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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
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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.

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.
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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.
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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. 1

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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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.

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

OK09508
Kiknek okozhatott veszteséget a cserekereskedelem? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK09509
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: I, I, H

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

Helyes válasz: A

3/34



 
9Szövegértés – 8. évfolyam

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



 
10 Javítókulcs

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

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.

9/40
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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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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

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.

12/43
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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

13/44
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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

14/45
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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

17/48
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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

18/49
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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.

22/53
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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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Zöld barackok

OK04812
Húzz alá a szövegből KÉT olyan mondatot, amelyek bizonyítják, hogy Pista barack véle-
ménye nagymértékben befolyásolja a közösség véleményét!

2-es kód: A tanuló aláhúz a szövegből KÉT mondatot az alábbiak közül: „Ez a Sándor gyönyö-
rűen fejlődik [...] Azóta nagy tekintélye volt Sándornak a barackok között. /A barackok 
helyeslően zúgtak, Sándor, az ünnepelt sárga, szenvelgően legyintett, és keserűen meg-
jegyezte, hogy ehhez két hónap kellett a többieknek. / – Úgy van, sárgább – kiabáltak 
most már mindannyian.” Ha a jó válasz mellett mást is aláhúz, akkor 0-s kódot ér a 
válasza.

1-es kód: A tanuló aláhúz egy mondatot a fentiek közül, a másik aláhúzás hiányzik vagy helyte-
len.

0-s kód: A tanuló nem a megfelelő mondatokat húzza alá vagy hiányzik a válasza.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK04801
Milyen különbséget látott Pista barack az 1.  szövegrészben saját maguk és a nagy, sárga 
barack között? KETTŐT említs!

1-es kód: A tanuló leírja, hogy a nagy sárga barack valamivel nagyobb, ÉS egyedül van/egyedül 
lóg egy nagy fáról. 
Tanulói példaválaszok:
• Nagyobb, és egyedül van.
• Valamivel nagyobb, és egyedül lóg egy nagy fáról.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló arra hivatkozik, hogy 
„sárgább”, mivel ez nem az 1. bekezdésből derül ki. Ugyanakkor a jó válaszok mellett ez 
nem negligálja azokat.
Tanulói példaválaszok:
• Az égen van.
• A „nagy sárga” az a Nap.
• A nagy sárga meleget áraszt.
• A nagy sárga barack egyedül volt, és sárgább volt, mint a többi barack.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK04802
Az alábbi tulajdonságok közül melyik jellemző Gábor barackra? Satírozd be a helyes vá-
lasz betűjelét!

Helyes válasz: B

23/54
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Zöld barackok

OK04812
Húzz alá a szövegből KÉT olyan mondatot, amelyek bizonyítják, hogy Pista barack véle-
ménye nagymértékben befolyásolja a közösség véleményét!

2-es kód: A tanuló aláhúz a szövegből KÉT mondatot az alábbiak közül: „Ez a Sándor gyönyö-
rűen fejlődik [...] Azóta nagy tekintélye volt Sándornak a barackok között. /A barackok 
helyeslően zúgtak, Sándor, az ünnepelt sárga, szenvelgően legyintett, és keserűen meg-
jegyezte, hogy ehhez két hónap kellett a többieknek. / – Úgy van, sárgább – kiabáltak 
most már mindannyian.” Ha a jó válasz mellett mást is aláhúz, akkor 0-s kódot ér a 
válasza.

1-es kód: A tanuló aláhúz egy mondatot a fentiek közül, a másik aláhúzás hiányzik vagy helyte-
len.

0-s kód: A tanuló nem a megfelelő mondatokat húzza alá vagy hiányzik a válasza.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK04801
Milyen különbséget látott Pista barack az 1.  szövegrészben saját maguk és a nagy, sárga 
barack között? KETTŐT említs!

1-es kód: A tanuló leírja, hogy a nagy sárga barack valamivel nagyobb, ÉS egyedül van/egyedül 
lóg egy nagy fáról. 
Tanulói példaválaszok:
• Nagyobb, és egyedül van.
• Valamivel nagyobb, és egyedül lóg egy nagy fáról.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló arra hivatkozik, hogy 
„sárgább”, mivel ez nem az 1. bekezdésből derül ki. Ugyanakkor a jó válaszok mellett ez 
nem negligálja azokat.
Tanulói példaválaszok:
• Az égen van.
• A „nagy sárga” az a Nap.
• A nagy sárga meleget áraszt.
• A nagy sárga barack egyedül volt, és sárgább volt, mint a többi barack.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK04802
Az alábbi tulajdonságok közül melyik jellemző Gábor barackra? Satírozd be a helyes vá-
lasz betűjelét!

Helyes válasz: B
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1. Kisebbek és zöldebbek. 0

2. Ugyanolyan, mint mi, csak nagyobb és sárgább. 0

3. Nem egyformák. 0

4. Ők zöldek, a sárga meleget ad. 0

5. Ők többen vannak, a Nap pedig egyedül. A Nap sárgább, mint ők. 0

6. Nagy és sárgább. 0

7. Egyedül volt a Nap, sárgább és nagyobb volt. 1

8. Nagy és egyedül van. 0

9. Sárgább és egyedül van. 0
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OK04803
Fogalmazd meg, hogy melyik tulajdonságával tűnt ki a többiek közül Sándor barack!

1-es kód: A tanuló kifejti, hogy Sándor barack gyorsabban sárgult/jobban fejlődött, mint a töb-
biek.
Tanulói példaválaszok:
• Azzal, hogy hamarabb besárgult, mint a többiek.
• Azzal, hogy gyorsabban megnőtt, mint a többi barack.
• Azzal, hogy mivel ő kapta a legtöbb napfényt, hamarabb besárgult, mint a többi.
• Hogy jobban fejlődik.
• Hogy gyönyörűen fejlődik. [Szó szerint idézi Pista barack szavait.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Azzal, hogy egyre sárgább lesz. [A többi barack is egyre sárgább.]
• Azzal, hogy valamivel kisebb, mint Lajos.
• Szépen fejlődik. [Mindegyik barack szépen fejlődik.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK04807
A szöveg elbeszélője kétszer is fűz megjegyzést Pista barack megnyilvánulásaihoz. Az 
egyik megjegyzés a 3.  szövegrész, a másik a 4.  szövegrész zárómondata. Fogalmazd meg 
röviden, mi a közös ezeknek az elbeszélői megjegyzéseknek a tartalmában, hangvételében!

