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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/

Mesélő Budapest 

OR04202 
Mi különbözteti meg elsősorban a jelenlegi Erzsébet hidat Budapest többi központi hídjától? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR04203 
Milyen típusú híd volt a régi Erzsébet híd? 

1-es kód: A tanuló következtet arra, hogy a régi Erzsébet híd lánchíd 
típusú/egylyukú/függőhíd volt. 
Releváns idézet is elfogadható, amennyiben tartalmazza a helyes információt: 
„Hosszú éveken át ez volt a világ leghosszabb egylyukú függőhídja.” 
Ha a helyes válaszba belekeveri a jelenlegi kábelhídra vonatkozó jellemzőket, 
nullázza a választ. 
Tanulói példaválaszok: 

 Függő. 
 Függőhíd. 
 Lánchíd. 
 Egylyukú. 
 Egylyukú függőhíd. 
 Lánc típusa volt. 
 Egyetlen nyílással ívelt át a Dunán. 

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

 Nagy nyílású. 
 Duna-híd. 
 Pontonhíd. 
 Egylyukú függőhíd, kábelhíd. 
 Ívelt. 
 Régi. 
 A régi Erzsébet híd világhírű volt. 
 Eleinte kábelhíd volt, aztán lánchíddá építették. 
 Leghosszabb híd volt. 

Lásd még: X és 9-es kód.  
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OR04206 
Melyik évben robbantották fel a régi Erzsébet hidat? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt: 1945-ben. Hozzáteheti, hogy a 
II. világháború végén, de ez még önmagában nem elfogadható információ. 
Tanulói példaválaszok: 

 1945, II. világháború végén. 
 1945. 
 1945 januárjában. 
 1945-ben. 
 1945. január 
 1945, II. világháború vége 

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

 1945. novemberben itt működött. [Ha kiegészíti a hónappal, annak helyesnek 
kell lennie.] 

 A II. világháború végén. 
 1926-ban. 
 1946 júniusában. 
 1944. 
 1946. 

Lásd még: X és 9-es kód.  

OR04208 
Gyuri szerint a Böske híd nem volt igazán stabil. Mivel indokolhatja álláspontját a szöveg 
alapján? 

1-es kód: A tanuló következtet a szöveg alapján, és válaszában utal arra, hogy (1946 
telén) a jégzajlás elvitte. Nem elég megjelölnie a jégzajlást, a válasznak 
pontosabban kell hivatkoznia. 
Tanulói példaválaszok: 

 A sodrás és a jég elvitte. 
 Azzal, hogy 1 évvel a megépítése után elvitte a jégzajlás. 
 A jégvonulás elsodorta. 
 Úgy, hogy a sodródó jég is elvitte. 
 Mert elvitte a jeges áramlat. 
 Mert a jégzajlás után újra kellett építeni. 
 Mert a jégtáblák elvitték. 
 Mivel 1946 januárjában a jégzajlás elvitte. 
 A jégzajlás miatt pontonhíddal együtt elvitte. 
 Azzal, hogy egy jégzajlás is el tudta vinni. 
 Elsodorta a jég 1946-ban. 
 Elvitte/tönkretette/megsemmisítette/elpusztította a 

jégzajlás/jég/jégtáblák/jégvonulás/jégár. 

3/30

4/31
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert ráestek az Erzsébet-híd romjai. 
 Azzal, hogy egylukú függőhíd volt. 
 Hogy elvitte a vihar. 
 Azzal, hogy 1946. januárjában ezt is elvitte az ár. 
 Ideiglenes híd volt. 
 Elvitte az árvíz. 
 Mivel romokra építették. 
 Mert ez csak egy ideiglenes híd volt. 
 Mert elvitték egy hétre és kijavítva hozták vissza. 
 Jégeső elvitte. 
 Mert közelebb volt a vízszinthez, mint a többi híd. 
 Elvitte a jéghegyek/jégvihar. 
 Az 1946 januárjában bekövetkezett jégzajlás miatt. 
 Mozgatható elemekből állt, ezért könnyen szétesett. 
 Nincsenek tartópillérei. 
 Mert csak egy ideiglenes híd volt. 

Lásd még: X és 9-es kód.  

