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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ön a 2017-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja a kezében. A Javító
kulcs 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 2017 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 ma
gyarázatot, 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 – 8. évfolyam
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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
1/34

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:






0-s kód:

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

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.
2/35

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

3/36

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

4/37

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

Szövegértés – 8. évfolyam
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5/38

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:












0-s kód:

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.”

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.
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6/39

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:






0-s kód:

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.

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.
7/40

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

8/41

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

Szövegértés – 8. évfolyam
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9/42

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:






0-s kód:

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.

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.
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Mangábék
10/43

OP05402
Miért szállították hazánkba a mangábékat? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

11/44

OP05403
Hány aranyhasú mangábéja lesz összesen a Fővárosi Állat- és Növénykertnek, miután
mindegyik szállított állat a végleges helyére került? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

12/45

OP05404
Melyik állítás IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbiak közül? Válaszodat a megfelelő
kezdőbetű besatírozásával jelöld!
Helyes válasz: Igaz, Hamis, Igaz, Hamis – ebben a sorrendben.

13/46

OP05405
Melyik földrészen élnek vadon a mangábék? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

14/47

OP05407
Sorolj fel két tényezőt a szövegből, amelyek alapján a veszélyeztetett fajokhoz sorolják
a mangábékat!
1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megnevezi a következő KÉT
tényezőt:
(élőhelyén folyó) (intenzív) vadászat,
(eső)erdők/őserdők/élőhely pusztítása/pusztulása.
A tanuló a helyes választ kiegészítheti a veszélyeztetettséghez kapcsolódó más
információkkal a szövegből, pl.: állatkertjeinkben összesen 37 példány él/
a veszélyeztetettség fokát nehéz megállapítani.
Tanulói példaválaszok:









Intenzív vadászat, esőerdők pusztulása.
Vadászat, esőerdők pusztítása.
Pusztítják az esőerdőt, vadászok.
Nagyon kevés adat van róluk. Pusztították az őserdőke és intenzív a vadászat.
Az élőhelyén lévő intenzív vadászat és az élőhelyük elpusztítása.
Figyelembe véve az élőhelyén folyó intenzív vadászatot és az esőerdők
pusztítását, minden képpen veszélyeztetett fajnak mondhatjuk.
„folyó intenzív vadászat” (+ az élőhely pusztítása)
Európában és Amerikában összesen 37 példány él.

Szövegértés – 8. évfolyam
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0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:







Pusztítják az élőhelyüket. [Csak egy tényezőt nevez meg.]
Vadászat, kevés van belőle. [Csak egy tényezőt nevez meg.]
Mert kevés van Európában belőle. Mert kevés fajtája van.
Vadásszák őket, nem tudják jól megfigyelni őket.
„Az élőhelyüken folyó intenzív vadászat és pusztítás.”
37 példány van belőle a világon [Nem teszi hozzá, hogy az állatkertekben.]

Lásd még: X és 9-es kód.
15/48

OP05410
Melyik állat szerepel a Fővárosi Állat- és Növénykert emblémáján? Satírozd be a helyes
válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

16/49

OP05411
Az intézmény igazán széles „repertoárral” rendelkezik – olvashatjuk A cél című bekezdésben.
Melyik kifejezéssel helyettesíthetjük a széles repertoárt ebben a szövegkörnyezetben?
Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

