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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2017-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja a kezé ben. A Javító
kulcs a teszt kérdéseire adott tanulói válaszok egységes és objektív értékeléséhez nyújt segít séget. Kérjük, 
ol vassa 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 2017 őszén lesz elérhető a  
www.oktatas.hu honlapon.

Feladattípusok

A kompetenciamérés két feladattípust alkalmaz a tanulók szövegértési eszköztudásának mérésére. Egy ré-
szük igényel javítást (kódolást), más részük azonban nem. A felmérésben négyféle feladatot használunk a ta-
nulók 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	ma

gya rázatot, esetleg egy gondolatmenet kifejtését.
A Javítókulcs ilyen kérdések értékeléséhez nyújt elsősorban segítséget azáltal, hogy definiálja azokat a kó do-
kat, 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 

kó dok 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 vá-
lasz 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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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 (a pontozott vonalra) 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, és a választ ennek megfelően kell kódolnia.
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„A” füzet szövegértés 1. rész/ 
„B” füzet szövegértés 2. rész/

A sárgarépa eredetileg lila volt 

OP04406 
Feltehetőleg milyen színű répa került az asztalra a 9. századi Európában? 

1-es kód: A tanuló következtet a 2. szövegrész alapján: lila vagy bíbor. 
Ha emellett utal arra, hogy citromsárga és fehér példányok is 
előfordulhattak, a válasz még elfogadható. 
Tanulói példaválaszok: 

 Lila. 
 Lila vagy bíbor. 
 Lila, bíbor, citromsárga vagy fehér. 
 Lila, bíbor, esetleg citromsárga vagy fehér. 
 Lila, de ritkán sárga.  
 Bíbor. 

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

 Sárga. 
 Semmilyen, még nem volt répa. 
 sárgás lilás. 
 kék 
 Mert padlizsán volt. 
 Sárga és lila. [Így már nem elfogadható ez a válasz, mert nem emeli ki a 

lilát.] 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OP04407 
Kik hozták be a sárgarépa ősét Európába? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OP04409 
Mely növények keresztezéséből jött létre a sárgarépa? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OP04411 
A cikk szerint elsősorban miért lett népszerű a sárga színű répa Németalföldön? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: A 
  

általános SZABÁLYOK
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OP04412 
Miért lett Hollandia nemzeti színe a narancssárga a szöveg alapján? 

1-es kód: A tanuló következtet a 4. szövegrész alapján, és válaszában utal arra, hogy 
I. Vilmos családi neve (Oránia) narancssárgát jelent. A válasz akkor 
elfogadható, ha a tanuló utal arra, hogy KINEK a nevéről van szó. Ha utal 
a családi címerre IS, elfogadható a válasz, de a jó válaszhoz mindenképpen 
utalnia kell a NÉV-re . 
Tanulói példaválaszok: 

 I. Vilmos családneve narancssárgát jelent. 
 A szabadságharc vezetője Orániai Vilmos neve azt jelenti. 
 I. Vilmos családneve miatt. 
 Mert I. Vilmost nevében is ez a szín szerepelt. 
 Mert benne volt a herceg nevében, aki felszabadította őket. 
 Mert I. Vilmos Oránia herceg volt, és az Oránia oranjét jelent, ami 

a narancssárga színt jelent. 
 Azért lett a narancssárga, mivel a spanyol elleni lázadás vezéralakja 

e narancssárgát jelentő családból származott. 
 Narancssárgát jelentett a királyi család neve. 
 Mert a családnak „oranje” volt a neve, és a címerükben is ez a szín szerepelt. 
 „Oránia, eredetiben Oranje azt jelenti: narancssárga. A névben és a családi 

címerben is szereplő szín máig Hollandia nemzeti színe, bár a zászlajukban 
már nem szerepel, de hagyományosan narancssárgában játszik például a 
holland fociválogatott, amelynek a beceneve is Oranje.” [Az idézet az első 
mondattal együtt elfogadható.] 

 „Oránia, eredetiben Oranje azt jelenti: narancssárga.” 

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

 Oranje! 
 Oránia. 
 Szabadságharc. 
 I.Vilmos címere miatt. 
 Mert a zászlójuk is sárga, meg a focicsapat meze is. 
 Mert ez a függetlenséget és a szabadságot jelentette számukra. 
 Mert I. Vilmos is ilyen színekben pompázott. 
 A nevében és a családi címerben szereplő szín máig Hollandia nemzeti színe. 

[Nem elég: nem utal arra, hogy kinek a nevéről van szó.] 
 Mert az oranje azt jelenti, narancssárga. [Hiányos: Utalnia kell arra, hogy a 

I. Vilmos nevéről van szó.] 
 I. Vilmos/A herceg miatt. [Hiányos: Utalnia kell arra, hogy a herceg neve miatt.] 
 „A névben és a családi címerben is szereplő szín máig Hollandia nemzeti 

színe, bár a zászlajukban már nem szerepel, de hagyományosan 
narancssárgában játszik például a holland fociválogatott, amelynek a 
beceneve is Oranje.” 

 A narancssárga vagy a narancs helyett a sárga nem elfogadható. 
Lásd még: X és 9-es kód. 

5/35
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OP04413 
A nemzeti szín mellett mi tanúskodik arról, hogy mai is fontos ez a szín a hollandok számára? 