OR04211 
Melyik korábbi árvíz idején volt legalacsonyabb a Duna vízállása? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR04213 
Milyen vízállásnál zárják le a csatornák zsilipeit? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR04215 
Mikor nagyobb a Duna sebessége? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt: árvízkor. 
A kifejezést körülírhatja, pl. amikor kiönt a Duna. 
Válaszában hivatkozhat az árvíz idején mért legnagyobb sebességre: 
2,5 méter/másodperc, de azt helyes mértékegységekkel, pontosan kell tennie. 
Elfogadható, ha a harmadik fokozat vízállására (800 cm), vagy magas 
vízállásra/vízszintre hivatkozik. 
Elfogadható, ha idézi a legmagasabb vízállást: 1838. márc. 15 - 1030 
cm. [Már az év megnevezése is elég.] 
Tanulói példaválaszok: 

 Mikor árad. 
 Ha jön le a hegyről az olvadt hó. Átlag: 0,5 m/s Árvíz: 2,5 m/s 

5/32

6/33

7/34
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 Amikor kiönt a Duna. 
 Áradáskor. 
 Árvízkor. 
 Árvíz idején. 
 2,5 méteres másodpercenkénti sebességnél. 

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

 Amikor az a legkeskenyebb. 
 Ha a szél nagyon erősen fúj. 
 Amikor az eső esik. 
 Amikor szélesebb. 

Lásd még: X és 9-es kód.  

OR04216 
Kik a hídmesterek? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és válaszában utal a következők 
egyikére: vigyáznak városunk ékességeire, a 
hidakra; óvják/karbantartják/javítják/ellenőrzik/őrzik/felügyelik hídjainkat. 
Tanulói példaválaszok: 

 Akik a hidat őrzik. 
 Akik ellenőrzik a hidakat. Ők a hidak szeme és szája. 
 Hídjainkat óvják és karbantartják. 
 Az a feladatuk, hogy felügyeljék a hidakat. 
 Akik folyamatosan ellenőrzik a hidat és listát írnak a hibákról. 
 Ők vigyáznak a hidakra, ellenőriznie kell az utat, aluljárót, jelzőlámpákat, a 

Duna vízszintjét. 
 Akik a hidat felügyelik. 
 Hidak karbantartói. 
 Akik szólnak, amikor rossz a híd. 
 Akik minden nap ellenőrzik a hidakat. 
 Akik korán kelnek, és naponta kétszer átgyalogolják a hidat és ellenőrzik. 
 Akik hídjainkat óvják. 
 Akik éles szemmel és gondos kézzel vigyáznak városunk ékességeire, 

hídjainkra. 
 „A hídmestereknek az a feladatuk, hogy éles szemmel és gondos kézzel 

vigyázzanak városunk ékességeire, a hidakra.” 
 „Ők azok, akik hídjainkat óvják és karbantartják.” 
 Vigyáznak városunk ékességeire, a hidakra. 
 Ha rossz a híd, szól. 
 Jelzik a híd hibáit. 
 Vizsgálják a hidakat. 
 Javítják/figyelik a hidat. 

  

8/35
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 nemesek 
 Akik korán kelnek és a hidakon járkálnak. 
 Régebben minden hídnak saját hídmestere volt, és ez a nemes hivatás sok 

családban a mai napig öröklődik, apáról fiúra száll. 
 Akik felépítették a hidat. 
 Akik gondos kézzel vigyáznak a városunkra. 
 Akik terveznek és javítanak a hídon. 
 Akik a híd „szeme és szája”. 
 Akik az építést, tervezést irányítják. 
 Minden hídnak külön hídmestere van. 
 Apáról fiúra száll a hídmester. 
 Vigyáznak városunk ékességeire. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OR04219 
Miért elengedhetetlen, hogy a hídmester az összes hidat alaposan ismerje? A szöveg alapján 
válaszolj! 
1-es kód: A tanuló következtet az idevonatkozó szövegrész alapján: négy hídmester 

vigyáz a hét központi hídra, és rendkívüli helyzet esetén bármelyik hídhoz 
kirendelhetik őket. 
Minimálválasz: csak négy hídmester van / bármelyik hídhoz hívhatják őket. 
Tanulói példaválaszok: 

 Mert most már 4 hídmester vigyáz 7 központi hídra. 
 Mert csak négy hídmester van. 
 Mert ma a 7 hídra 4 hídmester vigyáz. 
 Rendkívüli helyzet esetén a „hetes” a többi hídhoz is kirendelhető. 
 Mert, ha hetes, akkor az összes hídhoz kirendelhető. 
 Mert, ha egy hetest hívnak, fontos, hogy jól ismerje a hidat. 
 Mert csak négyen vannak hét hídra, így bármelyikhez kirendelhetik. 
 Mert „hetes” rendszer van, és mindig van ügyeletes. 
 Mert előfordul, hogy helyettesítik egymást. 
 Csak négy hídmester van. [Minimálválasz.] 
 Rendkívüli helyzetben a hetes/az ügyeletes/ a felelős a többi hídhoz is 

kirendelhető. 
 Mert lehet, hogy helyettesítenie kell a társát. 
 Mert csak négy hídmester van. 