17/50

OP05414
Mi volt a különlegessége a gorillacsaládra vonatkozó fajmegőrzési programnak a többi állatfaj
programjához képest?
1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és válaszában utal arra, hogy
a többi állattól eltérően a gorillákat természetes élőhelyükre költöztették
vissza, hogy ott szaporodjanak.
A tanuló idézheti az utolsó mondatot: „Ez az első alkalom, hogy...”, de nem
idézheti az elsőt: „Egyedüli fajmegőrzési program keretében...” Ez alól
kivétel, ha válasza a Nemzeti Parkot hangsúlyozza.
Természetes élőhely helyett elfogadható: vadon, eredeti otthon, szabadba,
természetbe stb.
A tanuló más, gorillákra vonatkozó információval is kiegészítheti válaszát,
pl.: veszélyeztetett faj, de önmagukban ezek nem elfogadható információk.
A Nemzeti Parkra egyértelműen kell utalnia.
Tanulói példaválaszok:
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A gorillákat nem állatkertbe szállították, hanem Nemzeti Parkba.
A gorillákat természetes élőhelyükre szállították.
A gorillákat a saját élőhelyükön akarják szaporítani.
Hogy őket nem állatkertbe vitték, hanem a természetes élőhelyükre.
Ők visszavitték őket a vadonba.
9000 km után szabadon engedték őket.







0-s kód:

Őket Nemzeti Parkba vitték. [A Nemzeti Park nevét fogadjuk el plusz
információnak abból a mondatból, többet nem írhat.]
Őket nem állatkertbe, hanem Nemzeti Parkba vitték.
Őket nem vadasparkba, hanem Nemzeti Parkba vitték.
Őket a gaboni Nemzeti Parkba vitték.
Őket az élőhelyükre vitték vissza. [Visszavinni/visszaköltözni/visszajuttatni
igékkel az élőhellyel együtt elfogadható válasz.]
Őket elengedték.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:









A gorillákat nem Európába szállították.
A gorillákból egyszerre kilencet szállítottak.
Az, hogy ők Afrikába kerültek, nem Európába.
Nem állatkertbe szállították őket, hanem állatparkba.
Az, hogy egy teljes család költözhetett össze.
(9000 km megtétele) után egy teljes család költözött a gaboni Nemzeti
Parkba.
9000 km után megérkeztek élőhelyükre. [Hiányzik a lényegre való utalás,
hogy hova költöztették őket.]
9000 km után egy teljes család költözhet be a gaboni Nemzeti Parkba. [Nem
világos, melyik információ hangsúlyos ebben a válaszban. A Nemzeti Parkot
ki kellene emelnie.]

Lásd még: X és 9-es kód.
18/51

OP05418
Keress arra vonatkozó információt a szövegben, hogy az állatok utaztatása a lehető legjobban
biztosított körülmények között zajlik!
1-es kód: A tanuló az idevonatkozó szövegrész alapján következtet arra, hogy az
állatokkal állatgondozó, állatorvos utazik, ÉS/VAGY megfelelő mennyiségű
élelmet is visznek magukkal. (ez utóbbit csak a konkrét szövegrészre
hivatkozással együtt fogadjuk el: pandáknak vitt élelem/bambusz).
A tanuló a következő szövegrészekre hivatkozhat:
„A nem mindennapi szállítás megszervezéséről, és az állatok kényelméről
több mint 30 fős csapat gondoskodott.”
„A mintegy 8000 kilométeres utat ... tette meg két állatgondozó, egy
állatorvos és egy mázsa friss bambuszlevél kíséretében.” [A bambuszlevél vagy
a pandák megnevezése külön-külön is elég.]
„A szállítmányozó cég többször dolgozott együtt állatkertekkel és állatvédő
szervezetekkel.” (Amennyiben ezt a szövegrészt idézi, mindenképpen utalnia
kell az állatvédő szervezetekre.)
Tanulói példaválaszok:





Van velük állatorvos.
A pandákkal is mentek állatgondozók.
Visznek magukkal ennivalót, pl. a pandáknak bambuszlevelet.
orvos, állatgondozó, friss étel
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0-s kód:

Orvosokkal, friss élelemmel utaznak, és a legjobb ellátást kapják.
30 fős csapat gondoskodik róluk.
Ha a tanuló a pandáknak szállított bambuszra hivatkozik, de válaszában a
repülővel és a teherautóval utazás is szerepel, a válasz elfogadható.
Több fős csapat gondoskodik az állatok kényelméről.
20-30 fő gondoskodik az állatok védelméről.
Sok gondozó és állatorvos utazik velük. [Az állatorvos miatt elfogadjuk.]
Több gondozó utazik velük.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:














Kényelmesen elférnek.
Minél rövidebb idő alatt odaszállítják.
Logisztikai szakértelmének köszönhetően a szállítmányozó cég számos
alkalommal dolgozott együtt állatkertekkel és állatvédő szervezetekkel stb.
Útjuk során elosztóközpontban is jártak. A hosszú út alatt egy Airbus 300-as
típusú repülőgéppel utaztak.
Airbus A300 típusú géppel utaztak/ két légielosztó központban járta/ északamerikai légi bázison jártak.
Ha a tanuló a pandák utazásánál a fogadóbizottságra is hivatkozik.
Sok ember utazott velük.
Sok gondozó utazott velük.
37 fő utazott velük.
A szállítmányozó cég többször dolgozott együtt állatkertekkel. [Az idézet
lényeges eleme hiányzik (állatvédő szervezetek), így nem elfogadható.]
Kapnak enni, inni. [Csak pontos hivatkozással lenne elfogadható
(bambuszlevél/pandák).]
Air 300-as repülőgéppel utaztak, két légielosztóban is jártak, 30-an
gondoskodtak róluk. [A nem releváns információ miatt
Sok hozzáértő utazott velük. [Ennél konkrétabb/szövegszerűbb utalás kell.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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Josef Čapek
19/52

OP00201
Mi szeretne lenni Václav, ha felnő? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

20/53

OP00203
Miért húz fehér kesztyűt a becsüs? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D

21/54

OP00204
Milyen eszközzel vizsgálja meg a becsüs a festményeket?
1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt: nagyítóval.
Tanulói példaválaszok:




0-s kód:

Kesztyűvel, nagyítóval.
Kézbe veszi és hosszasan nézi a szemével és egy nagyítóval.
Nagyító.
„Nagyítót fog a kezébe.”

Helytelen vagy hiányos válasz. A kesztyű kivételével bármelyik tárgy említése
a jó válasz mellett 0-áz.
Tanulói példaválaszok:






Lámpával
kesztyű
Nagyító, mikroszkóp.
nagyító, ecset
szemüveggel, nagyítóval

Lásd még: X és 9-es kód.
22/55

OP00206
Melyik szereplő szemén keresztül ismerjük meg a becsüst a történet elején?
1-es kód: A tanuló következtet az 1. szövegrész alapján, és megnevezi
Václavot. Elfogadható még: Vošek, Vašík, kisfiú, gyerek.
Tanulói példaválaszok:





A kisfiú.
Vašík szemével.
Václav
gyerek
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0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:





Az elbeszélő.
A kisfiú szülei.
Josef Capek
Mesélő és Vašek

Lásd még: X és 9-es kód.
23/56

OP00207
Mennyire értékesek a képek, amelyeket Václav szülei örököltek a nagymamától?
1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt: annyit sem érnek, mint
a keret, amelyben vannak/értéktelenek.
„A kerete mindegyiknek többet ér, mint maga a festmény.”
Tanulói példaválaszok:











0-s kód:

Semennyire.
Fabatkát sem érnek.
A képkeret értékesebb a képeknél.
Értéktelenek.
Nem igazán, inkább csak a keretük.
Nem annyira értékesek.
Nem igazán értékesek.
Nem nagyon értékesek.
Nem túl értékesek.
Nem igazán érnek sokat.
Nagyon kicsit ér.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:









Milliókat érnek.
Egy kevés pénzt kaphatnak értük.
Az is megeshet velük, hogy gazdagok lesznek.
A keret értékesebb, mint a festmény 1 kivétellel.
Nem érnek semmit, kivéve egyet. [A kisfiú képére utal így.]
Nem értékes, csak a keret.
Sokat ér, mert családi örökség.
A kép nem annyira ér sokat, mint a keret. [Azt sugallja, hogy a keret sokat
ér.]

