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Tökéletes nyár volt, amíg Fekete Jancsiék nem költöztek legjobb 
barátom, Sanyiék közvetlen szomszédságába. Nem kedveltem Jancsit. Bulit 
tartott, és még csak meg sem hívott. De a legjobb barátomat, Sanyit igen.

Sosem volt ellenségem, amíg Jancsi a környékre nem költözött. Apa azt 
mondta, hogy az én koromban neki is voltak ellenségei. De ő tudta, hogyan 
szabaduljon meg tőlük.

Apa kihúzott egy 
elmaszatolódott papírfecnit 
egy szakácskönyvből. 

– Az Ellenségsüti – 
mondta elégedetten.

Most persze azon 
tűnődtök, mi is lehet 
pontosan az Ellenségsütiben. 
Apa azt mondta, a recept 
annyira titkos, hogy még 
nekem sem mondhatja meg. 
Könyörögtem, hogy mondjon 
valamit, bármit.

– Annyit elmondhatok neked, Tomi – mondta apa –, hogy az 
Ellenségsüti segítségével lehet a leggyorsabban megszabadulni az 
ellenségeidtől.

Ezen elgondolkodtam. Milyen gusztustalan dolgot lehetne az 
Ellenségsütibe tenni? Vittem apának gilisztát meg kavicsokat, de rögtön 
visszaadta őket.



Az Ellenségsüti

Kimentem játszani. Egész idő alatt hallgattam, milyen zajok 
szűrődnek ki a konyhából, míg apa dolgozik. Lehet, hogy végül egész jó 
lesz ez a nyár.

Megpróbáltam elképzelni, milyen borzasztóan büdös lehet az 
Ellenségsüti. De nagyon jó illatot éreztem. Amennyire meg tudtam ítélni, a 
konyhánkból jött. Ettől összezavarodtam.

Bementem megkérdezni apát, mi a baj. Ennyire nem lehet jó illata az 
Ellenségsütinek. De apa ravasz volt. – Ha büdös lenne, az ellenséged soha 
nem kóstolna bele – magyarázta. Látszik, hogy nem először süt ilyen sütit.

Megszólalt a sütő csengője. Apa fogókesztyűt húzott, és kivette a sütit. 
Étvágygerjesztően nézett ki! Kezdtem érteni.

De még mindig nem voltam biztos abban, hogyan is működik az 
Ellenségsüti. Mit is csinál pontosan az ellenséggel? Lehet, hogy kihullik 
tőle a haja, vagy büdös lesz tőle a szája. Megkérdeztem apát, de nem 
segített.

Amíg a süti hűlt, apa kioktatott, mit kell csinálnom.

Ezt suttogta: – Ahhoz, hogy működjön a süti, egy teljes napot el kell 
töltened az ellenségeddel. És ami rosszabb, még kedvesnek is kell lenned 
vele. Ez nem könnyű. De csak így működhet az Ellenségsüti. Biztos vagy 
benne, hogy ezt akarod?

Persze, hogy biztos voltam.

Hiszen csak annyit kellett 
tennem, hogy eltöltök egy napot 
Jancsival, és örökre eltűnik az 
életemből. Átbringáztam hozzá, 
és bekopogtam.

Amikor Jancsi ajtót nyitott, 
meglepettnek tűnt.



Az Ellenségsüti

– Kijöhetsz játszani? – kérdeztem.

Zavartnak tűnt. – Megkérdezem anyát – mondta. A cipőivel a kezében 
jött vissza.

Egy darabig bicikliztünk, aztán megebédeltünk. Ebéd után átmentünk 
hozzánk.

Fura volt, de jól éreztem magam az ellenségemmel. De nem 
mondhattam meg apának, hiszen annyit dolgozott a sütivel.

Társasoztunk, amíg apa nem szólt, hogy menjünk vacsorázni.

Apa a kedvencemet főzte. Ez volt Jancsi kedvence is! Végül is lehet, 
hogy Jancsi nem is olyan rossz fej. Kezdtem azt gondolni, hogy el kellene 
felejtenünk azt az Ellenségsütit.

