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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2016-os Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja a kezében.
A Javítókulcs a teszt kérdéseire adott tanulói válaszok egységes és objektív értékeléséhez nyújt segítséget.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a Javítókulcsot, és ha a leírtakkal kapcsolatban kérdés merül 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 2016 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 megjegyzés olvasható szögletes 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.
Szövegértés – 6. évfolyam
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lehetséges kódok
Minden kódolandó kérdés mellett bal oldalon láthatók a válaszokra adható kódok (lásd az alábbi példát).
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Ebek öröme
Mi az Ebek Öröme?
......................................................................................

Lehetséges kódok

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.
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„A” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 1. RÉSZ/
„B” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 2. RÉSZ/
Élet a sarkvidéken

1/30

Mi jellemzi a jegesmedve táplálkozását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM06201

Helyes válasz: D

2/31

Mi alkotja a jegesmedve bundájának egyes rétegeit?

OM06202

1-es kód:

A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és válaszában megnevezi az egyes
rétegek alkotóit: 1. hosszú, durva szálú, olajjal átitatott fedőszőrök; 2. csőszerű pihe
szálak. Minimálválasz: 1. fedőszőrök; 2. piheszálak.
Tanulói példaválaszok:
•
1. fedőszőrök; 2. piheszálak.
•
1. olajjal átitatott fedőszőrök; 2. csőszerű piheszálak.
•
1. Hosszú, durva szálú; 2. piheszál. [Egyértelműen elkülöníti az alkotórészeket.]
•
1. A vízálló dzseki: durva fedőszőrökből áll; 2. Az alsó pulóver piheszálakból áll.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
1. dzseki; 2. mentőmellény. [Megnevezi a két réteget, de nem nevezi meg az alkotó
részeket.]
•
1. vízálló dzseki, 2. pulóver és mentőmellény.
•
1. szőr; 2. szál. [Pontatlan.]

Lásd még:

X és 9es kód.

3/32

Nevezd meg a jegesmedve bundájának HÁROM funkcióját!

OM06203

2-es kód:

A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és válaszában a jegesmedve bundájá
nak három funkciója közül MINDHÁRMAT megnevezi: a) szárazon tartja/megóvja a
víztől/vízálló, b) melegen tartja/szigetel/nem engedi ki a hőt/nem engedi át a hideget,
c) fenntartja a vízen/fenntartja a víz felszínén/mentőmellény.
Tanulói példaválaszok:
•
1. Megóvja a víztől. 2. Szigetel. 3. Fenntartja a víz felszínén.
•
1. Nem ereszti át a vizet. 2. Nem engedi ki a hőt. 3. Nem hagyja, hogy elsüllyedjen a
maci.
•
1. Vízálló. 2. Csak a lehelete látszik, ha infrával nézzük. 3. Mentőmellény. [A 2. funk
ció esetében arra utal a tanuló, hogy a bunda nem bocsát ki hőt, tahát jól szigetel.]

Szövegértés – 6. évfolyam
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1-es kód:

Részlegesen jó megoldás. A tanuló válaszában a fent felsoroltak közül KÉT elemet nevez
meg.
Tanulói példaválaszok:
•
1. Nem ereszti át a vizet meg a hőt. 2. Szigetel. 3. Nagyon meleg. [A 3. opció nem
funkció. A 2. opció az 1. megismétlése.]
•
1. Szigetel. 2. Vastag. 3. Víztaszító. [A 2. opció nem funkció.]
•
1. Nem bocsát ki hőt. 2. Hőtartó. 3. Mentőmellény. [Az 1. és a 2. opció ugyanarra a
funkcióra utal.]
•
1. Nem bocsát ki hőt. 2. Segíti az úszásban. 3. Szárazon tartja. [A 2. opció túl általá
nos.]
•
1. Pulóver és mentőmellény egyben. 2. Kiválóan szigetel. 3. –
•
1. Vízálló. 2. Csak a lehelete látszik. 3. Mentőmellény. [A 2. opció csak az infrával
elfogadható., így pontatlan.]
•
1. Vízálló dzseki. 2. Pulóver és mentőmellény egyben. 3. –

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
1. Pulóver. 2. Kiválóan szigetel. 3. – [Csak egy funkciót nevez meg, a pulóver nem
elfogadható funkciónak.]
•
1. Szigetel. 2. Nem bocsát ki hőt. 3. Csak a lehelete látszik, ha infrával nézzük.
[Mindhárom opció ugyanarra a funkcióra utal.]
•
1. Megvédi őket az időjárástól. 2. Segíti őket. 3. –

Lásd még:

X és 9es kód.

