vagy hiányzik.
Tanulói példaválasz:
• A történet elején: kicsi és gyenge. A történet végén: már nagy és méltóságos, mint a 

diófa. A változás oka: az ebéd. (Kevés és pontatlan indoklás.)
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1. Az, hogy dolgozzon és becsületes legyen és ne legyen haszonleső. 0

2. Az, hogy a fiú azt gondolta, hogy igazat mondott, de az apa nem. 0

3. Hogy megleckéztesse a fiút, hogy elszégyellje magát. 1

4. Hogy rádöbbenjen, mit is mondott. 0

5. Az, hogy megtanítsa a fiát arra, hogy mi az igazságos. 1

6. Mert az elbeszélő igazságot akart tenni, mint Mátyás király, abban, hogy aki nem dolgozik,    
az ne is egyék. 0

7. Mivel nem volt igazságos. Szerintem gúnyosan mondta. 1

8. Felhívja a kisfiú figyelmét a butaságára. 1

9. Mindig mondott valami igaz szólást. 0

10. Belássa, hogy a nagyapa nem tud dolgozni. 0

11. Rádöbbenjen az igazságra. 1

12. A kisfiú nem volt igazságos. 0



 
58 Javítókulcs

OK01513
Mi lehet az édesapa szándéka azzal, hogy az elbeszélőt „igazságos Mátyás”-nak szólítja az 
ebéd folyamán?

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy az adott helyzetben az elbeszélő elképzelésének 
helytelenségét hangsúlyozza, nyomatékosítja az édesapja.
Tanulói példaválaszok:
• A gyerek tévedését hangsúlyozza.
• Nyomatékosabb legyen az igazság.
• Felhívja a kisfiú figyelmét a butaságára.
• Az, hogy az elbeszélő is megértse az igazságot.
• Ráébressze arra, milyen igazságtalan volt.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Hogy kicsit észhez térítse. (Kevés.)
• Mert azt mondta, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék.
• Mert Mátyás mondja el a történetet.
• Mátyás király kiskoráról szól a mese.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01517
Milyennek látja a kisfiú a nagyapját a történet elején és a végén? Minek a hatására változik 
meg a nagyapóról alkotott képe?

2-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy a kisfiú a történet elején kicsinek / gyengének / 
törékenynek / fáradtnak / szomorúnak tartja nagyapót, míg a történet végén nagynak 
/ méltóságosnak / példaképnek / szépnek / égig érőnek, mert az apja ráébreszti, hogy a 
kort tisztelni kell. Elfogadható, ha a tanuló a kisfiú érzéseit nevezi meg: először irigyelte 
/ féltékeny volt rá, a történet végén pedig tisztelte. Nem elfogadható, ha negatív jelzőket 
(mihaszna, rossz, lusta) használ.
Tanulói példaválasz:
• A történet elején: kicsinek. A történet végén: már nagynak látja. A változás oka: 

mert az apja megleckézteti, hogy az öregeket meg kell becsülni.
• A történet elején: féltékeny volt rá. A történet végén: tisztelte. A változás oka: az 

apjával való beszélgetés.

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy a kisfiú a történet elején kicsinek és gyengének tart-
ja nagyapót, míg a történet végén nagynak és méltóságosnak, de az indoklás helytelen 
vagy hiányzik.
Tanulói példaválasz:
• A történet elején: kicsi és gyenge. A történet végén: már nagy és méltóságos, mint a 

diófa. A változás oka: az ebéd. (Kevés és pontatlan indoklás.)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválasz:
• A történet elején: öreg. A történet végén: öregebb. A változás oka: –

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01518
Mi az a közös jellemző, ami miatt a diófa és nagyapó is tiszteletet érdemel?