– Apa –mondtam –, tök jó, ha az embernek új barátja van. – Próbáltam 
a tudtára adni, hogy Jancsi már nem az 
ellenségem. De apa csak mosolygott 
és bólintott. Szerintem azt hitte, hogy csak 
színlelek.

De vacsora után apa behozta a sütit. 
Kirakott három tányért, egyet nekem 
adott, egyet Jancsinak.

– Azta! – mondta Jancsi, amikor 
meglátta a sütit.

Pánikba estem. Nem akartam, hogy 
Jancsi egyen az Ellenségsütiből! Hiszen 
a barátom volt!

– Ne egyél belőle! – kiáltottam. – Rossz!

Jancsi villája megtorpant a szája előtt. Furán nézett rám. 
Megkönnyebbültem. Megmentettem az életét.



Az Ellenségsüti

– Ha annyira rossz – kérdezte Jancsi, – akkor apukád miért falta már 
be a felét?

Hát igen, apa tényleg ette az Ellenségsütit.

– Fincsi – csámcsogta apa. Én csak ültem ott, és néztem, ahogy esznek. 
Egyiküknek sem hullott egyáltalán a haja! Veszélytelennek tűnt, úgyhogy 
ettem egy harapást. Ínycsiklandó volt!

Desszert után Jancsi áthívott hozzájuk másnapra.

Ami az Ellenségsütit illeti, még mindig nem tudom, hogyan kell 
készíteni. Még mindig nem tudom, hogy az ellenségek tényleg utálják-e, 
kihullik-e a hajuk tőle, vagy büdös lesz-e a szájuk. És kétlem, hogy 
valaha választ fogok kapni ezekre a kérdésekre, mert épp elvesztettem 
a legkedvesebb ellenségemet.



Az Ellenségsüti

Kérdések  Az Ellenségsüti

 1. Ki meséli el a történetet?

A	 Jancsi

B	 Apa

C	 Sanyi

D	 Tomi

 2. A történet elején miért hitte Tomi, hogy Jancsi az ellensége?
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 3. Nevezz meg egy összetevőt, amelyről Tomi úgy gondolta, kellhet 
az Ellenségsütihez!

1



Az Ellenségsüti

 4. Keresd meg a történetnek azt a részét, amelyik mellett ezt 
a tortarajzot látod:         
Miért gondolta Tomi, hogy egész jó lesz ez a nyár?

A	 Mert szeretett kint játszani.

B	 Mert izgult apa terve miatt.

C	 Mert új barátra tett szert.

D	 Mert meg akarta kóstolni az Ellenségsütit.

 5. Hogy érezte magát Tomi, amikor először megérezte az Ellenségsüti 
illatát? Magyarázd meg, miért érezte így magát! 
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 6. Mire számított Tomi, mi történik azzal, aki megkóstolja az 
Ellenségsütit? Nevezz meg egy dolgot!

1



Az Ellenségsüti

 7. Mi volt az a két dolog, amit apa Tominak mondott, hogy meg kell 
tennie ahhoz, hogy az Ellenségsüti működjön?

2

 8. Miért ment át Tomi Jancsiékhoz?

A	 Áthívni Jancsit vacsorázni.

B	 Megmondani Jancsinak, hogy szálljon le Sanyiról.

C	 Elhívni Jancsit játszani.

D	 Megkérni Jancsit, hogy legyen a barátja.

 9. Min lepődött meg Tomi, amikor egy napot eltöltött Jancsival?

1



Az Ellenségsüti

 10. Vacsora közben miért gondolta Tomi, hogy el kellene felejteni az 
Ellenségsütit?

A	 Tomi nem akarta megosztani a desszertet Jancsival.

B	 Tomi nem gondolta, hogy az Ellenségsüti működni fog.

C	 Tomi kezdte megkedvelni Jancsit.

D	 Tomi titokban akarta tartani az Ellenségsütit.

 11. Hogy érezte magát Tomi, amikor apa adott egy szeletet az 
Ellenségsütiből Jancsinak?

A	 rémült volt

B	 elégedett volt

C	 meglepett volt

D	 zavart volt

 



Az Ellenségsüti

12.  Mit tartott titokban apa az Ellenségsütivel kapcsolatban?

A	 Azt, hogy egy sima süti.