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy mindkét elbeszélői megjegyzés kijavítja Pista ba-
rack okoskodását, ÉS/VAGY mindkettő hangvétele gúnyos/leereszkedő/vicceskedő/hu-
moros.
Tanulói példaválaszok:
• Mindkét megjegyzés ellentmond Pista baracknak, és finoman kigúnyolja.
• Mindkettő gúnyos/ironikus Pista barackkal, és megmutatja, hogy csak felvág.
• Ironikusan kijavítják Pista barack megjegyzéseit.
• Mindkettőből érezhető, hogy Pista barack csak okoskodik, de valójában nem túl 

okos.
• Mindkettő megjegyzésből kiderül, hogy Pista barack nem egészen jól tudja a dolgo-

kat.
• Mindkettő kiigazítja azt, amit Pista mond.
• Kissé leereszkedően szólnak Pista barackról.
• Mindkettő ironikus.
• Gúnyosak.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Mindkettő a bekezdések végén található.
• Mindkettő egyetlen mondat csak.
• Mindkettőt Karinthy mondja.
• Könnyed.

Lásd még: X és 9-es kód.
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1. Nagy mértékű sárgaságával hasonlít Lajosra. 1

2. Sándor barack még Lajos „baracknál” is szebben fejlődött, ő is nagyra, sárgára nőtt. 0

3. Nagyon szépen megsárgult és nőtt. 0

4. Legsárgább. 1

5. Nagyobb és sárgább. 1

6. Ki merte nyilvánítani a véleményét, de sokszor fölényeskedett. 0

7. Fa szélén ül, és éri a Nap, ezért ő a legnagyobb barack. 1

8. Hamarabb sárgult. 1

9. Hamar sárgul. 0

10. Nagyon sárga. 0

11. Gyors fejlődésével tűnt ki a többiek közül. 1

12. Ő a legnagyobb. 1

13. Érettségével. 1

14. Sárgaságával tűnt ki közülük. 1

15. Színesebb. 0

16. Ő a barackok barackja. 0
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OK04803
Fogalmazd meg, hogy melyik tulajdonságával tűnt ki a többiek közül Sándor barack!

1-es kód: A tanuló kifejti, hogy Sándor barack gyorsabban sárgult/jobban fejlődött, mint a töb-
biek.
Tanulói példaválaszok:
• Azzal, hogy hamarabb besárgult, mint a többiek.
• Azzal, hogy gyorsabban megnőtt, mint a többi barack.
• Azzal, hogy mivel ő kapta a legtöbb napfényt, hamarabb besárgult, mint a többi.
• Hogy jobban fejlődik.
• Hogy gyönyörűen fejlődik. [Szó szerint idézi Pista barack szavait.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Azzal, hogy egyre sárgább lesz. [A többi barack is egyre sárgább.]
• Azzal, hogy valamivel kisebb, mint Lajos.
• Szépen fejlődik. [Mindegyik barack szépen fejlődik.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK04807
A szöveg elbeszélője kétszer is fűz megjegyzést Pista barack megnyilvánulásaihoz. Az 
egyik megjegyzés a 3.  szövegrész, a másik a 4.  szövegrész zárómondata. Fogalmazd meg 
röviden, mi a közös ezeknek az elbeszélői megjegyzéseknek a tartalmában, hangvételében!

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy mindkét elbeszélői megjegyzés kijavítja Pista ba-
rack okoskodását, ÉS/VAGY mindkettő hangvétele gúnyos/leereszkedő/vicceskedő/hu-
moros.
Tanulói példaválaszok:
• Mindkét megjegyzés ellentmond Pista baracknak, és finoman kigúnyolja.
• Mindkettő gúnyos/ironikus Pista barackkal, és megmutatja, hogy csak felvág.
• Ironikusan kijavítják Pista barack megjegyzéseit.
• Mindkettőből érezhető, hogy Pista barack csak okoskodik, de valójában nem túl 

okos.
• Mindkettő megjegyzésből kiderül, hogy Pista barack nem egészen jól tudja a dolgo-

kat.
• Mindkettő kiigazítja azt, amit Pista mond.
• Kissé leereszkedően szólnak Pista barackról.
• Mindkettő ironikus.
• Gúnyosak.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Mindkettő a bekezdések végén található.
• Mindkettő egyetlen mondat csak.
• Mindkettőt Karinthy mondja.
• Könnyed.

Lásd még: X és 9-es kód.
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1. Lajosnak a gúnyos kipiszkálása Pista barack részéről. 0

2. Hogy mindketten lajos barackról beszélnek. 0

3. Felemelő, magasztos hangnem, a barack fejlődése állandóan a téma. 0

4. Máshogy mondta el a történetet. 0

5. A barackok tudatlanságáról beszél vicces formában. 1

6. A művész a természetet szereti és keresi. És egyben mind a két mondat ugyanazt jellemzi. 0

7. Mindkettőben elmondja, hogy Pista barack miben hibázott, de elismeri tudását. 0

8. Egy barackhoz képest az is sok, amit ő tud. 0

9. Ezt csak úgy mellékesen teszi hozzá a szerző, hogy ne vezesse félre az olvasókat.  
A barackról pedig dícsérőleg beszél. 0
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OK04809
Az 5.  szövegrészben Pista barack Sándorról szól. Milyen Pista barack hangvétele ebben a 
bekezdésben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK04810
ELSŐSORBAN mivel vádolja Pista barack Lajost? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK04811
Melyik alábbi szóval lehet helyettesíteni a 6.  szövegrész „szentencia” kifejezését? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK04814
Micsoda valójában Lajos? 

1-es kód: A tanuló leírja azt a választ, hogy Lajos a Nap.
Tanulói példaválaszok: 
• Lajos a Nap.
• A Nap.
• Maga a Nap.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Az egyik barack.
• A legnagyobb barack.
• A legsárgább barack.
• Az a barack, akitől mindannyian sárgulni tanultak.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK04815
Az alábbi állítások közül melyik jellemzi Pista barack magatartását? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK04816
Számozással állítsd sorrendbe a történet eseményeit! A legkorábbit 1-essel jelöld!