4/33

OM06208

Mi a különbség az Európában honos róka és a sarki róka külseje között? Satírozd be a
helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

5/34

Mire vadászik a sarki róka?

OM06210
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1-es kód:

A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és válaszába megnevezi a lemminget.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Maradékra.
•
Semmire.
•
Élelemre.

Lásd még:

X és 9es kód.
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6/35

Hogyan költik ki a tojásaikat a császárpingvinek? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM06212

Helyes válasz: A

7/36
OM06215

Mi a szerző célja a vastagon szedett bevezető szöveggel? Satírozd be a helyes válasz betű
jelét!
Helyes válasz: C

8/37

Bori szerint mindhárom alfejezet ugyanúgy épül fel. Mire gondolhat Bori?

OM06216

1-es kód:

A tanuló a szöveg egészét értelmezi, és válaszában megnevezi az egyes alfejezetek felépí
tését: a) az állatok általános bemutatása/életkörülményeinek bemutatása/alkalmazko
dás a sarkvidéki hideghez/életmódjuk, ÉS b) az utódok nevelése.
Tanulói példaválaszok:
•
Arra, hogy először bemutatják az állatokat általában, aztán azt, hogy miként nevelik
a kicsinyeiket.
•
Hogyan védekeznek a hideg ellen, mit esznek, hogyan nevelik az utódaikat.
•
Alkalmazkodásuk a rendkívüli hideghez, hogyan védik meg a kicsinyeiket.
•
Előbb a felnőtt állatokat mutatják be, aztán a kicsiket.
•
Az állatok külseje, táplálkozás, utódok. [A táplálkozásra való utalás önmagában
nem fogadható el az a) pontnak.]
•
Mindegyikről elmondja, hogy milyenek, hol élnek, hogy néznek ki, mit esznek.
A kicsinyeikről ír.
•
Mindhárom részben bemutatja az állatok életmódját és az utódok nevelését.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Bemutatják a sarkvidéki állatokat.
•
Megtudjuk, milyen nehéz a zord körülmények között élni.
•
Mindegyikben szóba kerül, hogyan nevelik a kicsinyeiket.
•
A kicsinyeik neveléséről szólnak.
•
Hasonló vázlatrészek szerint írja le az egyedet, majd az állatokról beszélnek.

Lásd még:

X és 9es kód.

9/38
OM06217

Mi a szerepük a Jegesmedve című alfejezetben a felkiáltójeles mondatoknak? Satírozd be a
helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

Szövegértés – 6. évfolyam
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10/39
OM06218

8

Panni szerint jól látható, hogy ezt a cikket gyerekek számára írták. Nevezd meg a szöveg
KÉT olyan jellemzőjét, amelyre Panni a véleményét alapozhatta!

2-es kód:

A tanuló a szöveg egészét értelmezi, és azonosítja a szöveg azon jellemzőit, amelyek
gyerek célközönséget feltételeznek, és ezek közül KETTŐT megnevez a válaszában:
a) rövid/egyszerű mondatok, b) tegezés, c) alkalmanként „gyerekes” szókincs beemelése
(csodabunda, mackó stb.), d) hétköznapi példákkal operáló magyarázatok (pl. A felső
réteg a vízálló „dzseki”).
Tanulói példaválaszok:
•
1. rövid mondatok; 2. pl. mackó
•
1. tegezés; 2. egyszerű mondatok

1-es kód:

Részlegesen jó megoldás. A tanuló válaszában a fent felsoroltak közül csak egy elemet
nevez meg.
Tanulói példaválaszok:
•
1. Tegezés. 2. Gyerekek számára érthető. [A 2. pont csupán a kérdés megismétlése;
ennek kifejtését várjuk.]
•
1. Nem szakszavakkal írja le. 2. Nem írja le a durvább dolgokat. [A 2. opció nem
elfogadható.]
•
1. Viccesen írja le az állatneveket. [A c) opcióra utal.]

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
1. Megmagyarázza a dolgokat. 2. Egyszerű szavakat használ. [Túl általános.]
•
1. Ő is érti. 2. Tetszik is neki.
•
1. Érdekes téma. 2. Jól leírja.
•
1. Gyerekeknek írja. 2. Bemutatja a három állat életét. 3. Nem olyan hosszú.

Lásd még:

X és 9es kód.
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Csokoládé

11/40

OM03702

Értelmezd az ábra adatait! Mit állapíthatunk meg az Európai Unió csokoládéfogyasztásáról? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

12/41

OM03704

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

13/42

Kik szeretik legjobban a csokoládét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM03705

Helyes válasz: B

14/43

Mennyi a világ éves kakaótermése?