B	 Azt, hogy az íze undorító.

C	 Azt, hogy ez a kedvenc étele.

D	 Azt, hogy mérgező süti.

 13. Nézd meg ezt a mondatot a történet végén: 

„Desszert után Jancsi áthívott hozzájuk másnapra.” 

Mit sugall ez a fiúkkal kapcsolatban?

A	 Hogy még mindig ellenségek.

B	 Hogy nem szeretnek Tomiéknál játszani.

C	 Hogy még enni akartak egy kis Ellenségsütit.

D	 Hogy talán barátok lesznek a jövőben.

 14. Az olvasottak alapján magyarázd meg, valójában miért sütötte 
Tomi apja az Ellenségsütit!

1 



Az Ellenségsüti

 15. Milyen ember Tomi apja? Támaszd alá a véleményed egy példával 
a történetből!
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 16. Mi lehet ennek a történetnek a tanulsága?

1



Az Ellenségsüti

Állj!
A füzetnek ez a része véget ért. 
Kérjük, fejezd be a munkát!

Enemy Pie ©2000 szerzők: Derek Munson (szöveg) és Tara Calahan King. Chronicle Books LLC, San Francisco 
engedélyével. Látogasson el a ChronicleBooks.com oldalra.



AZ ELLENSÉGSÜTI 

1. Ki meséli el a történetet? 
Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: A szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelése, értékelése 

Helyes válasz: D 
 

2. A történet elején miért hitte Tomi, hogy Jancsi az ellensége? 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

1 – Helyes válasz  
A válaszból kiderül, hogy Tomi azért hitte, hogy Jancsi az ellensége, mert Jancsi nem 
hívta meg őt a bulijára, vagy mert Tomi legjobb barátját, Sanyit meghívta, míg őt nem.  

- Tomi nem volt meghívva Jancsi bulijára. 
Példaválaszok: 

- Jancsi meghívta a barátait a bulira, de Tomi nem volt köztük. 
Vagy a válaszból kiderül, hogy Tomi attól felt, Jancsi elveszi tőle a legjobb barátját.  

- Tomi féltékeny volt, hogy Jancsi jobb barátja less Sanyinak. 
Példaválasz: 

- Jancsi elszedi a legjobb barátját. 
0 – Helytelen válasz 
A válaszból nem derül ki, hogy Tomi miért gondolta úgy, hogy Jancsi az ellensége. A 
válasz megismételheti a kérdést, vagy túl általános, és csak annyit ír le, hogy Jancsi a 
szomszédba költözött, vagy hogy meghívta Sanyit a bulira, anélkül hogy a válasz utalna a 
következményekre. 

- Jancsiék Tomi legjobb barátja (Sanyi) mellé költözött. 
Példaválaszok: 

- Jancsi új volt a környéken. 
- Meghívta Sanyit a bulira. 
- Jancsi a barátja volt. 
- Jancsi az ellensége volt. 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 
 
 
 
 



3. Nevezz meg egy összetevőt, amelyről Tomi úgy gondolta, kellhet az 
Ellenségsütihez! 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése 

1 – Helyes válasz 
A tanuló a válaszában megnevezi a gilisztát vagy a kavicsokat.  
FIGYELEM: Nem adható kód abban az esetben, ha a jó válasz mellett egy rossz is 
található. 

- giliszták 
Példaválaszok: 

- kő/kövek 
0 – Helytelen válasz 
A tanuló a válaszában nem említ egyetlen összetevőt sem. A válasz megismételheti a 
kérdést, vagy leírhatja, mi történik azzal, aki eszik a sütiből. 

- kövek és kosz 
Példaválaszok: 

- gusztustalan dolgok 
- titkos összetevők 
- olyan dolgok, amelyektől kihullik a hajad 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 
 
4. Keresd meg a történetnek azt a részét, amelyik mellett ezt a tortarajzot látod: 
Miért gondolta Tomi, hogy egész jó lesz ez a nyár? 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása 

Helyes válasz: B 
 

5. Hogy érezte magát Tomi, amikor először megérezte az Ellenségsüti illatát? 
Magyarázd meg, miért érezte így magát! 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

2 – Helyes válasz 
A tanuló válaszából kiderül, hogy Tomi össze volt zavarodva, mert azt gondolta, az 
Ellenségsütinek rossz lessz a szaga. Vagy az, hogy Tomi meglepődött, mert a sütinek, 
amit az apa csinált jó volt az illata.  
FIGYELEM: A tanulók számos módon leírhatják Tomi zavarodottságát. 