1-es kód: A tanuló következtet a 4. szövegrész alapján, és válaszában utal a holland 
válogatottra VAGY arra, hogy a holland válogatott a mai napig 
NARANCSSÁRGA mezben játszik. 
Tanulói példaválaszok: 

 A fociválogatott. 
 Oranje! – holland fociválogatott. 
 Foci. [Minimálválasz.] 
 Mert egy focicsapat is erről van elnevezve. 
 „Hagyományosan narancssárgában játszik a holland fociválogatott.” 
 Bár  a zászlójukban már nem szerepel, de a focicsapat máig narancssárgában 

játszik.  
0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 

Tanulói példaválaszok: 

 A zászlójukban szerepel. 
 A 17. században a szín jelentősége ennél sokkal nagyobb volt, 

a függetlenséget és a szabadságot jelképezte a hollandok számára, ezért a 
sárga sárgarépa is hamar nagyon népszerű lett. 

 Ez volt a függetlenség és szabadság színe. 
 Ők terjesztették el a sárgarépát. 
 A család neve és címere. 
 A családi címerben is szerepel, és a focisták is ebben játszanak. [Korábbi 

szövegrésszel mossa össze.] 
 A válogatott sárgában játszik. [A sárga szín – ha így megnevezi – nem 

fogadható el.] 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OP04415 
A cikkben olvasottak alapján miben különböznek a mutáns és a nemesített répák? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OP04417 
Mi kapcsolja az 5. szövegrészt a cikk egészéhez? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 
  

6/36
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OP04418 
Mikor kezdték használni a narancssárga elnevezést, és mi volt azelőtt a szín neve? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi az információkat az 5. szövegrészből: 
1. Ekkortól kezdték használni: az 1500-as évek elejétől/16. században; 
2. A szín neve korábban: sárgavörös.  
Az elfogadható válaszhoz mindkettőt meg kell neveznie. 
Elfogadható: 1500, 1500-as évek, 1500-as, 16. század, 500 éve 
Elfogadható: sárgavörös, sárgásvörös, sárga vörös (de vesszővel már NEM) 
Nem fogadható el: 15. század, 1500-as évek vége, 1500-as évek után 
Nem fogadható el: vörössárga, sárgabordó, sárgapiros stb.  
Tanulói példaválaszok: 

 A 16. században, előtte sárgavörösnek/sárgásvörösnek hívták. 
 Az 1500-as évek elejéről származik első írásos említése, addig sárgavörösnek 

nevezték. 
 Először az 1500-as években említik, Németalföldön már a 17. században 

biztosan használták, előtte az óangolban például sárgavörösnek nevezték. 
 Sárgavörös 1500-ban 
 Ekkortól kezdték használni: a 16. században, 
 A szín neve korábban: sárgásvörös. 

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Ha a tanuló a kérdésnek csak az egyik elemére 
válaszol helyesen. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mielőtt a narancssárgát kezdték használni, sárgavörösnek hívták a színt. 
 Az 1500-as évek elejétől. 
 A 17. századtól, előtte sárgavörös volt. 
 A 17. században Németalföldön, Orániai Vilmos neve miatt. 
 Ekkortól kezdték használni: a 17. században, 
 A szín neve korábban: sárgásvörös. [Az első fele helytelen.] 

Lásd még: X és 9-es kód. 

9/39
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Aektivátorok 

OP00103 
Ki a pályázat kiírója? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt: Arkt Művészeti Ellátó. 
Tanulói példaválaszok: 

 arkt művészeti ellátó 
 Arkt Művészeti Ellátó 
 Arkt művészeti ellátó 
 Arkt műv. ellátó 

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

 Művészeti Ellátó 
 Arkt Művészeti Iskola 
 Arkt Ellátó 
 Arkt Művészeti ellátó galéria 
 Arkt művészeti írója 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OP00104 
Melyik információra utalnak kétszer is az 1. szövegrészben? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OP00106 
Mi az 1. szövegrész ELSŐDLEGES szerepe? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 
  

10/40

11/41
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OP00107 
Mely közösségi színtereket említi a szöveg? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt: város, iskola, osztályközösség. 
Tanulói példaválaszok: 

 Osztály, iskola, város. 
 Város, osztályközösség, iskola. 
 Várost, iskolát, osztálytermet és a környezetet 
 utca, osztály, iskola, város 
 Város, osztály, szakközépiskola, középiskola, gimnázium. [Az iskolatípusok 

felsorolása is elfogadható 'iskola' helyett.] 
 Város, osztály, iskola, közösségi oldalak. 

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

 Osztály, iskola. 
 utca, iskola, közösségi oldal 
 középiskolások, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák 
 utca, Művészeti Ellátó 
 Galéria, Iskola, osztályközösség 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OP00108 
Elsősorban mire van szükség a pályázaton való részvételhez? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OP00113 
Az alábbi pályaműleírások közül melyik NEM erre a pályázatra beadott alkotáshoz készült? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OP00114 
Mit lehet #hashtag formájában is megadni? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OP00115 
Ki az, akit BIZTOSAN kizárnak a pályázatból? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

13/43

14/44

15/45

16/46

17/47
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18/48 OP00117 
A pályázati kiírás melyik eleméhez kapcsolódik szorosan a verseny céljának a leírása? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: A 

OP00118 
Melyik az az elem, amellyel kapcsolatban NEM tudunk meg többet a 2. szövegrészben, mint 
amit az 1. szövegrész ismertetett? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OP00119 
Mire utal a VERSENY CÍME? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: A 

19/49

20/50
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Labdák és csillagok 

OP00303 
Milyennek látja az elbeszélő a kiszolgáló fiút? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OP00304 
– Bocsásson meg, de az a miénk! Ki mondja az idézett mondatot kinek? 