OM03706

1-es kód:

A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt: 3,9 millió tonna.
Tanulói példaválaszok:
•
3,9 millió t
•
3900 millió kg

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
3,9
•
3,9 millió
•
sok millió tonna
•
3,9 millió kg
•
2,8 millió tonna
•
3,9 tonna

Lásd még:

X és 9-es kód.

15/44

Mi a teobromin? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM03708

Helyes válasz: D
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16/45

Miért hordott a zsebében Napóleon csokoládét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM03710

Helyes válasz: B

17/46
OM03712

Kiknek a csomagjában volt/van mindig csokoládé a szöveg szerint? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

18/47
OM03714

10

Az infografika rajz, fénykép és szöveg együttes felhasználásával készített illusztráció. Szerinted miért választották az infografikát a cikk írói a csokoládéval kapcsolatos tények bemutatására?

1-es kód:

A tanuló értelmezi az infografika és a szöveg kapcsolatát, válaszában explicit vagy implicit módon megfogalmazza a következő célok valamelyikét: közérthetőség/játékosság/
szemléltetés/ figyelemfelkeltés/áttekinthetőség/hatékony információközlés.
Tanulói példaválaszok:
•
A táblázatok vagy grafikonok unalmasabbak.
•
Felkeltik a figyelmet.
•
Látványos.
•
Több információt közvetít röviden.
•
Nem ugyanazt mondja a kép, mint a szöveg. [Implicit módon utal az informativitásra.]
•
Szívesebben elolvassák.
•
Így érdekesebb.
•
Így vicces és még térkép is van.
•
Összetettebben tudja elmondani.
•
Mert így csokiból lehet a grafikon.
•
Azzal is sokkol.
•
Így könnyebben érthető a szöveg.
•
Egyszerűbb elolvasni, gyorsabb értelmezni.
•
Jobban átlátható.
•
Gyorsabban megtalálom az információt.
•
Képen látványosabb, hogy mennyi kakaót termelnek.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Jobb.
•
Hogy tudjuk, hogy néz ki a csokoládé.
•
Hogy tudjuk, hol van Ghána.
•
Színes.
•
Hogy megmutassák, mennyi kakaót termelnek.
•
Sokoldalúan mutatja be az információkat. [A kérdés megismétlése.]
•
Mert van benne rajz, fénykép és szöveg. [A kérdés megismétlése.]

Lásd még:

X és 9-es kód.
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19/48

Hogyan mutatja be az infografika a csokoládét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM03716

Helyes válasz: A

20/49
OM03717

Mennyi és milyen csokoládét ehetünk a szöveg ajánlása szerint, hogy a fogyasztása valóban egészséges legyen? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

21/50
OM03719

A cikk címe: Csokoládétényekkel sokkolnak az édességgyártók. Melyek ezek a sokkoló adatok?

1-es kód:

A tanuló a szöveg és az infografika értelmezésével utal egy SOKKOLÓ adatra a következők közül: a csokoládéfogyasztás mértéke az Európai Unióban/Magyarországon/
Svájcban VAGY a kakaótermelés mennyiségével kapcsolatos számadatok/mennyiségekre való utalás (sok, rengeteg stb.).
Tanulói példaválaszok:
•
Brutális mennyiségű kakaót termesztenek, és ezt mind meg is esszük!
•
Nem gondoltam volna, hogy 11 kiló csokit megeszik egy svájci.
•
A magyarok által elfogyasztott csokoládémennyiség.
•
Hogy mennyi csoki készülhet 3,9 millió tonna kakaóból?
•
Ha 3,2 az átlag, akkor van, aki még ennél is többet eszik.
•
Milyen sok csokoládét esznek a magyarok!
•
3,9 millió tonna! [Minimálválasz.]
•
11 kg/év. [Minimálválasz.]
•
Hogy mennyit megesznek évente Európában az emberek!

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz. Ide tartoznak azok a válaszok is, amelyek meglepő, érdekes tényre utalnak, de mennyiséget vagy számadatot nem tartalmaznak.
Tanulói példaválaszok:
•
Elefántcsontpart Afrikában van.
•
Van alkoholos csoki is.
•
Az űrhajósok csokit visznek magukkal.
•
A mogyorósat szeretjük legjobban, soha nem gondoltam volna.
•
Az, hogy a kutyámnak baja lehet tőle.
•
Az, hogy egészséges.
•
A magyarok 77%-a a csokoládét az ízéért fogyasztja.
•
A teobromintól elhízunk. [Téves következtetés.]

Lásd még:

X és 9-es kód.