Helyes megoldás: 1, 4, 3, 2
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1. Lajos. 0

2. Fejlődésképtelen barack. 0

3. Napsugár. 0
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„A” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 1. RÉSZ/ 
„B” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 2. RÉSZ/

Korallzátony

OK06601
Mihez hasonlítja többször is a szöveg a korallzátonyt? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK06602
Mi a korall? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK06605
A korallok és az algák egymás mellett, közösen élnek a zátonyon. Krisztián szerint ez a 
kapcsolat elsősorban az algáknak hasznos, akik élősködnek a korallokon. Egyetértesz ez
zel a kijelentéssel? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló válaszában kifejti, hogy Krisztiánnak NINCS igaza, mert a korallok az algák 
tevékenysége (fotoszintézis) nélkül nem jutnának a lélegzéshez szükséges oxigénhez.
Tanulói példaválaszok:
• Az algák oxigént termelnek, ami nagyon fontos a koralloknak, azaz Krisztiánnak 

nincs igaza.
• Nem, mert az algák által termelt oxigén nélkül nem tudnának lélegezni.
• Az algák oxigént bocsátanak ki, márpedig a polipoknak pontosan ere van szüksé

gük, tehát nincs igaza. [Szó szerint idézi a szöveg idevonatkozó részét.]

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló válaszában arra hivatkozik, hogy a két élőlénynek köl-
csönösen szüksége van egymásra, szimbiózisban élnek.
Tanulói példaválaszok:
• Nem, mert a szerző ezt írja: „Ez az elrendezés tehát mindkét szervezetnek nagy

szerűen megfelel.”
• Nincs igaza, mert mindketőnek szüksége van egymásra.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Igaza van, mert az algák igazából csak élősködnek, a korallok elviselik őket.
• Nincs igaza, mert a korallok az algákkal táplálkoznak, így az nekik is jó.
• Igen, mert barátok, és nem bántják egymást.

Lásd még: X és 9-es kód.

Korallzátony

OK06601
Mihez hasonlítja többször is a szöveg a korallzátonyt? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK06602
Mi a korall? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: B

OK06605
A korallok és az algák egymás mellett, közösen élnek a zátonyon. Krisztián szerint ez a 
kapcsolat elsősorban az algáknak hasznos, akik élősködnek a korallokon. Egyetértesz ez
zel a kijelentéssel? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód: A tanuló válaszában kifejti, hogy Krisztiánnak NINCS igaza, mert a korallok az algák 
tevékenysége (fotoszintézis) nélkül nem jutnának a lélegzéshez szükséges oxigénhez.
Tanulói példaválaszok:
• Az algák oxigént termelnek, ami nagyon fontos a koralloknak, azaz Krisztiánnak 

nincs igaza.
• Nem, mert az algák által termelt oxigén nélkül nem tudnának lélegezni.
• Az algák oxigént bocsátanak ki, márpedig a polipoknak pontosan ere van szüksé

gük, tehát nincs igaza. [Szó szerint idézi a szöveg idevonatkozó részét.]

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló válaszában arra hivatkozik, hogy a két élőlénynek köl-
csönösen szüksége van egymásra, szimbiózisban élnek.
Tanulói példaválaszok:
• Nem, mert a szerző ezt írja: „Ez az elrendezés tehát mindkét szervezetnek nagy

szerűen megfelel.”
• Nincs igaza, mert mindketőnek szüksége van egymásra.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok:
• Igaza van, mert az algák igazából csak élősködnek, a korallok elviselik őket.
• Nincs igaza, mert a korallok az algákkal táplálkoznak, így az nekik is jó.
• Igen, mert barátok, és nem bántják egymást.

Lásd még: X és 9-es kód.

36/3
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1. Mindkét élőlénynek hasznos, mivel az algák táplálékot kapnak, a korallok pedig oxigént. 1

2. Igen, mert az algák a zátonyokon élve tudják az oxigént előállítani, így tudnak  
fotoszintetizálni. 0

3. Nem értek egyet, mert nem az algáknak fontos, hanem a korallpolipoknak. 0

4. Mert közösen csinálnak mindent. 6

5. Mivel a korallok úgyis meghalnak, az algák független életet élhetnek rajtuk. 0

6. Igen, mert az algák élősködnek rajtuk, mert a korallok oxigént bocsátanak ki. 0

7. Igen, ezek táplálják őket. 0

8. Ez az utóbbi folytat fotoszintézist, amelynek folytán az algák oxigént termelnek, márpedig  
a polipnak erre van szüksége a lélegzéshez. 1

9. Mindkettőnek megfelel. 6

10. Ez mindkettőnek jó. 6
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OK06606
A koralltelepen sokféle állat és növényfaj él. A szöveg szerint milyen arányban? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK06609
A szöveg alapján fogalmazd meg, miért hasonlít a korallzátony egy fatörzshöz! 

1-es kód: A tanuló válaszában azonosít legalább egy információt a következők közül: a fatörzs 
is a) ugyanúgy támasztékot biztosít a fa élő részének, ÉS/VAGY b) ugyanúgy élettelen, 
mint a telep mészkőváza.
Tanulói példaválaszok:
• Mert a korallzátony alapja is mészkőváz, ahogy a fatörzs is halott, és mindkettő 

támasztékot biztosít az élő részének.
• A zátony is halott, a fatörzs is, és fölöttük vannak az élő részek. 
• Abban, hogy támasztékul szolgál az élő részeknek.
• Halott mind a kettő. [Minimál válasz.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló az első bekezdés alapján 
fogalmazza meg a hasonlóságot, és ezáltal a korallokat az erdőkhöz hasonlítja.
Tanulói példaválaszok:
• A fatörzsön is élősködhetnek más állatok, ahogy a koralltelepen is.
• Egyik az erdőben él, a másik a víz alatt.
• Mind a kettő növény.
• Mind a kettő élőlény. [Egyrészt túl általános, másrészt itt most nem is igaz.]
• Ligetei hol lefelé, hol felfelé, a fény irányába nyúlnak. [Az első bekezdés végén talál-

ható szövegrészre utal.]

Lásd még: X és 9-es kód.