1-es kód: A tanuló a szöveg információi alapján helyesen következtet, és válaszában 
rámutat, hogy az idézett mondatot az elbeszélő/édesanya/Tóth Krisztina/író, 
Tóth Krisztina/mesélő/elmesélő/szerző/író/a történet 
ismertetője/főszereplő/szülő mondja a kiszolgáló 
fiúnak/felszolgálónak/büfésnek/eladónak. 
Tanulói példaválaszok: 

 Ki: anya  
Kinek: büfésnek 

 Ki: elbeszélő 
Kinek: felszolgáló fiú 

 Ki: az elbeszélő 
Kinek: a kiszolgáló fiúnak 

 Ki: lírai én 
Kinek: kiszolgáló fiúnak 

 Ki: elbeszélő 
Kinek: nyári munkás 

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Ki: A hölgy, aki rendelte az ételt/Beszélő/A vevő/A vevő nő/Apa/Nő 
Tanulói példaválaszok: 

 Ki: vendég [Túl általános válasz.]  
Kinek: kiszolgáló 

 Ki: elbeszélő  
Kinek: a fiúnak [Hiányos válasz.] 

 Ki: egy vendég 
Kinek: a kiszolgáló fiúnak 

 Ki: Az édesapa (az elbeszélő) 
Kinek: A kiszolgáló fiúnak 

 Ki: Az uborka tulajdonosa 
Kinek: A kiszolgáló srácnak 

Lásd még: X és 9-es kód. 

21/51

22/52
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23/53 OP00305 
Mire gondol az elbeszélő először, amikor az emberek mozgolódására lesz figyelmes? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OP00306 
Miért hagyja ott a büfét az elbeszélő? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OP00307 
Mit csinálnak az emberek, amikor a partról meglátják a repülőt? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és válaszában rámutat, 
hogy az emberek berohannak a vízbe a labdákért. A válasznak utalnia kell a 
sietésre/rohanásra, az egész jelenet intenzitására. 
Tanulói példaválaszok: 

 Beözönlenek a vízbe, és próbálják kifigyelni, hová esnek a labdák. 
 Berohannak a vízbe. 
 A víz felé veszik az irányt. 
 Berohannak a vízbe. 
 Mindenki bemegy a vízbe a labdákért. 
 A partra mennek a labdákért. 
 Lerohannak a partra. 
 Elkezdenek a víz felé rohanni, majd a vízben úszni, hogy megszerezzék a labdákat. 

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

 Felpattannak a helyükről. [Ez korábban/máshol történt.] 
 Próbálják elkapni a labdákat. [Ez később történik.] 
 Kifutnak a partra. 
 Megijednek. 
 Mindenki fut, és labdát akarnak szerezni. 
 Sietnek a partra a repülő által szórt élénk színű labdákért. 
 Rohannak a medencébe, vízbe. 
 Mindenki úszik a labdák után, hogy megszerezze. 
 Odarohannak. 
 Eszét vesztve kapál a vízben. 
 El kezdenek sétálni a víz felé. 
 Mindenki bemegy a vízbe. 
 Bemennek a vízbe. 
 Az emberek bemennek a vízbe. 
 Tömegesen elindultak a partra. 
 Mindenki úszik a labdákért/ Kaszálnak a vízben a labdákért. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

24/54

25/55
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OP00310 
Milyennek láthatja az elbeszélő annak a nagymamának a viselkedését, akitől elkért egy 
labdát? Válaszodat a szövegre támaszkodva indokold! 
1-es kód: A tanuló értelmezi a 3. szövegrészt, és válaszában rámutat arra, hogy a 

nagymama viselkedése az elbeszélő szemében 
önző/kicsinyes/fukar/irigy/ellenszenves lehet, ÉS indoklásában utal arra, 
hogy annak ellenére nem adja oda neki a labdát, hogy már minden 
unokájának gyűjtött, és még maradt is egy. Magyarázatként elfogadjuk az 
irónia felismerését (a következő szövegrész alapján: „Háborús tapasztalat 
lehet, jó, ha mindig van otthon liszt, zsír, cukor és gumilabda.”) 
Elfogadható jelzők: zsugori, ellenszenves, kapzsi, önző, irigy, goromba, 
undok, unszimpatikus, makacs, nevetséges, kicsinyes 
Tanulói példaválaszok: 

 Irigynek, amiért nem adja oda a labdát. 
 Fukarnak. Nem adja oda a labdát, pedig csak tartalékba kell neki. 
 Önző, a háborús tapasztalattal gúnyolódik rajta az elbeszélő. 
 Biztosan önzőnek gondolja, hogy nem adja oda azt a labdát, amelyre nincs is 

szüksége. 
 Kapzsi, mert odaadhatta volna a labdát, ugyanakkor gondoskodó, mert vitt 

minden unokájának. [Az elbeszélő nézőpontja mellett a tanuló a sajátját is a 
válaszba emeli, amely nem nullázza a választ.] 