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

 Rendkívüli helyzet esetén a hídmester kirendelhető. 
 Minden hídnak van hídmestere. 

9/36
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 Mert ha nem tudja, hogy milyen részei vannak, akkor nem tud rendes munkát 
végezni. 

 Mert ők felügyelik a híd épségét és ezért fontos, hogy tisztába legyenek 
a hidak tulajdonságaival. 

 Mert különben nem tudják, mit kell csinálniuk. 
 Mert könnyen leszakadhatnak. 
 Mert ő érte a felelős, neki kell vigyáznia a hídra, illetve a hajók miatt. 
 A feladatkör betöltéséhez tehát elengedhetetlen az összes híd alapos ismerete. 
 Hogy lássa, milyen kárt tettek ott és mikor. 
 Mert tudja, hogy melyik hídon mit kell csinálni. 
 Mert egy hídmesternek illik tudni mindent. 
 Mert négy hídmester van. [Csak egy megállapítás, nem utal arra, hogy több 

híd van.] 
 Mert hét központi hídra kell figyelni. [Hiányos, hozzá kellene tennie, hogy 

kevesebb a hídmester.] 
Lásd még: X és 9-es kód.  

OR04220 
Mi a szöveg célja elsősorban? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

10/37
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A fagylalt története  

OR00201 
Mivel ízesítették a kínaiak a hideg édességet? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR00203 
Hol készítettek először Európában fagyit a szöveg szerint? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR00205 
Kinek köszönhető, hogy nyilvános lett a fagyi receptje? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR00207 
Mit jelenthet az erdélyi receptben a „süsd meg a jégbe” utasítás? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR00209 
Milyen ízű fagylaltokról tesznek először említést magyar nyelven? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt: eper és pisztácia. 
Idézet is elfogadható: „Epervíz vagy ama jeges lév forma”, „pisztártzi”. 
Ha a jó válasz mellett más ízre is utal, akkor nem elfogadható a válasz. 

 
Tanulói példaválaszok: 

 pisztácia, szamóca 
 „Epervíz vagy ama jegye lév forma”, pisztácia. 
 Epersörbet és pisztácia. 

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

 pisztácia, eper, alma [Nem említhet más ízt.] 
 pisztácia, epersörbet, vanília 
 Eper. [Hiányos válasz.] 
 Vanília. 

Lásd még: X és 9-es kód.  

11/38
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OR00210 
Miben különbözik a mai fagylalt és a jeges édesség a szöveg szerint? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OR00214 
Hol történt JELENTŐS változás a fagylalt történetében? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OR00211 
Mi jellemzi az olasz fagyit a szöveg szerint? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR00212 
Mit kezdtek el használni az 1980as években a hazai fagylaltárusításban? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OR00215 
Mitől lesz krémes a kézzel készített fagylalt a 8. szövegrész szerint? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

16/43

17/44

18/45

19/46

20/47
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Szeg és Kódor 

OR01001 
Miért indult útnak Kódor? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR01003 
Hogy hívták a manók városát? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt: Lomblak. 
Tanulói példaválaszok: 

 Lomblak. 
 Lomblaknak hívták a manók városát. 
 Lomblaknak. 

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

 Apró népség. 
 A törpék földje. 
 Manóváros. 
 Lombváros. 
 Nagy-Hegy. 
 Lomblakó. 
 Lomblakot  

Lásd még: X és 9-es kód.  