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy mindkettőt az öregségéért / magas koráért kell be-
csülni/tisztelni.
Tanulói példaválaszok:
• Mindkettőt meg kell becsülni öregségéért. 
• Amiatt, hogy milyen magas kort éltek meg.
• Koruk miatt.
• Az öregség.
• Megették már a kenyerük javát, mindkettő mesél. (A mondat első fele az idős korra 

utal, a második felében arra történik utalás, hogy mindkettőnek van története.)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• Mindkettő a családhoz tartozik.
• Együtt nőttek fel.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01519
Milyen az olvasott szöveg stílusa? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C
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1. A történet elején: kicsinek. A történet végén: nagynak. A változás oka: rájött,  
hogy a nagyapó olyan, mint az öreg diófa. 1

2. A történet elején: alacsony, gyenge. A történet végén: nagy, erős. A változás oka: egy  
beszélgetés. 1

3. A történet elején: eleinte rossznak. A történet végén: majd jó, szerető embernek látja.  
A változás oka: beszélgetés az apjával. 0

4. A történet elején: törékeny ember, akit elkényeztettek. A történet végén: féltékeny volt, majd 
együttérzővé válik. A változás oka: megbecsüli az öregapót. 1

5. A történet elején: olyan embernek, akit mindig kiszolgálnak. A történet végén: égig érőnek,  
méltóságosnak. A változás oka: az öregséget meg kell becsülni. 2

6. A történet elején: lustának. A történet végén: példakép. A változás oka: az édesapja  
megmutatta neki, hogy bár a kisfiú se dolgozik, ellátják és kap enni. 0

7. A történet elején: kicsinek, gyengének. A történet végén: példakép. A változás oka:  
az édesapja megmutatta neki, hogy bár a kisfiú se dolgozik, ellátják és kap enni. 2

8. A történet elején: egy embernek, aki nem csinál semmit, mégis mindent megtesznek neki.  
A történet végén: egy tiszteletre méltó öregembernek. A változás oka: „benőtt a feje lágya”,  
miután megbeszélte az apukájával, hogy miért kell nagyapót megbecsülni. 2

9. A történet elején: jókedvűnek, fiatalnak.. A történet végén: szomorúnak, öregnek.  
A változás oka: visszaemlékezik a régi szép időkre. 0

10. A történet elején: szomorúnak és fáradtnak. A történet végén: szépnek, nagynak,  
méltóságosnak. A változás oka: Az, hogy rájött, az öregségért kell megbecsülni. 2

11. A történet elején: Mihaszna. A történet végén: méltóságteljes. A változás oka: Tisztelni kell   
a kora miatt. 0

12. A történet elején: törékenynek. A történet végén: méltóságosnak. A változás oka: Az öregapót 
meg kell becsülni. 1

13. A történet elején: törékenynek. A történet végén: méltóságosnak. A változás oka: Az öregeket 
meg kell becsülni. 2
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválasz:
• A történet elején: öreg. A történet végén: öregebb. A változás oka: –

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01518
Mi az a közös jellemző, ami miatt a diófa és nagyapó is tiszteletet érdemel?

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy mindkettőt az öregségéért / magas koráért kell be-
csülni/tisztelni.
Tanulói példaválaszok:
• Mindkettőt meg kell becsülni öregségéért. 
• Amiatt, hogy milyen magas kort éltek meg.
• Koruk miatt.
• Az öregség.
• Megették már a kenyerük javát, mindkettő mesél. (A mondat első fele az idős korra 

utal, a második felében arra történik utalás, hogy mindkettőnek van története.)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• Mindkettő a családhoz tartozik.
• Együtt nőttek fel.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK01519
Milyen az olvasott szöveg stílusa? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

61/29



 
61Szövegértés – 6. évfolyam

1. Az, hogy öregek, és az élet során sokat „dolgoztak”. 1

2. Együtt nőttek fel, minden nap együtt voltak a kertben. 0

3. Mert öregek, de mégis magasak és erősek. 1

4. Örökségért. 0

5. Öregek mind a ketten. 1

6. Hogy mind a ketten öregek voltak, de nem akartak meghalni. 0

7. Sok emlék ragadt meg bennük. 0

8. Az öregség és hogy sok mindent túléltek. 1

9. Mindkettő égig érő. 0

10. Mindkettejüket gondozták. 0

11. Az idő, emlékek. 0

12. Szép, nagy, méltóságos. 0

13. Sok dolgot megéltek már. 0

14. Egyidősek. 0

15. Ugyanannyi idősek. 0

16. Mindketten megélték a világháborút. 0