Lásd még: X és 9-es kód.
24/57

OP00211
Miért viselkednek furcsán a szülők a 2. szövegrészben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D
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25/58

OP00214
Kit rajzolt le Václav, amíg a szobájában volt? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

26/59

OP00217
Szerinted hogyan fogja érezni magát a becsüs, ha visszatér Vomáčka professzorral, és kiderül
az igazság? Válaszodat a szöveg alapján indokold!
1-es kód: A tanuló értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és válaszában megnevez
legalább egy érzelmet magyarázattal együtt. Az érzelmek és a magyarázatok
a következők lehetnek:
Érzelem: szégyenérzet ÉS/VAGY harag ÉS/VAGY csalódottság/szomorú
ÉS/VAGY rosszul/kellemetlenül érzi magát.
Magyarázat:
• az óriási szakmai hiba miatt és/vagy azért, mert a professzor előtt is
leégett/hiába hívta oda a professzort;
• nem szóltak neki a szülők a tévedéséről;
• elmaradt a szenzáció.
Tanulói példaválaszok:


















Szégyellni fogja, hogy nem tud megkülönböztetni egy gyerekrajzot egy igazi
festménytől.
Ki fog akadni, amiért a szülők nem szóltak neki, hogy ne hozza el a professzort.
Csalódott lesz, hogy mégsem egy új festményt fedezett fel.
Szerintem nagyon rosszul fogja érezni magát attól, hogy ekkora hülyeséget
mondott.
Csalódott lesz, hogy mégsem egy új festményt fedezett fel.
Ki fog akadni, amiért a szülők nem szóltak neki, hogy ne hozza el a
professzort.
Szégyellni fogja, hogy nem tud megkülönböztetni egy gyerekrajzot egy igazi
festménytől.
Kínosan, hiszen a kisfiú festette a képet.
Szerintem csalódott lesz, mert azt hitte nagyon nagy felfedezés, de kiderült,
hogy nem.
Kicsit szomorúan és csalódottan és persze mérgesen, mert nem mondták el
neki rögtön az igazat.
Csalódottan, hogy mégsem egy milliókat érő képet talált.
Elszégyelli magát, mert azt hitte, nagy dolgot talált.
Elsüllyed szégyenében, hogy a kisfiú írását összekeverte egy híres festő „nem
igazi” tanítványának az írásával.
Elvörösödik és elszégyelli magát, amiért ekkorát tévedett és még a
professzort is elhozta emiatt feleslegesen.
Becsapva érzi magát, mert a kisfiú festette.
Meglepődik, hogy ennyit ér a tudománya.
Csalódottnak, mert kiderül, hogy nem eredeti kép/nem igazi a kép.
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0-s kód:

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:















Haragudni fog Václavra, amiért így átejtette. [Helytelen az indoklás.]
Nem lesz túl boldog. [Hiányzik az indoklás.]
Szerintem a végén még neki áll majd feljebb.
Szerintem azt fogja hazudni, hogy a szülők kicserélték a képet. [Nem
szövegalapú indoklás.]
Szerintem örülni fog, mert kiderült, hogy ki festette azt a remekművet.
Átvertem, kizsákmányoltam, mert azt mondta, milliomosok.
Rosszul fogja magát érezni, ha kiderült az igazság.
Becsapva érzi magát, mert végig átverték őt.
Meglepődik, hogy egy kisgyerek ilyen képet festett.
Csalódottnak, mert kiderül, hogy hamis/hamisítvány.
Kellemetlenül, mert félrenézte az aláírást/felcserélte a betűket.
Haragudni fog Václavra, amiért így átejtette.
Nevetni fog.
Lelkifurdalása lesz, mert hazudott ennek a családnak.