OK06611
Kik a korallpolipok ellenségei? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

38/5
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1. Kőbokrai és ágai. 0

2. Azért, mert az algák kivonják a vizet a mészkőből, és ez soha nem fejeződik be, ezért elhal. 0

3. Mert úgy néz ki, mint egy fatörzs. 0

4. A korallzátony tömzsi ágai hol felfelé, hol pedig oldalra nyúlva fogják fel a napfényt. 0

5. Mert az elhalt részekre épül az élő rész. 1

6. Mivel az elkorhadt része a fának ugyanúgy szolgál, mint a korallzátony elhagyott részei. 1

7. Lehet búvóhely. 0

8. Mert egy idő után elszárad. Mert sok benne az élőlény. 1

9. Csak a külső rétegük növekszik, ahogy a fa törzse. 0

10. Olyan, mint egy elkorhadt fadarab. 1
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OK06612
Mi a közös a következő három állat elnevezésében: csipeszhal, zsákállat, tengeri csillag?

2-es kód: A tanuló összehasonlítja az állatok nevét, és válaszában utal arra, hogy mindhárom 
szóösszetétel metaforikus, vagyis ezek az állatok olyan dolgokról kapták a nevüket, 
amelyekre valamilyen szempontból hasonlítanak.
Tanulói példaválaszok: 
• Olyan dolgok után kapták a nevüket, amelyekre hasonlítanak.
• Az, hogy mindegyik nevében el van rejtve egy másik dolog neve, amire ez hasonlít.
• Nyilván úgy néznek ki, mint egy csipesz, vagy egy zsák, vagy egy csillag.
• A külsejükről kapták a nevüket.
• A nevük utal a formájukra.

1-es kód: A tanuló összehasonlítja az állatok neveit, és válaszában utal arra, hogy ezek az állatok 
más élőlényekről vagy tárgyakról kapták a nevüket, a névátvitel alapját (hasonlóság) 
azonban nem fejti ki.
Tanulói példaválaszok: 
• Az, hogy más dolgokról nevezték el őket.
• Mindegyik nevében egy másik állat vagy tárgy neve van elrejtve.
• Mindegyiknek utal valamire a neve.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 
• Mind a három tengeri állat neve.
• Mindegyik összetett szó. [Ez igaz, de kevés.]
• Hogy megölik a polipot.
• Mindegyiknek furcsa a neve, de rájuk illik.

Lásd még: X és 9-es kód.

40/7
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1. Mind a három állat képes a korallpolipok elkapására. 0

2. A korallpolipok ellenségei. 0

3. Benne van a nevükben a formájuk. 2

4. Mindegyik neve utal az állat életmódjára.  0

5. Formájukról kapták a nevüket. 2

6. Az, hogy elfogyasztják a korallt. 0

7. Rá jellemző tulajdonság a neve. 2

8. Utal a tulajdonságukra. 2

9. Mert úgy néznek ki, amilyen a nevük. 2

10. A nevükre hasonlítanak. 2

11. Az életmódjukra utal. 0



 
40 Javítókulcs

OK06613
Milyen szerepeket tölt be a tenger élőlényeinek életében a korallzátony? 

2-es kód: A tanuló mindkét sort helyesen tölti ki, és a következő állításokra hivatkozik: az állatok 
a) elbújnak vagy laknak a korallzátonyban (búvóhely), ÉS b) táplálkozóhelyül szolgál 
(táplálék forrás/táplálékszerzés).
Tanulói példaválaszok: 
• 1. Táplálkozás 2. Búvóhely
• 1. Táplálkozás 2. Leselkedés [Szöveghely szerint jó, illetve utal a leselkedés a búvóhelyre.]
• 1. Ott esznek, és ott laknak. 2. –
• 1. Elbújnak és lecsapnak. 2. – [Bár ez a válasz a murénákra utal, ám ők is ott rejtőz-

ködnek és vadásznak.]
• 1. Otthon. 2. Jó vadászhely.

1-es kód: A tanuló csak egy helyes állítást ír. 
Tanulói példaválaszok:
• 1. Megeszik a korallokat. 2. – 
• 1. Elbújnak benne. 2. Ott is laknak. [Mindkét állítás ugyanarra vonatkozik.]

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• 1. Nagyon fontos élőhely. [Túl általános.] 2. – [Hiányzik.]
• 1. Az az alap, amelyre minden épül. 2. Olyan, mint egy erdő a tengerben.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK06615
Zoli vázlatot készített a szövegről, de összekeveredtek a vázlatpontjai. Tedd őket helyes 
sorrendbe!

Helyes válasz: 4, 3, 1, 5, 2

OK06616
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: I, I, H, H, I

OK06617
Milyen stílusú a szöveg? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

41/8
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1. 1. Búvóhelyként szolgál. 2. Lakóhelyként szolgál. 1

2. 1. Menedéket nyújt. 2. Jó vadászhelyet nyújt. 2

3. 1. Még az elhagyott része az építménynek is erős támaszt biztosít. 2. Táplálékot és otthont  
biztosít. 2

4. 1. Menedékhely. 2. Vadászterep. 2

5. 1. Búvóhelyként használják. 2. Ott ütik fel a tanyájukat. 1

6. 1. Táplálkozó hely. 2. Életbenmaradás. 1
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Otthon nyomtatott jegy

OK02702
Az alábbiak közül mit kell feltétlenül magunkkal vinnünk a vonatra, ha az otthoni jegy-
nyomtatást választottuk? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK02703
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: I, H, H, I

OK02705
Mikor váltható vissza legkésőbb az otthoni jegynyomtatással vásárolt jegy?

1-es kód: A tanuló megadja, hogy az első vonat indulása előtt legkésőbb egy órával.
Tanulói példaválaszok:
• Az indulás előtt 1 órával.
• 1 órával az első vonat előtt. (Konkrétan utal a szöveghelyre.)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• Az első vonat előtt.
• A visszatérítés kezdeményezése után 28 nappal.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK02708
Rakd sorrendbe az online jegyvásárlás lépéseit, ha otthoni nyomtatás lett kiválasztva! 

Helyes válasz:4, 2, 5, 3, 1

OK02709
Bálint vonatjegyet vesz a családi kiránduláshoz. Kinek a születési dátumát kell tudnia, ha 
az otthoni jegynyomtatást akarja választani? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

Otthon nyomtatott jegy

OK02702
Az alábbiak közül mit kell feltétlenül magunkkal vinnünk a vonatra, ha az otthoni jegy-
nyomtatást választottuk? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

OK02703
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: I, H, H, I

OK02705
Mikor váltható vissza legkésőbb az otthoni jegynyomtatással vásárolt jegy?