Példaválaszok: 



- Összezavarodott, mert azt gondolta, hogy gusztustalan dolgokból készült. 
- Nem értette. Rettenetesnek kellene lennie az ízének is. 
- Bizonytalanul érezte magát. Az Ellenségsütinek büdösnek kellene lennie. 
- Meglepődött, mert tényleg jó illata volt. 

1 – Részlegesen helyes válasz 
A válasz leírja, hogy Tomi össze volt zavarodva, vagy meglepődött, amikor először 
megérezte az Ellenségsüti illatát, de azt nem mondja meg, miért.  

- Össze volt zavarodva. 
Példaválaszok: 

- Azon töprengett, mi folyik itt. 
Vagy a válasz leírja, hogy az Ellenségsütinek nem olyan volt az illata, ahogy azt várta, 
anélkül, hogy leírná Tomi érzését is.  

- Az Ellenségsüti nem illatozhat így. 
Példaválaszok: 

- Azt gondolta, a süti büdös lesz. 
- Azt gondolta, szörnyű szaga less, de nem volt. 

0- Helytelen válasz 
A válasz nem tartalmaz sem helyes érzelmet, sem megfelelő indoklást. 

- Valami igazán finomat érzett. (A válasz nem tartalmazza, hogy más volt 
Tomi elvárása, vagy hogy miért volt összezavarodva.) 

Példaválaszok: 

- Éhséget érzett. 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 
 

6. Mire számított Tomi, mi történik azzal, aki megkóstolja az Ellenségsütit? 
Nevezz meg egy dolgot! 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése 

1 – Helyes válasz 
A tanuló a válaszában megnevez egyet az alábbi lehetséges következmények közül.  
FIGYELEM: Az apróbb eltéréseket figyelmen kívül kell hagyni addig, amíg 
egyértelműen kiderül, mire gondolt a tanuló. 

- Kihullik a haja. 
Az Ellenségsüti megevése okozhatja: 

- Büdös less tőle a szája. 
- Elköltözik. 



- Valami rossz történik./Megbetegszik (vagy meghal). 
0 – Helytelen válasz 
A válasz nem tartalmaz egyet sem a fentiek közül. A válasz cask megismétli a kérdést.  

- Megszeretheti. 
Példaválaszok: 

- Barátok lehetnek. 
- Semmi nem történik. 
- Ellenségek lesznek. 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 
 

7. Mi volt az a két dolog, amit apa Tominak mondott, hogy meg kell tennie 
ahhoz, hogy az Ellenségsüti működjön? 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése 

2 – Helyes válasz 
A tanuló válaszában leírja azt a két dolgot, ami az Ellenségsüti működéséhez kell: 1) 
eltölteni egy napot az ellenséggel, és 2) kedvesnek lenni hozzá. 
FIGYELEM: Azok a válaszok, amelyekben nincs utalás arra, hogy mennyi időt kell 
eltölteni az ellenséggel (egy napot), 0-s kódot kapnak. 

- kedvesnek lennie az ellenségével egy egész napig 
Példaválaszok: 

- eltölteni Jancsival egy napot, és kedvesnek lenni hozzá 
- Kedvesnek lenni, és játszani vele egy napig 
- Játszani Jancsival egy napot, és barátságosnak lenni hozzá 

1 – Részlegesen helyes válasz 
A válasz cask egy elemet tartalmaz a fentiek közül. 

- kedvesnek lenni 
Példaválaszok: 

- eltölteni vele egy napot 
- játszani éskedvenek lenni. 

0- Helytelen válasz 
A válasz nem tartalmaz egyetlen helyes elemet sem azok közül, amelyeket Tomi apja 
mondott a fiúnak. 