Lásd még: X és 9-es kód.
27/60

OP00219
Miből fakad a történet humora? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

28/61

OP00220
Az alábbi önarcképek közül melyiket festhette Josef Čapek? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: D
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„A” füzet szövegértés 1. rész/
„B” füzet szövegértés 2. rész/

Zene
29/1

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

30/2

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:








0-s kód:

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.]

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.
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31/3

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:










0-s kód:

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).]

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.
32/4

OP01009
Mi a különbség a 2. és a 3. bekezdés témái között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C
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33/5

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

34/6

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

35/7

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

36/8

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:







0-s kód:

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.”

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.
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37/9

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

38/10

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:









0-s kód:

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.]

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:
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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.]



A lehetőség mindenki számára adott. [Még nem elfogadható, mert külső
tényezőre utal. Helyesen: mindenkiben.]

Lásd még: X és 9-es kód.
39/11

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

40/12

OP01017
Mi volt a szerző elsődleges célja a cikk megírásával? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C
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Sárkányok
41/13

OP00803
Hol élnek a sárkányok a szöveg szerint? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: B

42/14

OP00805
Az 1. szövegrész alapján milyenek a sárkányok? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

43/15

OP00807
Mivel kapcsolatban tartalmaz megkötést a pályázati kiírás? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: B

44/16

OP00808
Másold ki azt a kifejezést, amely az 1. szövegrészben a sárkányt helyettesíti!
1-es kód: A tanuló a szövegben visszakeresi a rokon értelmű kifejezést: bestia.
Idézheti a mondatot. „Szeretnél életre kelteni egy szelíd vagy nagyon is
harcos kedvű bestiát?”
Tanulói példaválaszok:




0-s kód:

Bestiát.
Szeretnél életre kelteni egy szelíd vagy nagyon is harcos kedvű bestiát?
Ez a kifejezés a bestia.
Szeretnél te is egy szelíd vagy harcos bestiát

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:







Csokoládé.
Teremtmény.
Legkiismerhetetlenebb teremtényeink.
Ötletes, hosszú, kacskaringós, rövid, rettentő vagy nevettető.
Teremtmény, bestia.
Csokoládé, bestia.

Lásd még: X és 9-es kód.
45/17

OP00809
Hány pályázatot adhat be egy pályázó? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A
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46/18

OP00812
Mit kell feltüntetni a pályázat beküldésekor a levél tárgyaként? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: B

47/19

OP00813
Mikor hirdetik ki a meseírópályázat eredményét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

48/20

OP00814
Mi a feladat pontosan a második fordulóban?
2-es kód: A tanuló a szöveg információi alapján megfogalmazza, hogy a második
fordulóban a kiválasztott/nyertes/legjobb mesékhez/történetekhez kell
illusztrációt készíteni/rajzolni.
Válaszában utalhat a vonatkozó szövegrészre, de nem idézheti azt szó szerint:
„illusztrátorokat keresünk majd az általunk legjobbnak ítélt történethez.”
viszont
„illusztrátorokat keresnek majd az általuk legjobbnak ítélt történethez”
A tanuló válasza kiindulhat az illusztrátor definíciójából (lábjegyzet) (1-es
kód/ 6. példaválasz), de annak szó szerinti idézése már nem elfogadható, mert
nem válasz a kérdésre.
Tanulói példaválaszok:









A nyertes meséket kell illusztrálni.
A kiválasztott történetekhez kell rajzot készíteni.
Ihletett illusztrátorok keresünk majd az általuk legjobban ítélt történetekhez.
Ihletett illusztrátort keresnek a kihirdetett nyerő szöveghez.
Rajzolni kell. Kiválasztják a legjobb mesét, és ahhoz kell ihletett illusztrációt
készíteni.
Egy kiválasztott szöveghez illő rajzot rajzolni.
Kiválasztott történethez kell rajzolni.
Rajzolni, a legjobb történethez szemléltető ábrát készíteni.