Szövegértés – 6. évfolyam

11

Csutak a mikrofon előtt

22/51

Miért dobta a vállára az úszónadrágját Csutak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM06003

Helyes válasz: D

23/52

Milyennek látta magát Csutak a tükörben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM06005

Helyes válasz: C

24/53

Hol zajlott Csutak és Almási beszélgetése? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM06006

Helyes válasz: B

25/54

OM06008

„Mert azt hittem, hogy mindennap találkoztunk a téren meg az utcán, csak éppen én nem
tudok róla” – közölte Almási Csutakkal. Miért mondta ezt? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: D

26/55

Miért ejtette el Almási a kavicsot? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM06009

Helyes válasz: A

27/56

Mi az, amiben Csutak és Almási egyetértettek? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM06011

Helyes válasz: A

28/57

OM06012

Hogyan helyezkedett el egymáshoz képest Csutak és Almási a beszélgetésük alatt? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

12

Javítókulcs

29/58
OM06013

Akkoriban, amikor a regény játszódik, fecskének hívták az úszónadrágot. Másold ki a
szövegből azt a szót, amelyik egy vicces szójáték formájában a szó eredeti jelentésére utal!

1-es kód:

A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészeket, és válaszában megnevezi az „elrepült” kifejezést ÉS/VAGY egyértelműen utal Almási felkiáltására.
Tanulói példaválaszok:
•
Elrepült!
•
– Elrepült! – nevetett Almási egy hirdetőoszlop mellől.
•
Elrepült a fecske!

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
A fecském!
•
Csutak belekapott a levegőbe.
•
Fecskével a vállán.
•
Fecskenadrág.

Lásd még:

X és 9-es kód.

30/59
OM06014

1-es kód:

Gergő szerint a történet valószínűleg úgy folytatódik, hogy Csutak üldözőbe veszi Almásit.
Mire alapozhatja Gergő a véleményét?
A tanuló az idevonatkozó szövegrészek alapján helyesen következtet, és válaszában utal
arra, hogy Csutaknak szüksége volt a fürdőnadrágjára, amit Almási elvett tőle. VAGY:
A tanuló értelmezi Csutak és Almási párbeszédét, és utal arra, hogy Csutak eddig is
felvette a kesztyűt Almásival szemben.
Tanulói példaválaszok:
•
Arra, hogy Almási elvette a fecskéjét, neki pedig szüksége volt rá, mert úszni ment.
•
Csutak éppen strandra ment, úgyhogy nem hagyhatta annyiban, hogy Almási elvette a gatyáját.
•
A fecske nélkül elég nehéz lenne úszni.
•
Arra, hogy szüksége volt a gatyájára. [Minimálválasz.]
•
Hát arra, hogy Almási elvette a gatyáját, jó hogy nem hagyja annyiban.
•
Üldöznie kell az Almásit, hogy visszaszerezze a fecskéjét.
•
Almásinál volt az úszónadrágja.
•
A fecskéje miatt. [Minimálválasz.]
•
Nem olyannak tűnt Csutak, mint aki hagyja, hogy egy Almási leckéztesse.
•
Eddig sem futamodott meg Almási elől, most sem fog.
•
Almási elvette Csutak nadrágját.
•
Almásinál volt Csutak nadrágja.
•
Almási eldobta a fecskéjét, utána kellett futnia.
•
Átment a túloldalra, így utána kell mennie.
•
Utána kell mennie, hogy visszaszerezze.
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0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Arra, hogy Csutak eléggé verekedős fiúnak tűnik.
•
Ki hagyná, hogy így viselkedjenek vele.
•
Utánamegy, az biztos.
•
Gergő elvette csutak nadrágját.

Lásd még:

X és 9-es kód.

31/60

Hogyan meséli el az elbeszélő a történetet? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM06017

Helyes válasz: C

32/61

Betti szerint Csutak hiú volt, de ezt szégyellte. Írj le egy olyan jelenetet a szövegből, amely
alátámasztja Betti véleményét!

1-es kód:

A tanuló értelmezi a szöveg egészét, és válaszában megnevez egy szövegrészletet az alábbiak közül: a) amikor Csutak az illatszerbolt tükre előtt úgy tett, mintha a kirakatban
lévő árucikkek érdekelnék, ÉS/VAGY b) amikor egy asszony megjelenésekor úgy tett,
mintha a szemébe ment volna valami, ÉS/VAGY c) amikor letagadta Almási előtt, hogy
magát bámulta/azt mondta Almásinak, hogy a pattanást nézi a homlokán. A válaszból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy Csutak magát nézegette, de ezt leplezte/tagadta.
Tanulói példaválaszok:
•
Úgy tett, mintha a kirakat érdekelné, de titokban magát nézegette. Aztán amikor
jött egy asszony, gyorsan úgy csinált, mintha belement volna valami a szemébe.
•
Csutak magát nézegette a tükörben, de amikor arra jött egy nő, úgy csinált, mintha
a szemébe ment volna valami. Almásinak meg azt mondta, csak egy pattanást néz a
homlokán.
•
A kirakatban nézegette magát, de úgy csinált, mintha a szemébe ment volna valami.
•
Azt hitte, úgy néz ki, mint egy igazi filmszínész, azért nem tette el a gatyáját sem.
De amikor Almási megkérdezte, hogy miért bámulja magát a kirakatban, az egészet
letagadta.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Azt nézegette, mennyire lebarnult, még akkor is, amikor jött az Almási.
•
Felvágott a gatyájával, nem tette bele a nejlonzacskóba, hiába mondta neki az anyukája, hogy tegye el.
•
Vagánynak képzelte magát.
•
Az asszony eltűnt, és Csutak megint azt nézte, mennyire lebarnult. [Csak a hiúságra
utal.]

Lásd még:

X és 9-es kód.

OM06018
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„A” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 2. RÉSZ/
„B” FÜZET SZÖVEGÉRTÉS 1. RÉSZ/
Robottörténelem

33/1

Milyen cél vezérelte az embert, amikor gépekkel kezdte helyettesíteni az emberi munkát?

1-es kód:

A tanuló szó szerint idézi a szöveg idevonatkozó részletét („az ember kivonulhatott a
veszélyes, nehéz vagy monoton feladatokból”), vagy abból kiindulva egy általános célt
fogalmaz meg a válaszában, amely szintén utal a veszélyes/nehéz/monoton munka ki
kerülésére.
Tanulói példaválaszok:
•
Hogy ne neki kelljen a gyárban a szalag mellett állnia, mert az túl veszélyes és egyhangú. [A szöveg alapján indokol: utal arra, hogy ez veszélyes és monoton.]
•
Nem kell veszélynek kitennie magát.
•
Így az ember felszabadulhat a veszélyes munka alól.
•
A nehezebb munkát mások csinálják.
•
Az, hogy megkönnyítse az életét. [Implicit módon utal a nehéz munkára.]

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Hogy ne neki kelljen a gyárban a szalag mellett állnia. [Ez így kevés, mert nincs
indoklás.]
•
Ne kelljen füvet nyírni. [Kevés, hiányzik az általános cél megfogalmazása.]
•
A nemtetsző feladatot mással végeztesse el.
•
Ne kelljen annyit dolgozni.

Lásd még:

X és 9es kód.

OM01502

34/2

OM01503

A felsorolt gépek közül melyekre történik utalás az I. részben? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: D

35/3

Az alábbi állítások a három törvényre vonatkoznak. Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM01507

Helyes válasz: D
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36/4
OM01512

Meg tudja-e mondani az ASIMO robot, hogy mikor és hol rendezték az utolsó olimpiát?
Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód:

A tanuló válasza IGEN, és a szöveg megfelelő részlete („Interneteléréssel le tudja kér
dezni a híreket, a várható időjárást, így bizonyos kérdésekre válaszolni is tud.”) alapján
utal arra, hogy internetelérése van, ahonnan le tudja kérdezni ezt az információt.
•
Igen, mert le tud kérdezni bizonyos információkat a netről.
•
Igen, mert az internetről le tudja tölteni az adatokat.
•
Igen, ha van net. [Minimálválasz.]
•
Igen, mert van benne internet.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Csak akkor, ha benne volt a hírekben.
•
És az időjárást is.
•
Valószínűleg igen, mert a híreket is meg tudja mondani. [Hiányzik az indoklás.]
•
Ha a híreket meg tudja mondani, ezt is. [Hiányzik az indoklás.]
•
Igen, ha kérdezek, válaszol.

Lásd még:

X és 9es kód.

37/5

Hol dolgozhatna az ASIMO robot a tervezői szerint? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM01513

Helyes válasz: B

38/6

Mit tudunk meg az ASIMO robot magasságáról? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM01514

Helyes válasz: C

39/7

Mi a mesterséges intelligenciával felruházott robotok legfontosabb tulajdonsága?

OM01515

1-es kód:
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Javítókulcs

A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és leírja: bizonyos fokú önálló
gondolkodás.
Tanulói példaválasz:
•
Képesek bizonyos fokú önálló gondolkodásra.
•
A mesterséges intelligenciával felruházott robotok már túlmutatnak az egyszerű
gépeken, képesek bizonyos fokú önálló gondolkodásra. [Idézi a szöveg idevonatkozó
részét.]
•
Önálló gondolkodás. [Minimálválasz.]