1-es kód: A tanuló megadja, hogy az első vonat indulása előtt legkésőbb egy órával.
Tanulói példaválaszok:
• Az indulás előtt 1 órával.
• 1 órával az első vonat előtt. (Konkrétan utal a szöveghelyre.)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• Az első vonat előtt.
• A visszatérítés kezdeményezése után 28 nappal.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK02708
Rakd sorrendbe az online jegyvásárlás lépéseit, ha otthoni nyomtatás lett kiválasztva! 

Helyes válasz:4, 2, 5, 3, 1

OK02709
Bálint vonatjegyet vesz a családi kiránduláshoz. Kinek a születési dátumát kell tudnia, ha 
az otthoni jegynyomtatást akarja választani? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: D

47/14
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1. Egy órával a vonat előtt. 1

2. 1 óráig kezdeményezhetik. 0

3. Az indulást megelőző 1 órával az interneten. 1

4. A vonat indulásától számított egy óráig. 0

5. 1 órán belül. 0

6. Az elindulást megelőző legkésőbb 1 óráig. 1
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OK02711
Otthoni jegynyomtatás esetén mennyi a vonatjegy visszatérítési díja?

1-es kód: A tanuló megnevezi, hogy a jegyek árának 10%-a, de legfeljebb 1000 Ft. A helyes válasz-
nak mindkét információt tartalmaznia kell.
Tanulói példaválasz:
• 10%, de maximum 1000 Ft.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• 10%, de maximum 1000 euró.
• 10%, de maximum 100 Ft.
• A jegyár 10%-a.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK02712
Milyen előnyei és hátrányai vannak az otthon nyomtatott jegy vásárlásának? Sorolj fel 
legalább KÉT előnyt és legalább KÉT hátrányt!

2-es kód: A tanuló megnevez legalább két előnyt, ÉS legalább két hátrányt. Előny lehet: a) ké-
nyelmes, b) otthonról végezhető, c) nem kell sorban állni, d) gyors / időtakarékos, e) 60 
nappal előre meg lehet vásárolni. Hátrány lehet: a) menettérti jegy nem vásárolható, b) 
bérlet nem vásárolható, c) nemzetközi vonatjegy nem vásárolható, d) személyre / névre  
szól, e) meghatározott időpontra szól,  f) meghatározott vonatra szól, g) csak 4 vonat 
/ 3 átszállás vehető egyszerre, h) meg kell adni az utas személyi adatait, i) visszatérítés 
körülményes / hosszadalmas, j) visszatérítéskor van kezelési költség.
Tanulói példaválaszok:
• Előny: sokkal gyorsabb és otthonról is megy. Hátrány: ha lekésem a vonatot, nem jó 

a következőre, és nincs menettéri jegy.
• Előny: két hónappal előre megveszem a jegyet otthon. Hátrány: csak én használha-

tom a jegyet, és csak azon a vonaton, amelyikre vettem.

1-es kód: A tanuló megnevez legalább két előnyt VAGY legalább két hátrányt, VAGY legalább 
egy-egy, de kevesebb, mint két-két előnyt, illetve hátrányt.
Tanulói példaválaszok:
• Előny: kényelmes. Hátrány: nincs menettéri és nemzetközi jegy. (Egy előny, két 

hátrány.)
• Előny: kényelmes, otthonról megy. Hátrány: bérletet nem vehetek. (Két előny, egy 

hátrány.)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• Előny: olcsóbb. Hátrány: hosszadalmas. (Helytelen információk.)
• Előny: nem kell sorban állni, 10% visszajár. Hátrány: Nincs retúrjegy, nincs bér-

letnyomtatás, nem névre szól. (Mindkét rész a szövegnek ellentmondó információt 
tartalmaz.)

Lásd még: X és 9-es kód.

50/17



 
45Szövegértés – 8. évfolyam

1. Minimum 10%, maximum 1000 Ft. 0

2. 10%-kal, legfeljebb 1000 Ft. kezelési költséggel. 1

3. 10 %: 1000 Ft. 0

4. 10 %, de legkisebb 1000 Ft. 0

5. 90 %, max. 1000 Ft-tal kevesebb. 0

6. 90 %-ot, max. 1000 Ft-tal kevesebbet kapsz vissza. 1
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OK02711
Otthoni jegynyomtatás esetén mennyi a vonatjegy visszatérítési díja?

1-es kód: A tanuló megnevezi, hogy a jegyek árának 10%-a, de legfeljebb 1000 Ft. A helyes válasz-
nak mindkét információt tartalmaznia kell.
Tanulói példaválasz:
• 10%, de maximum 1000 Ft.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• 10%, de maximum 1000 euró.
• 10%, de maximum 100 Ft.
• A jegyár 10%-a.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK02712
Milyen előnyei és hátrányai vannak az otthon nyomtatott jegy vásárlásának? Sorolj fel 
legalább KÉT előnyt és legalább KÉT hátrányt!

2-es kód: A tanuló megnevez legalább két előnyt, ÉS legalább két hátrányt. Előny lehet: a) ké-
nyelmes, b) otthonról végezhető, c) nem kell sorban állni, d) gyors / időtakarékos, e) 60 
nappal előre meg lehet vásárolni. Hátrány lehet: a) menettérti jegy nem vásárolható, b) 
bérlet nem vásárolható, c) nemzetközi vonatjegy nem vásárolható, d) személyre / névre  
szól, e) meghatározott időpontra szól,  f) meghatározott vonatra szól, g) csak 4 vonat 
/ 3 átszállás vehető egyszerre, h) meg kell adni az utas személyi adatait, i) visszatérítés 
körülményes / hosszadalmas, j) visszatérítéskor van kezelési költség.
Tanulói példaválaszok:
• Előny: sokkal gyorsabb és otthonról is megy. Hátrány: ha lekésem a vonatot, nem jó 

a következőre, és nincs menettéri jegy.
• Előny: két hónappal előre megveszem a jegyet otthon. Hátrány: csak én használha-

tom a jegyet, és csak azon a vonaton, amelyikre vettem.