 Irigynek, mivel volt a nagymamánál egy tartalék, de nem adta oda az 
elbeszélőnek. 

 Önző, mert a tartalékot odaadhatta volna a kisfiúnak. 
0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 

Részlegesen jó megoldás. A tanuló csak a nagymama tulajdonságát nevezi 
meg, az indoklás hiányzik. 
Nem elfogadható jelzők: gonosz, erőszakos, furcsa 
Tanulói példaválaszok: 

 Óvatosnak. Háborúra készül. 
 Érthetőnek. 
 Háborús veteránnak, mert már négy labdát vitt. Két unokájának, magának és 

egy tartalékot. 
 Izgatott, mert van 4 unokája és keresnie kell még egy labdát, mert csak 3 van. 
 Irigynek. Mindent magának akar. [Túl általános indoklás.] 
 Előrelátó, mert jó, ha van otthon tartalék. 
 Oda kellett volna adnia a labdát. [Hiányzik a viselkedés minősítése.] 
 Előrelátó, „háborús tapasztalat lehet, jó, ha mindig van otthon liszt, zsír, 

cukor és gumilabda.” [Félreértés.] 

Lásd még: X és 9-es kód. 
  

26/56
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27/57

28/58

29/59

OP00312 
Hogyan mutatja be az elbeszélő a 3. szövegrészben az emberek viselkedését? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OP00313 
Milyen kapcsolat van az elbeszélő és a kisfiú között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OP00314 
Mit érez az elbeszélő, miután a kisfiú csalódottan rájön, hogy nem hozott neki labdát? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OP00315 
Miért akar az elbeszélő később visszamenni a partra? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OP00317 
Mik az 5. szövegrészben említett világító labdák? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: A 

OP00320 
A történetet részekre osztottuk, és az egyes szövegrészeknek alcímet adtunk, ezek azonban 
összekeveredtek. A szöveg alapján állítsd időrendbe őket, satírozd be a címek utáni megfelelő 
számot! 
Helyes válasz: 3, 5, 2, 4, 1 

30/60

31/61

32/62
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„A” füzet szövegértés 1. rész/ 
„B” füzet szövegértés 2. rész/

Zene 

OP01002 
Miért tette idézőjelbe a szerző a „tiszta lappal” kifejezést az 1. bekezdésben? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: A 

OP01007 
Mi változik meg, amikor egy dallamot transzponálnak? A szöveg alapján válaszolj! 
1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt: a hangfekvése/hangmagassága. 

A saját szavaival is megfogalmazhatja a választ: magasabban, mélyebben 
adják elő. 
Tanulói példaválaszok: 

 Hogy milyen a hangfekvése. 
 A hangfekvés. 
 Magasabb vagy mélyebb hangfekvésben adják elő. 
 Magasabban vagy mélyebben adják elő. 
 Teljes egészében magasabb vagy mélyebb hangfekvésben adnak elő dalt. 
 Magasabb vagy mélyebb hangnemben játszák le.  
 Magasabb vagy mélyebb hangokat adnak elő. [A fokozás miatt elfogadható.] 
 A mélyebb hangfekvésben adják elő. [Elfogadjuk, ha csak az egyik 

transzponálásra utal.] 

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Ha a hangfekvés mellett a tanuló másra is hivatkozik (tempó, ritmus), a 
válasz nullát ér. 
Tanulói példaválaszok: 

 A zene. 
 A hanglejtés. 
 A hangszín. 
 Hangfestés. 
 A hangszer. 
 Mélyebb vagy magasabb hangszínbe helyezik. 
 A dallam hangfekvése, ritmusa. [A ritmus miatt nem elfogadható.] 
 Magasabb vagy mélyebb hangnemben játsszák le. [A hangnem miatt nem 

elfogadható.] 
 Megváltoztatjuk valamelyik hangszert. 
 Magas és mély hangot adnak elő. [Fokozás nélkül nem fogadjuk el.] 

Lásd még: X és 9-es kód. 

33/1

34/2
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OP01008 
Képesek érzékelni a kisgyerekek, ha egy zeneművet lassabban vagy gyorsabban adnak elő? 
Válaszodat a szöveg alapján indokold! 
1-es kód: A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy 

a gyerekek a tempóbeli változásokat is képesek érzékelni VAGY, leírja, hogy 
akkor is érzékelik, még akkor is, ha az általuk hallott melódiák relatív 
időtartama állandó. 
Mivel a tanulók nem feltétlenül ismerik az egymáshoz közel álló zenei 
fogalmakat (tempó, ütem, ritmus), és a szöveg sem magyarázza meg az ezek 
közötti különbséget (említés szintjén sem szerepelnek), ezért ezeket egyenlő 
értékű válaszként fogadjuk el, de csak akkor, amennyiben kiderül, hogy a 
megfelelő szövegrész alapján jutnak következtetésre (az elvárt idézetből 
indulnak ki). 
Tanulói példaválaszok: 

 Igen, mivel érzékelik a tempóbeli változásokat. 
 Képesek érzékelni a tempóbeli változásokat is. 
 Igen, nem csak a hangfekvésbeli, de az ütembeli változásokat is. 
 Igen, észlelik a tempót. 
 Igen, érzékelik a ritmusbeli változásokat. 
 Igen, érzékelik az ütembeli változásokat. 
 Igen, még akkor is, ha az általuk hallott melódiák relatív időtartama állandó. 