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválasz:
•
Hogy okos.
•
Képes kezet fogni.
•
Képességük önálló fokú.
•
Jó a problémamegoldó képességük.

Lásd még:

X és 9es kód.

40/8

Mondhatjuk-e az ASIMO robotra, hogy humanoid robot? Nevezd meg azt a képességét,
amely erre utal!

1-es kód:

A tanuló válaszában a kézfogásra/integetésre utal VAGY arra, hogy ASIMO válaszol
a kérdésekre. Képes önállóan gondolkodni/felismeri a tárgyakat/felismeri az emberi
mozdulatokat/felismeri az emberi arcokat/mesterséges intelligencia/életszerű/dinami
kus mozgás/képes integetni/képes kezet fogni.
Tanulói példaválasz:
•
Visszainteget.
•
Beszél. [Utal arra, hogy az ASIMO robot válaszol a kérdésekre.]
•
Dinamikusan mozog.
•
Képes önállóan gondolkodni.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Van szeme. [Nem képesség.]
•
Mozog. [Pontatlan.]
•
Eléri a kilincset.
•
Van nála net.

Lásd még:

X és 9es kód.

OM01516

41/9

OM01519

Milyen hasonlóságot fedezel fel a szöveg I. és II. részének a tartalmában? Satírozd be a
helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C
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Halfogyasztás

42/10

Melyik csoportba tartoznak a legtöbben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM04104

Helyes válasz: C

43/11

Mennyi az évi átlagos halfogyasztás az Európai Unióban?

OM04105

1-es kód:

A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és leírja: 22 kg.
Tanulói példaválaszok:
•
22 kiló.
•
Több mint az ötszöröse a magyar fogyasztásnak.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Több mint 4 kiló.
•
Meg kell nézni, hogy egyes országokban mennyit esznek, majd az egészet átlagolni
kell.
•
22.

Lásd még:

X és 9-es kód.

44/12

OM04106

Milyen gyakran kellene halat ennünk az egészségügyi ajánlások szerint? Satírozd be a
helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

45/13

Milyen halfogyasztási szokásra utal a fenyőfa ábrázolása a kördiagram mellett?

OM04108

1-es kód:

18

Javítókulcs

A tanuló összekapcsolja a fenyőfa rajzát a karácsonyi halfogyasztásra vonatkozó információval (1. szövegrész), és helyesen következtet: a válaszadók (11,1%-a) évente egyszer,
főleg karácsonykor esznek halat.
Tanulói példaválaszok:
•
Csak karácsonykor eszik halat.
•
Csak karácsonykor.
•
Főleg karácsonykor/legtöbben karácsonykor esznek halat.
•
Évente egyszer karácsonykor.
•
11,1% csak a szentestei halászlét eszi.
•
Legtöbben csak karácsonykor esznek. [Implicit módon utal a halfogyasztásra.]

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Karácsony. [Hiányos.]
•
Karácsonyi halászlé.
•
Mi is eszünk halat.
•
Karácsonykor is eszünk halat.
•
Felénk gyufatésztával eszik a halászlét karácsonykor.
•
11,1 % évente egyszer [Hiányzik a karácsonyra való utalás.]
•
Karácsonykor gyakoribb a halfogyasztás.
•
Karácsonykor esznek halat. [Kevés.]

Lásd még:

X és 9-es kód.

46/14

OM04110

A 2. szövegrészben több halfajtát is felsorolnak. Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az
alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld!
Helyes válasz: I, H, I, H

47/15

A 3. szövegrész szerint nemcsak karácsonykor gyakoribb a halfogyasztás, hanem nyáron
is. Vajon miért?

1-es kód:

A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és a halfogyasztás gyakoriságát a tóparti/folyóparti/tengerparti helyekre való utazással vagy a halászat nyári szezonjával
köti össze. Kiindulhat a tengeri hal fogyasztásának mértékéből is.
Tanulói példaválaszok:
•
Ilyenkor utaznak a Balatonra hekket enni.
•
Nyáron sokkal többen halásznak.
•
A befagyott tavakon való halászat kockázatos, és kevesen vállalják be.
•
Télen nehezebb halhoz jutni.
•
Nyáron több idő van halászni.
•
Nyáron több halat fognak ki.
•
Többen esznek halat, megkívánják a strandon.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Többet adnak el.
•
Télen nem eszünk halat.
•
Nyáron több fehérje és energia kell.
•
Nyáron jobban esnek a könnyű ételek, így a hal is. [A könnyű ételek fogyasztása nem
feltétlenül kapcsolódik a nyárhoz.]