- játszani vele (Ez önmagában nem tartozik azon dolgok közé, amit Tomi 
apja mondott neki, hogy meg kell tennie. Túl általános ahhoz, hogy 
bármelyik kategóriába is elfogadható lenne.) 

Példaválaszok: 



- hagyja abba az ellenségeskedést [Tomi apja nem mondta, hogy ne 
legyenek ellenségek a fiúk, ahogy azt sem, hogy legyenek barátok.] 

- meghívni őt vacsorára 
- Ellenségsütit enni 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 

 
8. Miért ment át Tomi Jancsiékhoz? 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

Helyes válasz: C 
 

9. Min lepődött meg Tomi, amikor egy napot eltöltött Jancsival? 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

1– Helyes válasz 
A tanuló válaszából kiderül, hogy Tominak jó élményei voltak a Jancsival töltött nap 
után. A válasz jelzi, hogy élvezte a Jancsival töltött időt, hogy Jancsi egyáltalán nem 
volt olyan, amilyennek Tomi képzelte, vagy hogy barátok lettek. 

- Tulajdonképpen jól érezte magát Jancsival. 
Példaválaszok: 

- Jól megértették egymást. 
- Jancsi egyáltalán nem volt olyan rossz. 
- Jancsi kedves volt. 
- Barátok lettek. 
- Jó nap volt. 

0- Helytelen válasz 
A tanuló válasza helytelenül írja le, miért lepődött meg Tomi. 

- Tomi meglepődött. 
Példaválaszok: 

- Jancsi enni fog az Ellenségsütiből. 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 
 
 
 



10.  Vacsora közben miért gondolta Tomi, hogy el kellene felejteni az Ellenségsütit? 
Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

Helyes válasz: C 
 
11. Hogy érezte magát Tomi, amikor apa adott egy szeletet az Ellenségsütiből 
Jancsinak? 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

Helyes válasz: A 
 
12. Mit tartott titokban apa az Ellenségsütivel kapcsolatban? 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása 

Helyes válasz: A 
 
13. Mit sugall ez a fiúkkal kapcsolatban? 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: A szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelése, értékelése 

Helyes válasz: D 
 

14. Az olvasottak alapján magyarázd meg, valójában miért sütötte Tomi apja az 
Ellenségsütit! 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása 

1 – Helyes válasz 
A tanuló válaszából kiderül, hogy Tomi apjának az volt a terve az Ellenégsütivel, hogy 
Tomi és Jancsi barátok legyenek. 
FIGYELEM: A válasznak nem kell expliciten leírnia, hogy Tomi apja azt akarta, hogy 
együtt legyen egy kis ideig a két fiú, ahhoz hogy a válasz pontot érjen. 

- Hogy barátok legyenek és ne ellenségek. 
Példaválaszok: 

- Azt akarta, hogy barátok legyenek. 
- Hogy együtt játszanak, és így barátok legyenek. 
- Azt akarta, hogy barátok legyenek, és ezért csinálta nekik, hogy együtt 

játszanak. 
- Becsapta Tomit, hogy az észrevegye, Jancsi végül is jó fej. (Elfogadható 

válasz arra vonatkozóan, hogy a fiúk barátok lettek.) 
0- Helytelen válasz 
A tanuló válasza nem tükrözi, hogy valójában miért csinálta Tomi apja az 
Ellenségsütit. A válasz utalhat arra, hogy Tomi apja azt akarta, hogy a fiúk eltöltsenek 
együtt egy kis időt, anélkül, hogy utalna ennek következményeire, vagy 
általánosságban leírhatja azt, hogy Tominak nem voltak ellenségei anélkül, hogy 
kifejezetten utalna Tomi és Jancsi kapcsolatára. 

- Azért, hogy Tomi Jancsival játsszon. 
Példaválaszok: 

- Mert így jobban megismerhették egymást. 



- Azt gondolta, hogy működni fog, és Jancsi végre eltűnik. 
- A sütit mindenkinek sütötte, amin megosztoztak. 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 

15. Milyen ember Tomi apja? Támaszd alá a véleményed egy példával a 
történetből! 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása 

2 – Helyes válasz 
A tanuló válaszában leírja Tomi apjának legalább egy olyan plauzibilis jellemvonását, 
ami a történetben főszerepet játszik (pl. segítőkész, gondos, ravasz, kedves, okos, 
trükkös, titokzatos). Továbbá a válasz megemlít legalább egy, a példaválaszok között 
szereplő cselekedetet, amely alátámasztja a jellemvonást. 