[A releváns szövegrészre utal.] 
 „A tempóbeli változásokat is képesek érzékelni, még akkor is, ha az általuk 

hallott melódiák relatív időtartama állandó marad.” [Releváns idézet a 
szövegből.] 

 Igen, ha megváltozik a dallam tempója, arra felfigyelnek, és a hang irányába 
fordítják a fejüket. [A megfelelő kifejezést használja (tempó), jó a 
következtetése (a cikk alapján feltételezhető, hogy minden változtatásra így 
reagáltak a gyerekek).] 

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

 Igen. 
 Igen, mert az apró változásokat is képesek érzékelni. 
 Érzékelik, mert az általuk hallott melódiák (relatív) időtartama állandó marad. 
 Érzékelik, ha az általuk hallott melódiák (relatív) időtartama állandó marad. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OP01009 
Mi a különbség a 2. és a 3. bekezdés témái között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 
  

35/3
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OP01010 
Miben tér el az anyai beszéd az átlagos női beszédtől? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: A 

OP01012 
Hogyan viszonyul az anyai beszédhez az anyai ének? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OP01013 
Milyen korú kisgyerekeket vizsgáltak az 5. bekezdésben ismertetett kísérletben? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OP01014 
Milyen hatással van a kortizolhormon emelkedése a szervezetre? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megnevez egyet a következők 
közül: 
megemelkedik a vércukorszint, 
az erek összehúzódnak, 
a szervezet felkészül a támadásra/a menekülésre. 
Tanulói példaválaszok: 

 Ennek termelődésének következtében megemelkedik a vércukorszint, 
összehúzódnak az erek, a szervezet felkészül a támadásra vagy a 
menekülésre. 

 Hatására megemelkedik a vércukorszint. 
 Összehúzódnak az erek. 
 A szervezet felkészül a támadásra vagy a menekülésre. 
 Megemelkedik a vércukorszint, és az erek összehúzódnak. 
 „Stressz hatására a szervezetben fokozódik a kortizolhormon termelése, 

melynek következtében megemelkedik a vércukorszint, az erek 
összehúzódnak, a szervezet felkészül a támadásra/a menekülésre.” 

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

 Nő a stressz. 
 Stressz, vércukorszint emelkedése, erek összehúzódása.  
 Emelkedik a vércukorszint az erek megduzzadnak. 
 Nő a stressz, megemelkedik a vércukorszint. [A stressz említése 0-áz, mert 

pont ennek hatására nő a kortizolhormon termelése.] 

Lásd még: X és 9-es kód. 

40/8
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41/9

42/10

OP01015 
Milyen végkövetkeztetés vonható le az 5. bekezdésben ismertetett kísérletből? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OP01016 
A cikk alapján fogalmazd meg, mennyiben nevezhető minden ember homo musicusnak! 

1-es kód: A tanuló a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy 
minden ember rendelkezik egyfajta zenei fogékonysággal. 
A következő szövegrészekre hivatkozhat: 
1. bekezdés: nem születünk tiszta lappal/„előhuzalozottság” 
6. bekezdés: az ember nem tiszta lappal érkezik (legalábbis, ami a 
muzikalitást illeti)  
7. bekezdés: a lehetőség (szinte) mindenkiben adott 
Elfogadható, ha a kísérlet eredményére hivatkozik: ld.: 1/2, 1/10., de 
általános következtetést kell levonnia, nem emelheti ki csupán az egyes 
részleteket. 
Tanulói példaválaszok: 

 Annyiban, hogy mindenki képes azokra a dolgokra, mint amelyekre 
a kisbabák a kísérletben, tehát nincsen teljesen botfülű ember. 

 Mindenkinek van egy kis köze a zenéhez már a születésétől fogva, de ez még 
nem jelenti azt, hogy tehetséges is. 

 Van egyfajta zenei fogékonyságunk, és kész. 
 A lehetőség szinte mindenkiben adott, már amikor megszületünk, van zene 

iránti fogékonyságunk. 
 Teljes mértékben, hiszen minden újszülött fogékony zene terén, viszont 

rajtunk áll, hogy ezt kibontakoztassuk. 
 Be van huzalozva az agyunk a zenére. [Minimálválasz.] 
 Mindenkiben ott van a zene iránti fogékonyság. 
 Mindenkiben ott a lehetőség, bár a zenei fogékonyság nem egyenlő a 

tehetséggel: adottságról, nem pedig teljesítményről beszélünk. [A mondat 
eleje miatt elfogadható.] 

 Már a csecsemők is odafigyelnek/érzékenyek a zenére. [A cikkben bemutatott 
kísérlet alapján értelmez.] 

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

 Hogy mindenki tiszta lappal születik. Mindenkinek van a zene iránti 
fogékonyság. 