Lásd még:

X és 9-es kód.

OM04112
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48/16
OM04114

Kik fogyasztanak több halat az átlagosnál a felsoroltak közül? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: B

49/17

A magyarok hány százaléka szereti a halételeket? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM04116

Helyes válasz: B

50/18
OM04119

20

Csaba szerint a halfogyasztási szokásokat bemutató ábra különösen figyelemfelkeltő és a
tartalomhoz illő. Milyen grafikai megoldások bizonyítják ezt?

1-es kód:

A tanuló értelmezi a szöveg és az infografika kapcsolatát, és megnevez egy – a szöveg
tartalmát hangsúlyozó – grafikai megoldást: sokszor szerepel a hal rajza/a kördiagram
ÉS/VAGY az oszlopdiagram is halat ábrázol/a felsorolásban is halak szerepelnek.
Tanulói példaválaszok:
•
Halteríték és halszálka.
•
Halszálkadiagram.
•
Mert olyan, mintha meg lenne terítve a kördiagramhoz.
•
Pontok helyett halak egymás alatt. [A felsorolásra utal.]
•
Telepakolták halrajzzal.
•
Az évi elfogyasztott halmennyiséghez jól passzol a lerágott halcsont.
•
A szívről nemcsak a kedvenc halételek, de az egészség is egyből eszünkbe jut róla.
•
Hal alakja van.
•
Mindenhol halas alakok vannak.
•
Mindenhol halak vannak.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló egy kevésbé jellemző grafikai elemet emel ki.
Az infografika tartalmi elemeire való utalás nem fogadható el.
Tanulói példaválaszok:
•
A karácsonyfa nagyon aranyos.
•
Szívecske.
•
Ajánlott min. hetente kétszer – jó nagy betűkkel írták a lényeget, hogy mindenki
lássa. [Nem grafikai elem.]
•
A halak. [Kevés.]
•
A zászlókat is megismerjük.
•
A karácsonyfa és a hal.
•
Milyen gyakran és mennyi halat eszünk.

Lásd még:

X és 9-es kód.

Javítókulcs

Hogyan lettem filmszínész?

51/19

OM06104

Mit érzett az elbeszélő, miután a húsbolt vezetője megszólította? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

52/20

Kinek az ötlete volt, hogy a kilókat kihozzák a boltból?

OM06105

1-es kód:

A tanuló a szövegkörnyezet alapján helyesen következtet, és válaszában megnevezi a
húsbolt vezetőjét.
Tanulói példaválaszok:
•
A húsboltosé.
•
A léggömbbé változott emberé.
•
A hentesé.
•
A vezetőé.
•
A kövéré.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
A bácsié.
•
A léggömbbé.

Lásd még:

X és 9-es kód.

53/21

OM06106

Mi volt az elbeszélő első ötlete, miután feldobta a madzagot a húsboltosnak? Satírozd be a
helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

54/22

Mire vonatkozik a „nulla öt” kifejezés, amit a húsbolt vezetője lekiáltott az elbeszélőnek?

1-es kód:

A tanuló a szövegkörnyezet alapján helyesen következtet, és válaszában rámutat, hogy
ez a telefonszámuk (a tűzoltóknak).
Tanulói példaválaszok:
•
A tűzoltók telefonszámát mondta meg neki.
•
Ezen a számon hívhatja a tűzoltókat.
•
Ez a telefonszám.
•
Ez a számuk. [Ti. a tűzoltóké.]

OM06108
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0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Addig lehet hívni a tűzoltókat.
•
Ez egy szám.
•
A tűzoltókra. [Már szerepel a szövegben.]
•
Hívja a tűzoltókat. [Már szerepel a szövegben.]

Lásd még:

X és 9-es kód.

55/23

Milyennek látta az álom befejezését az elbeszélő? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM06109

Helyes válasz: B

56/24

Minek a segítségével ért földet a húsbolt vezetője? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

OM06110

Helyes válasz: C

57/25

OM06111

Hány kilónyi súlyt akasztott az ujjaira a húsboltos, amikor hazament? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

58/26

Miért volt a mindennapi tapasztalatokkal teljesen ellentétes, ahogyan az elbeszélő álmában a húsbolt vezetője meghízott? Nevezz meg KÉT furcsaságot!

2-es kód:

A tanuló a szövegkörnyezet alapján helyesen következtet, és válaszában kiemeli a hízás
KÉT rendkívüli momentumát: a) hirtelen/egyszerre történt, ÉS b) radikális súlycsökkenéssel járt/könnyű lett.
Tanulói példaválaszok:
•
Mert nagyon gyorsan történt, ráadásul nem nehezebb lett, hanem még a levegőnél is
könnyebb.
•
Hirtelen könnyebb lett még a levegőnél is.
•
Gyorsan lett könnyű és elrepült.