- Szerette a fiát, mert azt akarta, hogy barátokat szerezzen. 
Példaválaszok: 

- Ravasz volt, mert kitalálta, hogyan kedveljék meg egymást a fiúk.. 
- Olyan ember volt, aki tud titkot őrizni. Eltitkolta Tomi elől is, hogy az 

Ellenségsüti cask egy hétköznapi süti. 
- Kedves volt. Azt akarta, hogy Tomi meg Jancsi együtt lógjanak. 
- Tomi apja ravasz volt.Kitalált egy tervet arra, hogy a fia barátokat 

szerezzen. 
1 – Részlegesen helyes válasz 
A tanuló válaszában leírja Tomi apjának legalább egy olyan plauzibilis jellemvonását, 
ami a történetben főszerepet játszik (pl. segítőkész, gondos, ravasz, kedves, okos, 
trükkös, titokzatos).A jellemvonás lehet egy hosszabb leírás is. 

- Gondoskodó volt. 
Példaválaszok: 

- Kedves volt. 
- Jó ember volt. 
- Segíteni akart Tominak. 
- Szerette a fiát. 
- Okos volt. Készített egy sütit. [A “Készített egy sütit” nem elégséges 

indoklás arra, hogy miért volt Tomi apja okos.] 
0- Helytelen válasz 
A tanuló válaszában nem nevez meg egy plauzibilis jellemvonást sem. A válasz Tomi 
apjának olyan jellemvonását írja le, amelyet a szöveg nem támaszt alá, vagy az 
általános jellemzést, nem támasztja alá olyan érvekkel, amelyek a szöveg megértését 
tükröznék.  



- Tomi apja aljas volt. 
Példaválaszok: 

- Össze volt zavarodva. [Ez a jellemvonás a történetben Jancsira igaz.] 
- Szakács volt. Sütött egy sütit. [A “szakács volt” nem jellemvonást takar.] 

Vagy a válasz csak Tomi apjának egy tettét említi anélkül, hogy kihangsúlyozná a 
jellemét. 

- Azért csinálta, mert Tomi úgy gondolta, az Ellenségsüti működhet. 
- Titokban tartotta a receptjét. 
- Azt mondta Tominak, játsszon Jancsival. 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 

16. Mi lehet ennek a történetnek a tanulsága? 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: A szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelése, értékelése 

1– Helyes válasz 
A tanuló válaszában megfogalmazza a történet fő üzenetét, miszerint előbb meg kell 
ismerni valakit, mielőtt ítélkeznénk róla, vagy jelzi, hogy lehetséges, hogy érzelmeink 
mások irányába megváltozzanak. 

- Ne ítélj el senkit mielőtt megismernéd! 
Példaválaszok: 

- Szerezhetsz barátokat, ha esélyt adsz másoknak. 
- Az ellenségedből is barát lehet. 
- Próbáld megkedvelni az ellenségedet. Még jó barátok is lehettek. 

0- Helytelen válasz 
A tanuló nem tudja plauzibilis módon megválaszolni a történet fő üzenetét. A válasz 
túl általános, vagy nem a történet fő mondanivalójára fókuszál. 

- Ne egyél Ellenségsütit! 
Példaválaszok: 

- Nem jó, ha valaki nem hív el a bulijába. 
- Ne legyenek ellenségeid! (A válasz túl általános.) 
- Légy kedves mindenkivel! 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 
 



Az óriás fog rejtélye

A kövület azoknak az állatoknak vagy növényeknek a 
maradványa, amelyek a Földön éltek sok-sok évvel ezelőtt. 

Az emberek évezredek óta találnak kövületeket sziklákban vagy 
tavak mellett. Most már tudjuk, hogy e kövületek közül egyesek a 

dinoszauruszoktól származnak.