 Nem nevezhető így minden ember, mert nem mindenki fogékony a zenére. 
 Amennyiben fogékony a zenére. 
 Minden ember ugyanúgy tehetséges benne. [Félreértés: nem minden ember 

tehetséges.] 
 A zenei fogékonyság nem egyenlő a tehetséggel: adottságról, nem pedig 

teljesítményről beszélünk. [Nem válaszol a kérdésre, önmagában nem elég ez 
az idézet.] 
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 A lehetőség mindenki számára adott. [Még nem elfogadható, mert külső 
tényezőre utal. Helyesen: mindenkiben.] 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OP01020 
Melyik bekezdés foglalkozik elsősorban az ének hatásával? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OP01017 
Mi volt a szerző elsődleges célja a cikk megírásával? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 
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Rubik 

OP06001 
A szöveg alapján mi lehet Rubik Ernő eredeti foglalkozása? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OP06002 
A szabadalmi leírásban melyik szóval érzékeltette a feltaláló, hogy a Bűvös kocka egy 
háromdimenziós játék? Egyetlen szóval válaszolj! 
1-es kód: A tanuló értelmezi a kifejezést, és válaszában leírja a „térbeli” szót. 

Mivel egyetlen szót várunk a tanulótól, ezért a következő kifejezést csak 
a megfelelő szó aláhúzásával fogadjuk el: térbeli logikai játék. 
Tanulói példaválaszok: 

 Térbeli. 
 A térbeli szóval. 
 térbeli logikai játék 

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

 Térbeli logikai játék. 
 Logikai. 
 Mechanikus. 
 bűvös 
 háromdimenziós 
 geometriai alapjai 
 iparművészet 
 geometria 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OP06004 
Írd le a szöveg alapján, milyen céllal készült az első Rubik-kocka! 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és a következő részlet 
alapján megfogalmazza a választ: „Rubik Ernő a kockával akarta 
elmagyarázni a háromdimenziós geometria alapjait az iparművészetet és 
építészetet tanuló diákoknak.” Szó szerint is idézhet. 
Tanulói példaválaszok: 

 Tanítás céljából. 
 Rubik Ernő leendő építészeknek akart vele segíteni. 
 Iparművészetet és építészetet tanuló diákoknak. 
 Ezzel akarta megmutatni Rubik Ernő a háromdimenziós geometria alapjait. 
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 Rubik Ernő a kockával akarta elmagyarázni a 3D geometria alapjait. 
 Jobban megértsük a háromdimenziós geometria alapjait. 
 Az építészetet tanuló diákok számára. 
 Taneszközként. 
 A háromdimenziós geometria bemutatásának céljával. 
 A háromdimenziós geometria alapjait akarta elmagyarázni vele. 
 Rubik a kockával akarta elmagyarázni a háromdimenziós geometria alapjait, 

az iparművészetet és az építészetet. 
0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 

Tanulói példaválaszok: 

 Nem játék céljából készült. 
 Diákoknak. 
 Az, hogy elfoglalják magukat. 
 Hogy egy összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti helyére. 
 Eredetileg játéknak készült. 
 Térbeli logikai játéknak. 
 Minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek. 
 A geometria alapjait akarta megmagyarázni vele. 
 A három dimenziót akarta megmagyarázni vele. 
 A dimenziós geometria alapjait akarta elmagyarázni vele. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OP06005 
Lehetett-e 2004-ben Rubik-kocka-világbajnokság? Válaszodat a szöveg alapján indokold! 
1-es kód: A tanuló helyes következtetést von le a szöveg alapján, NEM-mel válaszol, és 

indoklásában utal arra, hogy a versenyt kétévente rendezik (2003 óta) VAGY 
utal arra, hogy a versenyt csak páratlan években rendezik meg. 
Ennél a feladatnál elvárjuk, hogy NEM-mel válaszoljon, mert ezzel válaszol 
a kérdésre. 
Tanulói példaválaszok: 

 Nem, mert kétévente van. 
 Nem, mert 2005-ben volt a következő. 
 Nem, mert 2003-tól 2 évente volt csak. 
 Nem, mert 2003 óta kétévente rendezik meg. 
 Nem, mert csak 2 évente tartották. 
 Nem, mert csak 2005-ben, mert 2 évente rendezik meg. 
 Nem, mert 2003 óta kétévente van. 
 Nem lehetett, mert 2003-tól 2 évente van, vagyis a következő 2005-ben volt. 
 Nem. 2003 óta kétévente rendezik, tehát 2004-ben nem volt. 

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

 Nem. [Nincs indoklás.] 
 Igen, mert 2003 óta rendezik. 
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 Igen, mert 1982 óta kétévente rendezik. 
 Nem, mert csak ötévente rendezik meg. 
 Lehet, mert kétévente van és páros számmal indult. 
 Lehetett, mert 2003-ban volt az első. 
 Igen, mert kétévente rendeznek Rubik-kocka világbajnokságot. 
 Igen, mert 1982 óta minden 2. évben van. 
 Igen, mert 1988 óta kétévenként rendezik. 
 Igen, mert minden páros évben megrendezik. 
 2003 óta kétévente rendezik. [Nem írja oda a NEM-et.] 
 Nem, mert 2003-ban volt az első. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OP06007 
Miről ismerhető fel, hogy egy Rubik-kocka eredeti példány-e? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OP06008 
Mennyivel egyenlő az Isten száma? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: A 

OP06009 
Melyik állítás IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbiak közül? Válaszodat a megfelelő 
kezdőbetű besatírozásával jelöld! 
Helyes válasz: Hamis, Hamis, Hamis – ebben a sorrendben. 