OR01004 
Mi volt a manók kedvenc időtöltése a szöveg szerint? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OR01006 
Mi késztette arra Szeget, hogy útnak induljon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR01007 
Miért keresett Szeg egy manóvároshoz közeli búvóhelyet a szöveg szerint? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: A 
  

21/48
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OR01009 
Mikor indult útnak Szeg? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR01010 
Miért csapta össze a kezeit Szeg a sárkány barlangjában? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: A 

OR01011 
Mik voltak a tűzmanók feladatai? Nevezd meg mindkettőt a szöveg alapján! 
1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és válaszában megnevezi 

MINDKÉT tevékenységet: 
a) fűtés, 
b) kovácsolás. 
Tanulói példaválaszok: 

 Manóacél kovács volt, és ő fűtötte Lomblakot. 
 Az, hogy melegen tartsák a falat, és manóacélt kovácsoltak. 
 Lomblakot fűtötték, messze földön híres manóacélt gyártottak. 
 Melegítsék Lomblakot és kovácsoljanak. 
 Lomblak fűtése és kovácsolás. 
 Kovácsoltak, fűtöttek. 
 Ők fűtöttek, és kovácsolták a manóacélt. 

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. A tanuló csak az egyik tevékenységet nevezi 
meg.  
Tanulói példaválaszok: 

 Gépek tervezése, alaprajz készítése. 
 Tüzet csinálni. 
 Acélt készítettek. [Csak az egyik tevékenységet nevezi meg.] 
 Kovácsolás és pletykálkodás. 
 Fűtés a fújtatóval. [Hiányos, csak az egyik feladatot nevezi meg.] 
 Locsogás, fecsegés. 

Lásd még: X és 9-es kód.  
  

26/53

27/54
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OR01012 
Miért ment Bodrik a Nagy-Hegyhez? A szöveg alapján válaszolj! 
1-es kód: A tanuló értelmezi a 6. szövegrészt, és válaszában utal arra, hogy Bodrik a 

zaj forrását/a sárkány visszatértét ellenőrizte. Elfogadható még, ha a tanuló 
arra utal, hogy azért ment Bodrik, mert ő volt a legfürgébb. Ennél a 
válasznál utalnia kell a sárkányra vagy az eredeti értelmezésre. 
Tanulói példaválaszok: 

 Hogy megnézze Szeg az, vagy a sárkány tért haza. 
 Megnézze, hogy ki jött vissza a hegyre. Ő legalább el tud futni Kódor elől. 
 Hogy megnézze, mi az a hang a hegynél. 
 Azért, hogy megnézze, ki van bent a barlangban. 
 Mert meg akarták tudni, hogy mi ez a dörömbölés és hogy a sárkány tért-e vissza. 
 Azt gondolták, hogy a sárkány visszatért. 
 Hogy megnézze, Kódor jött-e vissza. 
 Hogy megnézze, Szeg-e az, vagy a sárkány ért haza. [A válasz első fele nem 0-áz.] 
 Mert szörnyű kopácsolás hallatszott a hegyről. 
 Végül kiválasztottak egy fürge manót, Bodrikot, ő legalább el tud szaladni a 

fenevad elől. [Idézet a szövegből.] 

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

 Feltűnt a manóknak, hogy nincs ott Szeg, és Bodrik a keresésére indult. 
[Önmagában még nem elfogadható válasz.] 

 Bodrik felkapaszkodott a hegyre, és a barlang szájánál hallgatták. 
 Mert a manók észrevették, hogy nincs meg Szeg, és hallották, hogy a Nagy-

Hegynél van, ezért a keresésére küldték. 
 Mert a sárkány elment. 
 Szeget kereste. 

Lásd még: X és 9-es kód.  

OR01013 
Milyen hangulatban tért vissza Kódor a barlangjához? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: A 

OR01019 
Milyen nevet adhatnának a MANÓK a Nagy-Hegynek, miután BODRIK visszatért? Satírozd 
be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR01020 
Hol pörkölődött meg Kódor, amikor Szeg visszafújta rá a lángot? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: A 

29/56
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„A” füzet szövegértés 2. rész/ 
„B” füzet szövegértés 1. rész/

A világ legdrágább zsák lisztje 

OR05601 
Mi derül ki az 1. szövegrészből? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR05604 
Minek köszönhette Austin városa a gazdagságát? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben a kért információt, és leírja: az ezüst-
bányáinak. 
Tanulói példaválaszok: 

 A bányászok ezüstön gazdagodtak meg. 
 Ezüst. 
 Az ezüstláz miatt gazdagodott meg. 
 Ezüstbányák miatt virágzó város. 
 Ezüstbányák. 