Az ÓRIÁS  fog 
rejtélye 

Régen, ha valaki hatalmas kövületekre bukkant, nem igazán tudta, mik 
azok. Egyesek azt hitték, ezek olyan nagyobb állatok csontjai, mint a víziló 
vagy az elefánt, amelyekről olvastak, vagy amelyeket láttak már. Csakhogy 
némely csont, amelyet találtak, túl nagy volt még a legnagyobb elefánthoz 
vagy vízilóhoz is. Az ilyen hatalmas csontok miatt kezdtek egyesek az 
óriásokban hinni. 



Az óriás fog rejtélye

Több száz évvel ezelőtt Franciaországban egy embernek, akit Bernard 
Palissynak hívtak, más jutott az eszébe. Híres fazekas volt. Amikor 
az agyagedényeit készítette, sok apró kövületet talált az agyagban. 
Tanulmányozta a kövületeket, és leírta, hogy ezek egykori élőlények 
maradványai. Ez nem volt új elképzelés. De Bernard Palissy azt is leírta, 
hogy ezek az élőlények már nem élnek a Földön. Teljesen eltűntek. 
Kihaltak. 

Vajon megjutalmazták Bernard Palissyt a felfedezéséért? Nem! 
Bebörtönözték az elképzelései miatt.

Ahogy telt az idő, néhány ember nyitottabb lett olyan új elképzelésekre, 
amelyek azt írták le, milyen lehetett a világ a régmúltban. 

Aztán az 1820-as években egy hatalmas megkövült fogat találtak 
Angliában. Úgy vélik, Mary Ann Mantell, Gideon Mantell kövületkutató 
felesége éppen sétálgatott, amikor meglátott valamit, ami úgy nézett ki, 
mint egy nagy kőfog. Mary Ann Mantell tudta, hogy a nagy fog egy kövület, 
és hazavitte a férjének.

Mikor Gideon Mantell először 
meglátta a megkövült fogat, azt 
hitte, egy növényevőé volt, mert lapos 
és redőzött volt. Elkopott az étel 
rágásától. Majdnem akkora volt, mint 
egy elefánt foga. De egyáltalán nem 
úgy nézett ki, mint egy elefántfog.

Megkövült fog életnagyságú rajza



Az óriás fog rejtélye

Leguán

Gideon Mantell felismerte, hogy a fogra rakódott kőzet nagyon régi. 
Tudta, hogy ez olyan fajta kőzet, amelyben őshüllők kövületei találhatók. 
Lehet, hogy a fog egy óriási növényevő hüllőé, amely megrágta az élelmét? 
Egy olyan hüllőé, amely már nem létezik a Földön?

A nagy fog alaposan zavarba hozta Gideon Mantellt. Egyetlen általa 
ismert hüllő sem rágta meg a táplálékát. A hüllők egyben nyelték le a 
táplálékukat, így a foguk nem kopott le. Ez rejtélyes volt.

Gideon Mantell elvitte a fogat egy londoni múzeumba, és megmutatta 
más tudósoknak is. Senki nem értett egyet Gideon Mantell-lel abban, hogy 
ez egy gigantikus hüllő foga lenne.

Gideon Mantell megpróbált keresni egy olyan hüllőt, amelyiknek a foga 
hasonlított az óriási fogra. Hosszú ideig nem bukkant semmire. Aztán egy 
nap találkozott egy tudóssal, aki leguánokat tanulmányozott. A leguán 
Közép- és Dél-Amerikában élő nagytermetű növényevő hüllő. Több mint 
két méter hosszúra is megnőhet. A tudós mutatott Gideon Mantellnek 
egy leguánfogat. Végre! Ott volt egy élő hüllő foga, amelyik hasonlított 
a rejtélyes fogra. Csakhogy a megkövült fog sokkal-sokkal nagyobb volt. 

Egy 
leguánfog 
életnagyságú 

rajza Gideon Mantell 
jegyzetfüzetéből



Az óriás fog rejtélye

Ekkor Gideon Mantell úgy hitte, a megkövült fog egy olyan állaté 
lehetett, amelyik úgy nézett ki, mint egy leguán. Csak éppen nem 
kétméteres volt. Gideon Mantell úgy vélte, harminc méter hosszú volt! 
A lényt Iguanodonnak nevezte el. Ez azt jelenti, „leguánfog”.