1-es kód: A tanuló megnevez legalább két előnyt VAGY legalább két hátrányt, VAGY legalább 
egy-egy, de kevesebb, mint két-két előnyt, illetve hátrányt.
Tanulói példaválaszok:
• Előny: kényelmes. Hátrány: nincs menettéri és nemzetközi jegy. (Egy előny, két 

hátrány.)
• Előny: kényelmes, otthonról megy. Hátrány: bérletet nem vehetek. (Két előny, egy 

hátrány.)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
• Előny: olcsóbb. Hátrány: hosszadalmas. (Helytelen információk.)
• Előny: nem kell sorban állni, 10% visszajár. Hátrány: Nincs retúrjegy, nincs bér-

letnyomtatás, nem névre szól. (Mindkét rész a szövegnek ellentmondó információt 
tartalmaz.)

Lásd még: X és 9-es kód.
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1. Előny: Otthonról intézhető a megvétel, kényelmes. Hátrány: nincs bérlet nyomtatás,  
retúrjegy nincs. 2

2. Előny: Nem kell sorban állni. Kényelmes. 10% visszajár. Hátrány: Nincs retúrjegy, nincs  
bérletnyomtatás, nem névre szól. 0

3. Előny: Nem kell sorban állni. Kényelmes. 10% visszajár. Hátrány: Nincs retúrjegy, nincs  
bérletnyomtatás. 1

4. Előny: Kényelmes és  hamarabb megvehető. Hátrány: Külföldön nem lehet vele utazni.  
Csak háromszor lehet vele utazni. 1

5. Előny: Kényelmes, otthonról intézhető. Hátrány: Csak névre szóló, csak egy időre szóló. 2

6. Előny: Gyorsabb, kényelmesebb. Hátrány: Nem vásárolhatók nemzetközi jegyek, csak a  
kiválasztott vonatra érvényes. 2

7. Előny: El lehet kerülni a várakozást, csökkenti a többi utas sosorban állásra fordított idejét. 
Hátrány: Meg kell adnunk a személyi adatainkat. Nehéz folyamat a visszatérítés. 1

8. Előny: Nem kell várakozni, az utas már 60 nappal az utazás előtt meg tudja venni a jegyet. 
Hátrány: csak meghatározott időpontra és vonalra használható, 1000 Ft a visszatérítés díja. 1

9. Előny: Nem kell várakozni, az utas már 60 nappal az utazás előtt meg tudja venni a jegyet. 
Hátrány: csak meghatározott időpontra és vonalra használható. 2

10.  Előny: Elkerülöd a sorban állást, és nem kell várakoznod. Hátrány: Ki kell nyomtatni. 1

11. Előny: Nem kell várakozni. Hátrány: Ki kell nyomtatni. 0

12. Előny: Olcsóbb és könnyű kezelni. Hátrány: Ha rossz adatot adsz meg, nem utazhatsz. 0

13. Előny: Csak néhány kattintás, és kész! Hátrány: Bérletet nem tudok így venni, és bonyolult   
a visszatérítése. 1



 
48 Javítókulcs

OK02714
Miben különbözik az 1. , 2. , 3.  szövegrész a szöveg további részétől? Válaszodat a szö-
veg alapján indokold.

1-es kód: A tanuló megnevez egy tartalmi VAGY formai különbséget. Tartalmi lehet: az első rész 
az új szolgáltatás sikerét mutatja be / a célja a reklámozás, a második rész az otthoni 
jegyvásárlás feltételeit, menetét. Formai lehet: az első rész: felhívó, összefoglaló, elme-
sélő, cikkszerű, a második rész tájékoztató, hivatalos, pontokba szedett, tagolt. Nem 
elfogadható, ha az első rész esetében a tanuló arra hivatkozik, hogy leíró / bevezető.
Tanulói példaválaszok:
• Az első rész elmondja, mennyire bevált a szolgáltatás, a második pedig, hogy mi-

ként vehetünk mi is.
• Az első rész a sikertörténet, a második a vásárlás menete.
• Az első rész leírja, milyen jó is ez, a második, hogy mik a feltételek.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Először leíró, aztán tájékoztató. 
• Az első rész a sikertörténet.
• A második a szabályokat írja le.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK02716
Melyik állítás fogalmazza meg legpontosabban a szöveg célját? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! A szöveg célja…

Helyes válasz: C

OK02717
Elsősorban kik alkotják a szöveg célközönségét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: A

52/19
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1. Az első részben a MÁV-START-ot mutatja be, a második részben pedig rátér a nyomtatott  
jegy vásárlására. 0

2. A 4, 5, 6, 7, 8 a jegyvásárlás lépéseit, szabályait írja le, az 1, 2, 3 pedig leírást ad arról, miért  
jó ez. 1

3. Ezekben a részekben az internetes rendelés sikereiről, bemutatásáról beszél. 0

4. Ezek a részek bemutatják magát a jegyet, a többi pedig azt, hogy hogyan vásároljuk meg  
a jegyet. 1

5. Általános bevezető, utána tájékoztató rész. 0

6. Az 1., 2., 3, szövegrész az otthoni jegynyomtatás bevezetéséről szól, míg a többi annak  
feltételéről és használati lépéseiről. 1

7. Ezek a részek bemutatják ezt a nyomtatott jegyet. A többi rész pedig a használatát írja le. 1

8. Abban, hogy az első 3 szövegrészben bemutatja a jegyet, a többiben pedig a vásárlási  
lehetőségeket mutatja be. 1

9. Az első három szövegrész azt mutatja be, hogy mennyien használnak online jegyvásárlást,  
a többi, hogy hogyan kell venni. 1

10. Az első három részben statisztikákról, érdekességről van szó. A többi: - 0

11. Abban, hogy az 1., 2., 3. részben részletezik az internetes vásárlás előnyeit, a többiben pedig  
már a részleteket mondják el. 1

12. Ezek a jegy történetéről szólnak, a többi a vásárlás menetéről. 1

13. Míg ez statisztikáról szól, a maradék a vásárlás lépéseiről. 1
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Kon-Tiki

OK08501
Összesen hány ember utazott a tutajon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08503
Ki a hajó szakácsa? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08504
Összesen hány halat talált az elbeszélő reggel?

1-es kód: A tanuló leírja, hogy összesen nyolcat: hét repülőhalat és egy ismeretlent (a hálózsákból).
Tanulói példaválaszok: 
• Nyolcat. 
• A hét repülőhalat és egy ismeretlent, a hálózsákban.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló csak a hét repülőhalat írja.
Tanulói példaválaszok:
• Hetet.
• Hét repülőhalat.
• Hét repülőhalat és egy polipot.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Sok halat talált.
• Tele van az óceán hallal!