1-es kód: Részlegesen jó megoldás. A tanuló válaszában csak arra utal, hogy
illusztrációt/sárkányos rajzot kell készíteni.
Tanulói példaválaszok:









Le kell rajzolni a sárkányokat.
Illusztráció készítése.
Illusztrációt (rajzot) kell készíteni sárkányokhoz kapcsolódóan.
Illusztrátor pályázat.
Illusztrálni kell egy történetet.
Rajzolni, nyomtatott történethez szemléltető ábra készítése. [Az illusztrátor
definíciójából kiinduló válasz.]
A történet által megihletett illusztrációkat készíteni.
Illusztrálni/szemléltető ábrát készíteni.
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0-s kód:

Rajzolni kell/mesét kell rajzolni.
Ha releváns részlettel kiegészíti: pályaműhöz rajz/meséhez illusztráció.
Illusztrátorokat keresnek/ihletett illusztrátorokat keresnek.
Illusztrációt kell készíteni az adott/megadott szöveghez.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:













A pályázóknak le kell rajzolniuk saját sárkányukat.
Le kell rajzolni, amit a kiállításon láttak. [Félreértés.]
2016. szeptember 26-án, ihletett illusztrációt kell elkészíteni.
Az illusztrátoroknak ki kell választaniuk a legjobb történetet, és rajzolni kell
hozzá.
Az általad legjobban értékelt könyvből rajzol (illusztrál).
Ihletet keresnek egy történethez.
Ihletett illusztrátoroknak kell írni történetet.
nyomtatott szöveghez készít szemléltető ábrát
illusztrátor
A pályázóknak ki kell választani a mesét, és le kell rajzolniuk saját
sárkányukat. [Félreértés.]
Rajzoló, aki nyomtatott szöveghez szemléltető képet, ábrát készít. [Nem
válaszol a kérdésre, csak megadja az illusztrátor definícióját.]
Illusztrátorpályázat. [Kevés, nem válaszol a kérdésre.]

Lásd még: X és 9-es kód.
49/21

OP00815
Hol lehet megismerni a beérkezett műveket? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

50/22

OP00819
Mi a szöveg elsődleges szerepe? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A
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Üveggolyó
51/23

OP03219
Hová tette az elbeszélő az üveggolyót? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

52/24

OP03202
Miért szorította az üveggolyót az elbeszélő a 2. szövegrészben? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: B

53/25

OP03205
Miért okozott először csalódást a golyóstoll az elbeszélő számára? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: A

54/26

OP03204
Mi a hasonlóság az üveggolyó és a toll között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

55/27

OP03206
Hová tette a tollat az elbeszélő? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

56/28

OP03207
Melyik cím illik leginkább a 3. bekezdéshez? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: C

57/29

OP03208
Mihez hasonlította az elbeszélő a notesz papírlapjait? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: A

58/30

OP03211
Végül miért nem használta az elbeszélő a noteszt? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!
Helyes válasz: D
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59/31

OP03216
Miért mondhatjuk, hogy az üveggolyó Éva számára is értékes? Satírozd be a helyes válasz
betűjelét!
Helyes válasz: B

60/32

OP03218
Az elbeszélő számára az elcserélt dolgok közül az üveggolyó a legkedvesebb. A szöveg
alapján támaszd alá ezt az állítást!
1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi a 6. szövegrészt, és válaszában utal arra, hogy
a) bár az elbeszélő elcseréli a golyót, később ez az egyetlen, amit
visszacserél/vissza akarja cserélni, illetve ezért mindent megad; VAGY
b) az elbeszélő érzelmileg kötődik az üveggolyóhoz, mert az apjától kapta.
Tanulói példaválaszok:















0-s kód:

Mert már volt nála, utána elpasszolta a tollért, aztán ismét visszacserélte.
Mert amikor ajándékként kapja, nem kell neki, aztán megbánja, és
visszaszerzi.
Mindent hajlandó volt megadni érte, és hiányzott neki.
Mindegyiket hamar megunta, de az üveggolyótól nehezebben vált el. Évának
sok dolgot adott az üveggolyóért cserébe.
Az édesapjától kapta, úgyhogy érzelmi értéke van, és a végén sok mindent
adott, hogy visszaszerezhesse.
„- Mindig ugyanaz a kép. Mit adnál még?
- Mindent. Amit akarsz.”
Kötődik hozzá, mert az apjától kapta ajándékba.
Mert az üveggolyót az apjától kapta.
Mert az apjától kapta.
Vissza akarja kapni/szerezni/kérni.
A családjától kapta.
Bár egyszer elcserélte, amikor újra vissza akarta szerezni, akkor bármit
megadna érte.
Az apjától kapta, ezért később vissza is akarta cserélni.
Évának mindent odaadott cserébe, amit kért.
Mert azt írja, Éva mindent elkér tőle cserébe./Mert megadja érte a szivartokot,
a radírt és a mentőt.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:







Mert annyira szorítja éjjel, hogy elkezd izzadni a keze.
Mert nagyon örül neki a kórházban.
Vissza szeretné cserélni/visszacserélte/visszacseréli a végén.
Mert annyira szépen fénylik, mint a nap.
Mert nem tudja, hogy a tollat vagy a golyót szeretné.
Mert azt szerette a legjobban, avval játszott a legtöbbet.

Lásd még: X és 9-es kód.
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61/33

OP03220
Az üveggolyó két alkalommal is az elbeszélő birtokába kerül. Mi a különbség a két eset közt
az elbeszélő szempontjából? Válaszodat a szöveg alapján indokold!
1-es kód: A tanuló helyesen következtet a 2. és a 6. szövegrészre, és válaszában utal
arra, hogy amíg az első alkalommal az édesapjától /családjától kapja
ajándékba, a második alkalommal sok dolgot kell cserébe adnia.
Tanulói példaválaszok:











0-s kód:

Először ingyen van, másodjára mindenét oda kell adnia érte.
Az apukájától kapja ajándékba az újpesti kórházban, utána Évivel csereberél.
Először nem kell adnia semmit érte, a másiknál cserélnie kell.
Egyszer az apukájától kapta, másodszor ő maga szerezte vissza.
Először kapta, másodszor cserélte.
Az első esetben megkapta, a másodikban meg kellett szereznie.
Először kapta, később cserélte. [Minimálválasz.]
Ajándékba kapta, majd neki kellett visszaszereznie.
Először az apjától kapta, majd másodszor mindent odaad/mindent
megad/bármit megad azért, hogy visszakapja.
Az első alkalommal apjától kapja, második alkalommal cserélnie kell nem
kevés dologra.
Az apjától kapta és Évával cserélte vissza.

Helytelen vagy hiányos válasz.
Tanulói példaválaszok:











Egyszer azért kapja, mert beteg, a másodiknál azért, mert akarja a golyót.
Egyszer elcserélte, máskor meg Juli elvette.
Először örült, de megunta, másodjára örült a legjobban.
Először az övé volt, aztán cserével szerezte vissza. [Az övé volt még nem
elég.]
Az apjától kapta, majd vissza akarta kapni. [A második fele miatt.]
Először ő akarja elcserélni egy tollra. Másodszor pedig vissza akarja cserélni.
Először nem tetszik neki. Másodszor meg igen.
Először kórházban van, aztán szabadon mozog.
Az elsőnél nem tetszik neki annyira, a másodiknál már mindent megadna érte.
[Az első alkalomról nem ír semmit.]
Másodjára mindent megadott azért, hogy visszaszerezze. [Nem elég a
második alkalmat leírnia, az elsőt is le kell.]

Lásd még: X és 9-es kód.
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