0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Ha az ezüstbányák mellett megnevezi a lisztet vagy a vegyeskereskedést, 
nullázza a választ. 
Tanulói példaválaszok: 

 A rengeteg nemesfémbányának. 
 Az ezüst- és aranybányának. 
 Gridley ezüstbányáiból. 
 Gridleynek köszönheti a város. 
 A zsák lisztnek és az ezüstbányáknak. 
 Támogatók. 
 A liszt eladásából. 
 A vegyeskereskedésnek és az ezüstláznak. [A vegyeskereskedés nullázza a 

választ, hiszen az Gridley-re vonatkozik.] 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OR05608 
Mi Samuel Clemens foglalkozása? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 
  

33/1

34/2

35/3
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OR05609 
Melyik párt jelöltje vezette Austin városát a nagy árverés idején? 

1-es kód: A tanuló helyesen következtet a szöveg alapján, és leírja: a republiká-
nus/Herrick pártja.  
Tanulói példaválaszok: 

 Herrick pártja. 
 Republikánus. 
 Gridley demokrata volt, tehát a republikánus. 

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

 Yellow Jacket. 
 A nyertes párt. 
 A város polgármesterei. 
 Nemzeti, Lisztes Zsák 
 A demokrata. 
 Herrick. [Helytelen, nem értette meg a kérdést.] 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OR05611 
Mennyiért kelt el a zsák liszt AZ ELSŐ NAP VÉGÉN? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR05612 
Mire fordították az összegyűjtött pénzt? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a szövegben (3. szövegrész) a kért információt, és leírja: 
a bevételt egy, a polgárháborúban megsebesült katonák segítségét célzó 
alapnak ajánlották fel. 
Minimálválasz: sebesült/polgárháborúban harcolt katonák megsegítése. 
Tanulói példaválaszok: 

 Egy alapítványnak, amelyik a sebesült katonáknak adta. 
 A csatában megsérült katonáknak. 
 Háborús katonáknak. 
 Katonák gyógyítására. [Utal a sebesülésre.] 
 Polgárháborús katona megsegítésére. 

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

 Polgárháborúban megsebesült katonákra akarták, de végül egy 25 ezer km-es 
kampányra költötte. 

 Jótékonysági célra. 
 Katonai célokra. 

36/4

37/5
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 Elköltötték. 
 Alapítványnak adták. 
 A katonák megsegítésére. [Hiányos.] 
 Sebesültekre. [Hiányos.] 
 Elesett katonák megsegítésére. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

OR05613 
Melyik városban tartottak kétszer árverést, és miért? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR05615 
Milyen nevet kapott a lisztes zsák a gyűjtés során? 

1-es kód: A tanuló a megfelelő szövegrészben felismeri a nevet, amely a jótékonysági 
árverés során a zsák lisztre ragadt: Nemzeti Lisztes Zsák. 
Tanulói példaválaszok: 

 Nemzeti lisztzsák. 
 Nemzeti Lisztes Zsák. 
 Nemzet Lisztes Zsákja. 
 Nemzeti liszteszsák, legendás lisztes zsák.  
 Nemzeti. 

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

 Yellow Jacket. 
 Legendás lisztes zsák. 
 A legdrágább lisztes zsák. 
 Jótékonysági lisztes zsák. 
 Lisztes zsák. 

Lásd még: X és 9-es kód. 

39/7

40/8
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Dél-dunántúli Kéktúra 

OR05201 
Miért Rockenbauer Pálról kapta a nevét a DDK? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR05202 
Mikor avatták fel a DDK-t? 

1-es kód: A tanuló válaszában leírja, hogy 1989. 
Tanulói példaválaszok: 

 1989-ben. 
 1989. 
 1989-ben, amikor a film készült. 
 1989-ben avatták fel. 
 Rockenbauer Pál tv-filmsorozata nyomán készült el a túraútvonal 1989-ben. 

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

 Tegnap. 
 Amikor készült Rockenbauer Pál filmje. 
 1889. 
 2013-ban. 
 12 évvel ezelőtt. 
 Miután Rockenbauer Pál végigjárta. 
 1989 után/előtt. 
 1990. 
 A kétezres évek elején. 

Lásd még: X és 9-es kód.  