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08507
A szöveg alapján írd le, hogyan nézett ki a Kon-Tiki!

1-es kód: A tanuló a szöveg információi alapján jellemzi a tutajt. A következőket mindenképpen 
le kell írnia: tutaj kunyhóval. Ezeket részletezheti a következőkkel: fa / balsafa tutaj, kis 
tutaj, a rozoga kis kunyhó bambuszból készült, a tutaj fedélzete szintén bambuszból. 
Leírhatja, hogy a kunyhó falára térképet függesztettek, és odabent való színűleg fekvő-
helyek is vannak. 
Tanulói példaválaszok:
• A fából készült tutaj közepén rozoga kis kunyhó állt.
• A balsafa tutajnak bambuszfedélzete volt, azon kis bambuszkunyhó.
• Egy tutaj kunyhóval. (Minimál válasz.)

Kon-Tiki

OK08501
Összesen hány ember utazott a tutajon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08503
Ki a hajó szakácsa? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08504
Összesen hány halat talált az elbeszélő reggel?

1-es kód: A tanuló leírja, hogy összesen nyolcat: hét repülőhalat és egy ismeretlent (a hálózsákból).
Tanulói példaválaszok: 
• Nyolcat. 
• A hét repülőhalat és egy ismeretlent, a hálózsákban.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló csak a hét repülőhalat írja.
Tanulói példaválaszok:
• Hetet.
• Hét repülőhalat.
• Hét repülőhalat és egy polipot.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Sok halat talált.
• Tele van az óceán hallal!

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08507
A szöveg alapján írd le, hogyan nézett ki a Kon-Tiki!

1-es kód: A tanuló a szöveg információi alapján jellemzi a tutajt. A következőket mindenképpen 
le kell írnia: tutaj kunyhóval. Ezeket részletezheti a következőkkel: fa / balsafa tutaj, kis 
tutaj, a rozoga kis kunyhó bambuszból készült, a tutaj fedélzete szintén bambuszból. 
Leírhatja, hogy a kunyhó falára térképet függesztettek, és odabent való színűleg fekvő-
helyek is vannak. 
Tanulói példaválaszok:
• A fából készült tutaj közepén rozoga kis kunyhó állt.
• A balsafa tutajnak bambuszfedélzete volt, azon kis bambuszkunyhó.
• Egy tutaj kunyhóval. (Minimál válasz.)
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1. 7 repülő halat meg egy polipot + egy ismeretlent = 9 1

2. 8 darab hal. 1

3. Ötöt. 0

4. 8 hal és egy polip. 1

5. Polippal együtt nyolcat. 6

6. 7-et és egy repülőhalat. 0

7. 7-et és egy ismeretlent. 1
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Kon-Tiki

OK08501
Összesen hány ember utazott a tutajon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08503
Ki a hajó szakácsa? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08504
Összesen hány halat talált az elbeszélő reggel?

1-es kód: A tanuló leírja, hogy összesen nyolcat: hét repülőhalat és egy ismeretlent (a hálózsákból).
Tanulói példaválaszok: 
• Nyolcat. 
• A hét repülőhalat és egy ismeretlent, a hálózsákban.

6-os kód: Tipikusan rossz válasz. A tanuló csak a hét repülőhalat írja.
Tanulói példaválaszok:
• Hetet.
• Hét repülőhalat.
• Hét repülőhalat és egy polipot.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Sok halat talált.
• Tele van az óceán hallal!

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08507
A szöveg alapján írd le, hogyan nézett ki a Kon-Tiki!

1-es kód: A tanuló a szöveg információi alapján jellemzi a tutajt. A következőket mindenképpen 
le kell írnia: tutaj kunyhóval. Ezeket részletezheti a következőkkel: fa / balsafa tutaj, kis 
tutaj, a rozoga kis kunyhó bambuszból készült, a tutaj fedélzete szintén bambuszból. 
Leírhatja, hogy a kunyhó falára térképet függesztettek, és odabent való színűleg fekvő-
helyek is vannak. 
Tanulói példaválaszok:
• A fából készült tutaj közepén rozoga kis kunyhó állt.
• A balsafa tutajnak bambuszfedélzete volt, azon kis bambuszkunyhó.
• Egy tutaj kunyhóval. (Minimál válasz.)

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Bambusztutaj kis kunyhóval. (Téves információ.)
• A fedélzet bambuszból volt. Volt a hajón konyhakunyhó. (A hajó miatt nem elfogad-

ható.)
• Volt a közepén egy házikó.
• Bambusztutaj deszkából ácsolt kis kunyhóval.
• Pici volt, és egy konyha is volt rajta.
• Vörös szakállas.
• Közepes méretű tutaj.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08509
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: I, I, H, H

OK08510
Miért nézte a hajó legénysége „áhítatos figyelemmel” a térképre rajzolt karikát? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08511
Bence szerint nagyon szemtelen jószág a tengerészek papagája. Mire alapozhatja a vélemé-
nyét?

1-es kód: A tanuló a szöveg alapján megállapítja, hogy a) bár a papagájt egyszer elzavarták a 
hajónapló ról, mégis visszaszáll ÉS/VAGY b) végül mégis ismét a naplón van, és a lapok 
szélét csipegeti.
Tanulói példaválaszok:
• Rászáll a hajónaplóra, elzavarják, aztán a végén megint ott van, és csipegeti a lapo-

kat.
• Hiába zavarják el, visszaszáll a hajónaplóra, és a lapok szélét csipegeti.
• Úgy kell elzavarni a hajónaplóról.
• Megcsipegeti a napló lapjait.
• Folyton rászáll a naplóra.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Meg akarja enni a hajónaplót.
• Mindig leszáll mindenhová, ahová nem kellene.

Lásd még: X és 9-es kód.