OP06012 
Mennyit ér a világ legdrágább Rubik-kockája, és miért? A szöveg alapján válaszolj! 
1-es kód: A tanuló értelmezi a bekezdést, a válaszban leírja, hogy másfél millió dollár, 

ÉS utal a drágakövek magas értékére/fajtájára. 
Tanulói példaválaszok: 

 1,5 millió dollár, és rengeteg drágakő díszíti. 
 Másfél millió dollár, és mert a lapjait ametiszttel, smaragddal, gyémánttal és 

arannyal díszítették. 
 1,5 millió dollár. Azért, mert a lapjait ametiszttel, smaragddal, gyémánttal és 

arannyal díszítette 1995-ben a Diamond Cutters. 
 Másfél millió dollárt ér a drágakövek miatt. 
 1,5 M dollárt, mert drágakövek találhatóak benne. 
 1,5 millió dollár. Smaragdból, gyémántból, aranyból készült. 
 Másfél millió dollár, drágakövek. [Minimálválasz.] 
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Ha más pénznemet ÉS/VAGY más típusú drágakövet említ. 
Tanulói példaválaszok: 

 Sokat, mert csak egy van belőle. [Helytelen indoklás.] 
 1,5 milliót, mert olyan hatalmas. 
 1,5 millió dollár 
 Drágakövekből és aranyból készül. 
 Mert ametisztből, smaragdból, gyémántból és aranyból készült. 
 1,5 M dollár. Mert új gyártott. 
 5000 ér a Rubik-kocka, mert drága egy Rubik-kocka 
 1,5 millió dollár, mert nagyon sokat gyártottak belőle és sokan is veszik meg. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OP06016 
Kit vagy mit neveznek Cubestormer III-nak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OP06017 
Melyik versenyszámban tartja a rekordot magyar versenyző a szöveg adatai szerint? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: D 
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Anyám első süteménye 

OP03506 
Mikor ismeri el az anya, hogy a süteménye borzasztó lett? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OP03511 
Miért nevezték el az islert a családban „guggolós süteménynek”? A szöveg alapján válaszolj! 
1-es kód: A tanuló helyesen következtet az adott szövegrész alapján: mert aki kapott az 

islerből, ezután guggolva haladt el az ablak alatt, nehogy behívják még egy 
kis süteményezésre, mert nem ízlett nekik a sütemény. 
Tanulói példaválaszok: 

 Aki kapott az islerből, el akart rejtőzni a vendéglátók elől, ezért guggolva 
ment el az ablak alatt, nehogy megint ennie kelljen a sütiből. 

 Akik már kóstolták, az ablak előtt guggolva jártak, mert nem akartak enni 
még egyszer a sütiből. 

 Így akarták elkerülni, hogy bemenjenek és egyenek belőle.  
 Mindenki guggolva járt az ablak alatt, nehogy megkínálják még egyszer. 
 Mert utána mindenki guggolva ment el az ablak alatt, nehogy behívják őket. 
 Mert az ablak alatt guggolva mentek az emberek nehogy behívják és meg 

kelljen kóstolni. 
 Így akarták elkerülni, hogy behívják őket. 
 Guggolva jártak, hogy elkerüljék a kóstolást. 
 Így akartak elrejtőzni, hogy ne kelljen belőle enniük. 
 Guggolva mentek el az ablak előtt, nehogy megkínálják őket. 
 Nehogy enni kelljen belőle. [Minimálválasz.] 
 A házuk előtt úgy mentek az emberek, nehogy nekik meg kelljen kóstolni. 
 Mert a szomszédok guggolva jártak az ablakuk alatt, nehogy enniük kelljen 

belőle. 
 Mert az emberek guggolva mentek el a ház előtt, nehogy behívja őket az 

anyuka islert enni. 
 Mert amióta a szomszédok és locsolók ettek belőle, azóta guggolva mentek az 

ablaknál, nehogy megkínálják újra. 
0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 

Tanulói példaválaszok: 

 Mert guggolva jártak utána. [Hiányos válasz. Hasonlóképp: Guggolva jártak 
utána az ablak előtt.] 

 Mert fájlalták tőle a gyomrukat. 
 Mert nem akarták, hogy meglássák őket. [Hiányos válasz.] 
 Mert utána guggolva jártak az emberek, nehogy hányjanak. 
 Mert aki evett belőle, az utána csak guggolva tudott járni. 
 Mert hasmenést okozott. 
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 Mert utána fájt az ember hasa. 
 Annyira rossz volt, hogy utána el kellett menni az illemhelységbe. 
 Mert nem akarták, hogy meglássák őket [Hiányos válasz.] 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OP03512 
Miért nem tanulta meg az anya a cukrászkodást már korábban? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OP03513 
Mi volt az, ami mégis tökéletes lett ebben a süteményben? 

1-es kód: A tanuló helyesen következtet az adott szövegrész alapján, és leírja: 
a kinézete/külseje. 
Jó válasz még: ha utal a sütemény szép külsejére VAGY a csokimázra. 
A jó választ kiegészítheti a vonatkozó idézet egyes részleteivel („feketén izzó 
napkorong”, „fekete csokitó”), de ezek önmagukban NEM fogadhatók el. 
Tanulói példaválaszok: 

 A külseje. 
 Szép volt a sütemény. 
 Jól nézett ki a süti, bár nem volt finom. 
 A csokimáz. 
 A látvány. 
 A kinézete, mert olyan volt, mint egy fekete csokitó. 
 A csokimázöntet. 
 Hogy kívülről szép/gyönyörű volt. 
 Szép volt. 
 Kinézete, azaz a csokimáz. 
 Kinézete. 
 Jól nézett ki és nagyobb is volt. 