OR05204 
Az 1. szövegrészben szereplő térkép alapján hol kapcsolódik egymáshoz az OKT és a DDK? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OR05205 
Melyik túraútvonalnak a része az Országos Kékkörből Hollóháza? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: A 

41/9
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OR05208 
Az alábbiak közül melyik szókapcsolat foglalja össze legjobban a 2. szövegrész tartalmát? 
Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: D 

OR05209 
Hány éves kortól lehet teljesíteni a DDK-t a szöveg szerint? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és leírja, hogy hatéves kortól. 
Tanulói példaválaszok: 

 6 éven felülieknek. 
 6. 
 6 éves kortól. 
 Hatéves kortól. 
 Hatéves kortól lehet teljesíteni a DDK-t. 
 hat 

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

 60 éves kortól. 
 7 éves kortól. 
 Vagy egyénileg, vagy hatéves kortól. 
 Bármennyitől. 
 14. 
 5. 
 Gyermekkortól. 
 18+-os 
 Csak felnőttek teljesíthetik. 

Lásd még: X és 9-es kód.  

OR05210 
Milyen közlekedési módokon lehet teljesíteni a DDK-t? Írd le MINDKÉT módot! 
1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megnevezi/leírja, hogy gyalog 

vagy sível. 
Tanulói példaválaszok: 

 Gyalog és sível. 
 Gyalog vagy sível, akár mindkettővel. 
 Gyalog vagy/és sível. 
 Gyalog vagy sível, akár felváltva. 
 Gyalog vagy sível. 
 Síelve, sétálva. 
 Gyalogosan vagy sível, akár vegyesen. 
 Gyalogosan, sível vagy vegyesen. 

45/13
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0-s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. 
Tanulói példaválaszok: 

 Gyalogosan vagy vegyesen lehet teljesíteni. 
 Község vasútállomás, turista erdészház. 
 Autóbusz, vonat. 
 Síelve. 
 Gyalog. 

Lásd még: X és 9-es kód.  

OR05211 
A bélyegzőnek szánt keretben mit kell kitölteni? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR05213 
Hogyan lehet olcsóbban hozzájutni a kéktúrát igazoló füzetekhez? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! 
Helyes válasz: B 

48/16

49/17
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Nyár a szigeten 

OR00802 
A 2. szövegrészben ez olvasható: „Ezen kicsit felháborodott.” Min háborodott fel 
Cseppcsányi? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR00804 
Mit evett először a sündisznó? 

1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt: szappant. 
Tanulói példaválaszok: 

 szappandarabot 
 „Az utolsó falat Palánk Géza Caola szappanjának földi maradványa.” [Idézet.] 
 Palánk Géza szappanját. 
 A Caola szappant. 

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

 mogyorót 
 Caolát. 
 Szappant és mogyorót. [Nem említhet mást a szappan mellett.] 

Lásd még: X és 9-es kód.  

OR00805 
Miért suttogott Cseppcsányi, amikor a sündisznóhoz beszélt? 

1-es kód: A tanuló helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy nem akarja 
felébreszteni alvó társait, ÉS/VAGY nem akarja elijeszteni a sündisznót. 
Elfogadjuk azokat a válaszokat, amelyek arra utalnak, hogy Cseppcsányi 
nem akarta, hogy észrevegyék, amint Bádogos táskájából vesz ki ennivalót. 
Tanulói példaválaszok: 

 A többiek fel ne keljenek.  
 Nem akarta Bádogost / Palánk Gézát felébreszteni. 
 Nem akarta a sünit megijeszteni. 
 Még a végén felébrednek a többiek, és a süni elfutna. 
 Mert Bádogos aludt, és nem akarta, hogy észrevegye, hogy a hátizsákjában 

turkál. 
 Mert a társai még aludtak. 

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

 Mert félt tőle. 

50/18
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 Azt írja, hogy hangtalanul nevette el magát, szóval lehet, hogy beteg volt. 
 Nehogy meghallják. [Nem utal a szövegre.] 
 Hogy ne ijessze meg. És mert éjjel volt. [A 2. mondat helytelen 

következtetés.] 

Lásd még: X és 9-es kód.  

OR00806 
Melyik jelző illik Bádogosra? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR00807 
Mire vonatkozik az alábbi mondat a 6. szövegrészben: „A természet bölcs ajándéka ez a korán 
kelőnek”? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR00808 
Miért remeg a süni orra a történetben (6. szövegrész)? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR00811 
Mivel idomította Cseppcsányi a sündisznót? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR00810 
Melyik állítás IGAZ az idomítással kapcsolatban az alábbiak közül? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét! 
Helyes válasz: B 

OR00816 
Milyen volt Cseppcsányi a szöveg szerint? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Helyes válasz: C 

OR00818 
Egészítsd ki a mondatot a szöveg információi alapján, és satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Cseppcsányi …, amikor először meglátta a sündisznót. 
Helyes válasz: C 
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