58/25
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1. Balsafából készült tutaj. 0

2. Bambuszfedélzetű tutaj kunyhóval. 1

3. Egy kis hajó, nem sokan fértek el rajta. 0

4. Nagy,  egy kunyhóval ellátva, ami bambuszlécekből állt. 0

5. Kicsi tutaj balsafából, van rajta egy árnyékos kunyhó. 1

6. Egy kis tutaj, rajta egy árnyékos kunyhóval. 1

7. Egy bambuszból készült nagy tutaj. 0

8. Egy kis tutaj kunyhóval, elég volt 5 embernek. 1

9. Egy tutaj, ami biztonságos volt. 0

10. Hosszú, sok ideig tartott, tudomyányos expedívió volt. 0

11. Egy olyan kis fatutaj, amin állatok és emberek utaztak, a közepén kunyhóval. 1

12. Egy olyan tutaj, amin állatok és emberek utaztak. Jókedvű, vidám emberek. 0

13. Volt egy árnyékos kis kunyhója, bambuszlécekből volt, és pont elég 5 embernek. 0

14. A tutajnak volt egy aranyos kis kunyhója és bambuszfedélzete. 1

15. Bambuszfedélzetű volt és éppen elég 5 embernek. 0
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Bambusztutaj kis kunyhóval. (Téves információ.)
• A fedélzet bambuszból volt. Volt a hajón konyhakunyhó. (A hajó miatt nem elfogad-

ható.)
• Volt a közepén egy házikó.
• Bambusztutaj deszkából ácsolt kis kunyhóval.
• Pici volt, és egy konyha is volt rajta.
• Vörös szakállas.
• Közepes méretű tutaj.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08509
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Helyes válasz: I, I, H, H

OK08510
Miért nézte a hajó legénysége „áhítatos figyelemmel” a térképre rajzolt karikát? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

OK08511
Bence szerint nagyon szemtelen jószág a tengerészek papagája. Mire alapozhatja a vélemé-
nyét?

1-es kód: A tanuló a szöveg alapján megállapítja, hogy a) bár a papagájt egyszer elzavarták a 
hajónapló ról, mégis visszaszáll ÉS/VAGY b) végül mégis ismét a naplón van, és a lapok 
szélét csipegeti.
Tanulói példaválaszok:
• Rászáll a hajónaplóra, elzavarják, aztán a végén megint ott van, és csipegeti a lapo-

kat.
• Hiába zavarják el, visszaszáll a hajónaplóra, és a lapok szélét csipegeti.
• Úgy kell elzavarni a hajónaplóról.
• Megcsipegeti a napló lapjait.
• Folyton rászáll a naplóra.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• Meg akarja enni a hajónaplót.
• Mindig leszáll mindenhová, ahová nem kellene.

Lásd még: X és 9-es kód.

61/28
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1. Rászáll a naplóra. 0

2. A napló széleit csipkedte. 1

3. Mert a hajós naplóra rátelepedett a papagáj. 0

4. Nem volt gondja, a napló szélét rágcsálta. 1

5. Nem hagyta békén az elbeszélőt, amikor a naplót írta. 0

6. Elkezdte enni a hajónaplót. 1

7. Meg akarta enni a hajónaplót. 0

8. Mert rátelepedett a naplójára. 0

9. Mert a naplójára telepedett, pedig elzavarta.. 1

10. Mert rágta a hajónapló szélét. 1

11. Miközben írt az elbeszélő, a hajónaplóra telepedett a papagáj. 0

12. Arra, hogy csipegette az író könyvét. 1

13. Folyton láb- illetve kézalatt van. Nem hagyta a kapitányt hajónaplót írni, és még a naplót is  
megkóstolta. 1

14. Mert annak ellenére is rágcsálja a hajónaplót, hogy a kapitány elkergette róla. 1

15. Rászállt a a naplóra, szétcsipkedte a naplót. 0

16. Mindig el kellett zavarni a naplóról. 1

17. Rászállt és szétcsipkedte a széleit. 1

18. Folyton útban van. 0
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OK08514
Számozással állítsd időrendbe a következő eseményeket!

Helyes sorrend: 1, 4, 2, 3

OK08515
Írj ki a szövegből legalább KÉT olyan részletet vagy kifejezést, amely azt jelzi, hogy a tutaj 
körül mindenütt a nyílt óceán van!

1-es kód: A tanuló a következő kifejezések közül leír legalább kettőt: a) „csak a mélykék óceán 
végtelenbe vesző hullámzását láttam”  / „csak a mélykék óceán” / „végtelenbe vesző 
hullámzása, b) „parttalan messzeségében”, c) „az ég azúrjába olvadó opálosan kék ma-
radt”, d) „a tenger pedig továbbra is éppolyan kerek”, e) „A legközelebbi szigetig pedig 
még 3500 van hátra”.
Tanulói példaválaszok:
• 1. Parttalan messzeségében, 2. a tenger továbbra is oly kerek.
• 1. Végtelenbe vesző hullámzás, 2. még 3500 mérföld van hátra a legközelebbi szige-

tig.

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
• 1. Ha balra fordultam, csak a mélykék óceán végtelenbe vesző hullámzását láttam. 

2. Tenger, csendes-óceán.
• 1. Parttalan messzeség, 2. még 350 van hátra a legközelebbi szigetig.

Lásd még: X és 9-es kód.

OK08516
Melyik állítás fogalmazza meg legpontosabban, hogy miről szól a szöveg? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét!

Helyes válasz: C

63/30



 
57Szövegértés – 8. évfolyam

1. 1. Sok kékséget látott, ha balra nézett. 2. A legközelebbi szigetig pedig még 3500 van hátra. 0

2. 1. Ha balra fordultam, akkor csak a mélykék óceánt láttam. 2. Sehol nem volt part  
a környéken. 0

3. 1. Ha balra fordultam, akkor csak a mélykék óceánt láttam. 2. A tenger pedig továbbra is  
éppolyan kerek. 1

4. 1. Csak a mélykék óceán végtelenbe vesző hullámzását láttam. 2.  A tenger pedig továbbra  
is éppolyan kerek. 1

5. 1. Parttalan messzeségben veszett el a tekintetem. 2. Csendes-óceán hátán,  
egy apró tutajon. 0

6. 1. Ha balra fordultam, csak a mélykék vizet láttam. 2. Ha jobbra fordultam, a tutaj árnyékos  
kis kunyhójának belsejébe pillanthattam.  0

7. 1. A tenger továbbra is oly kerek. 2. 40 tengeri mérfölddel jutottak közelebb az óceániai  
szigetvilághoz. 0

8. 1. A tenger továbbra is oly kerek. 2. még 3500 van hátra a legközelebbi partig. 1

9. 1. A tenger nyugtalan.  2. A mélykék óceán végtelenbe vesző hullámzása. 0

10. 1. Csak a mélykék óceán végtelenbe vesző hullámzását láttam. 2. A tenger továbbra is kék  
maradt. 0