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

 Az illata. [Ez nem derül ki a történetből.] 
 Az állaga. [Nem jó, mivel az elbeszélő fűrészporhoz hasonlította.] 
 A vastagsága. [Ez nem derül ki a történetből.] 
 Az íze. 
 Feketén izzó napkorong. 
 A sok lekvár. 
 Az, hogy szeretettel csinálta a családnak, beletette szívét, lelkét. 
 Az, hogy senkinek sem ízlett. 
 A csoki. [Még kevés.] 

Lásd még: X és 9-es kód. 
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OP03514 
Miért nem látott hozzá a család a sütihez azonnal, ahogy az elkészült? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OP03518 
A szövegben sok olyan gesztus olvasható, amelyeket az olvasónak kell értelmeznie. Mit jelent 
az, hogy a kutya „egyre komótosabban rágott”? 

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi az adott szövegrészt, és utal arra, hogy a kutya 
azért rágott egyre lassabban, mert nem ízlett neki a sütemény. 
Az még kevés, ha a „komótos” szót magyarázza (pl.: lassabban rágott), arra 
kell utalnia, hogy a kutyának nem ízlett/nem esett jól a sütemény.  
Tanulói példaválaszok: 

 Nem ízlett a kutyának a sütemény. 
 Lassabban ette, mert nem ízlett neki, küszködött vele. 
 A süti íze egyre rosszabb volt, ahogy ízlelte és rágta. 
 Egyre lassabban, mert neki sem ízlett, csak első felindulásból kezdte gyorsan 

falni. 
 Azt, hogy a kutyának sem ízlett. 
 Mert megízlelte. 
 Még a kutyának sem kellett a sütemény. 
 Mert undorodva ette. [Az undor szóval utal a rossz ízre.] 
 Egyre lassabban evett, elkezdte érezni az ízét, és nem ízlett neki. 
 Az ő szájízének sem tetszett a sütemény, és amint belátta, egyre lassabban 

rágott. 
 A kutya sem szerette a sütit. 
 A kutyának sem esett jól a süti. 
 Egyre lassabban rágott, ahogy megérezte az ízét. 
 Az íze miatt egyre lassabban rágott. 

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

 Egyre lassabban rágott a kutya. [Hiányos válasz] 
 A kutya nem volt éhes, ezért komótosabban rágott. 
 Azt jelenti, hogy mivel kemény volt az étel, nehezebb volt megrágni. 
 Száraz volt a sütemény. 
 Egyre lassabban ízlelte.  
 A kutya azért rágott lassabban, mert nagyon ízlett neki a sütemény, és ki akart 

élvezni minden falatot. 
 Úgy látszik, evés közben kezdett jóllakni a kutya, ezért rágott lassabban. 
 Egyre lassabban rágott. [Nem elfogadható, ha a komótos szót magyarázza 

meg.] 

Lásd még: X és 9-es kód. 
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OP03519 
Vajon később megtanult az anya süteményeket készíteni? Válaszodat a szöveg alapján 
indokold! 

1-es kód: A tanuló IGEN-nel válaszol, és visszakeresi a szövegben az idevonatkozó 
részletet: „Manapság, amikor anyám isteni bejglijét, hatlaposát eszem…” 
Az idézet önmagában is elfogadható, nem szükséges IGEN-nel válaszolnia. 
Saját szavaival is indokolhat, ha az egyértelműen köthető az idevonatkozó 
szövegrészhez VAGY leírja: hatlapos ÉS/VAGY bejgli. Ha a tanuló 
indoklásában az utolsó bekezdésre hivatkozik. 
Tanulói példaválaszok: 

 Igen, és ez ebből a mondatból derül ki: „Manapság, amikor anyám isteni 
bejglijét, hatlaposát eszem…” 

 Igen, mert ma már a bejglije is nagyon finom. 
 „Manapság, amikor anyám isteni bejglijét, hatlaposát eszem…” 
 Hatlapos, bejgli [Az egyik már elég.] 
 Igen, mert a végén azt mondják, hogy finom bejglit süt. 
 Igen, megtanult sütni, az utolsó bekezdésben részletezi. 
 Igen, az utolsó bekezdésben részletezi. 
 Az utolsó bekezdésben már dicséri a sütiket. 
 Igen, mert később már az elbeszélő dicséri a többi süteményt. 
 Manapság már finom sütiket tud sütni. [A szóhasználat miatt (manapság) 

elfogadható, viszont az a válasz, hogy: „igen, már jól süt/finomak a sütik” 
még nem jó, mert nem hivatkozik eléggé a szövegre.] 

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

 Igen. [Hiányzik az indoklás.] 
 Ma már finom az islere. 
 Igen, mert később ugyan úgy sütött sütiket. 
 Nem, mert nem akart többet sütni. 
 Utolsó bekezdésben írja. [Ebben az esetben le kell írnia, hogy igen.] 
 Szerintem nem, mert nincs érzéke a sütéshez. 
 Nem, mert nem akart megtanulni. 
 Nem, mert rájött, hogy nem megy neki. 
 Igen: A nyolcvanas években az isler volt a sztár. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OP03520 
Mit gondolsz, hogyan emlékszik vissza a család erre az eseményre? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 
Helyes válasz: D 
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