OM06112
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1-es kód:

Részlegesen jó megoldás. A tanuló válaszában kiemeli a hízás egyik rendkívüli momentumát: a) hirtelen/egyszerre történt, VAGY b) radikális súlycsökkenéssel járt.
Tanulói példaválaszok:
•
Pillanatok alatt hízott meg, és elrepült. [Az elrepült még kevés, nem utal arra, hogy
könnyű lett.]
•
Olyan könnyű lett, hogy elrepült.
•
Egyszerre lett kövér.
•
Olyan könnyű lett, hogy felemelkedett.
•
Hirtelen lett kövér, felszállt a levegőbe.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Jó nagyra dagadt, aztán felszállt az égbe.
•
Elrepült.

Lásd még:

X és 9-es kód.

59/27

OM06114

Miért mondja az elbeszélő a húsbolt vezetőjére, hogy olyan volt, mint egy „apahajó”, miközben az „anyahajó” a helyes kifejezés? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

60/28

Az elbeszélő szerint a húsbolt vezetője nem volt kedves hozzá az álmában. Egyetértesz az
elbeszélő véleményével? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

1-es kód:

A tanuló értékeli a húsboltvezető megszólalásait és viselkedését, IGEN-nel válaszol, és
indoklásában legalább egyre hivatkozik a következő udvariatlanságok közül: a) kérés
helyett parancsolás, b) „ne bámulj” – udvariatlan kifejezés, c) „rám förmedt”, d) végül
csak kis gondolkodás után rázott kezet az elbeszélővel. A stílust kapcsolja össze egy
szövegbeli cselekménnyel.
Tanulói példaválaszok:
•
Igen. Semmi kérlek vagy légy szíves, csak parancsolgatott.
•
Igen, egyetértek vele. Ő szorult segítségre, mégis ráförmedt a gyerekre.
•
Úgy pattogott, mintha nem ő szorult volna segítségre, hanem fordítva.
•
Nem is köszönte meg, hogy segített neki a fiú, és csak vonakodva fogott vele kezet.
•
Sokszor mérgesen szólt hozzá. [c) opció]
•
Igen, bunkó volt, kiabált vele.
•
Kiabált vele.
•
Igen, de meg tudom érteni, hogy parancsolgatott.
•
Ilyen helyzetben én is ordítanék a másikkal idegességemben.
•
Igen, jobban meg kellett volna válogatnia a szavait.

OM06116
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0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Úgy beszélt vele, mint egy gyerekkel.
•
Igen, végig nagyon bunkó volt, de csak azért, mert megijedt. [Kevés. Mi jelezte azt,
hogy bunkó volt?]
•
Igen, le is tegezte.

Lásd még:

X és 9-es kód.

61/29

Miki szerint az elbeszélő biztosan nem árulta el a rendezőnek, hogy amit elmesélt neki, azt
álmodta. Mire alapozhatja Miki a véleményét?

1-es kód:

A tanuló összeveti a szöveg tartalmát a saját tapasztalataival és ismereteivel, és válaszában arra utal, hogy ha az elbeszélő elárulta volna, hogy mindezt álmodta, nem dicsérték
volna meg a fantáziáját, VAGY nem állították volna, hogy hazudik.
Tanulói példaválaszok:
•
A rendező megdicsérte a fantáziáját, vagyis azt hitte, hogy a kisfiú ezt az egészet
kitalálta, pedig csak álmodta.
•
Ha elmondta volna neki, hogy álmodta, akkor biztosan nem dicséri meg érte.
•
Az álmodás véletlenül történik, és egyáltalán nem kell hozzá fantázia, vagyis nem
jár érte dicséret.
•
Arra, hogy a fantáziáját, vagyis a képzelőerejét dicsérték.
•
Arra, hogy a rendező azt hitte, a kisgyerek hazudik, márpedig álomnak nagyon is
hihető ez a történet.
•
Ha megmondta volna, hogy ez csak egy álom, nem hitte volna a rendező, hogy
hazudik.
•
Arra, hogy azt hitte, hazudta az egészet.

0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
•
Arra, hogy ez egy álom, nem pedig a valóság.
•
Senki nem meséli el egy vadidegennek az álmát.
•
Akkora butaságot mesélt, hogy azt hitte, hazudik.
•
Ha azt mondja, akkor kinevetik.
•
Nem lett volna filmszínész, ha elmondja.

Lásd még:

X és 9-es kód.

OM06118
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