Gideon Mantellnek nem volt egy egész Iguanodon-csontváza. De a 
csontokból, amelyeket az évek során összegyűjtött, megpróbált rájönni, 
hogyan nézhetett ki. Szerinte a csontok arra utaltak, hogy az állat négy 
lábon járt. Az egyik hegyes csontról úgy vélte, szarv volt. Lerajzolta hát az 
Iguanodont szarvval az orrán.

Gideon Mantell szerint ilyen volt az Iguanodon



Az óriás fog rejtélye

Évekkel később számos egész Iguanodon-csontvázat találtak. De csak 
kilencméteresek voltak. A csontok azt mutatták, hogy időnként a hátsó 
lábain járt. És amit Gideon Mantell orrszarvnak hitt, az igazából egy tüske 
volt a „hüvelykujján”! A felfedezések alapján a tudósok megváltoztatták 
elképzelésüket arról, hogyan nézett ki az Iguanodon.

Gideon Mantell tévedett egy-két dologban. De egyúttal 
fontos felfedezést is tett. Attól kezdve, hogy először 
eszébe jutott, hogy a megkövült fog növényevő 
hüllőé lehet, sok éven keresztül gyűjtötte 
az adatokat és a bizonyítékokat, hogy 
alátámassza, elgondolásai 
helyesek. Annak köszönhetően, 
hogy végig gondosan 
próbára tette az 
elképzeléseit, Gideon 
Mantell volt az 
első ember, aki 
bebizonyította, hogy 
régen óriási hüllők 
éltek a Földön. Aztán 
pedig kihaltak.

Évszázadokkal 
korábban Bernard Palissyt 
börtönbe vetették, amiért nagyjából ugyanezt vallotta. De Gideon Mantell 
híres lett. Felfedezése felkeltette az emberek érdeklődését, hogy még többet 
tudjanak meg ezekről az óriási hüllőkről.

1842-ben egy Richard Owen nevű tudós elhatározta, hogy saját nevet 
ad a kihalt hüllőknek. Elnevezte őket Dinosauriának. Ez azt jelenti, hogy 
„félelmetesen nagy gyík”. Manapság dinoszauruszoknak hívjuk őket.

A mostani tudósok szerint ilyen volt az Iguanodon

A mostani tudósok szerint ilyen volt az Iguanodon



Az óriás fog rejtélye

Kérdések	 Az	óriás	fog	rejtélye

	 1.	 Mi	a	kövület?

A	 sziklák felülete

B	 egy óriás csontjai

C	 igen régi élőlények maradványai

D	 elefántok fogai

 2. A cikk szerint miért hittek régen egyesek az óriásokban?

1

 3. Hol talált Bernard Palissy kövületeket?

A	 a sziklákon

B	 az agyagban

C	 egy folyó mellett 

D	 egy ösvényen



Az óriás fog rejtélye

 4. Mi volt Bernard Palissy új elképzelése?

1

 5. Miért börtönözték be Bernard Palissyt?

A	 Az emberek nem voltak nyitottak az új elképzelésekre.

B	 Gideon Mantelltől lopta az ötleteit.

C	 Kis kövületeket hagyott a cserepeiben.

D	 Tilos volt kövületeket tanulmányozni Franciaországban.

 6. Ki találta a megkövült fogat Angliában?

A	 Bernard Palissy

B	 Mary Ann Mantell

C	 Richard Owen 

D	 Gideon Mantell



Az óriás fog rejtélye

 7. Mit tudott Gideon Mantell a hüllőkről, ami zavarba hozta a 
megkövült foggal kapcsolatban?

A	 A hüllőknek egyáltalán nem volt foguk.

B	 A hüllőket kövek alatt találták meg.

C	 A hüllők nagyon régen éltek.

D	 A hüllők egyben nyelték le a táplálékukat.

 8. Gideon Mantell szerint a fog különböző fajta állatokhoz 
tartozhatott. Írd be a táblázatba, hogy a fog mely tulajdonságai 
miatt gondolhatta ezt!

Az állat fajtája Ami miatt ezt gondolhatta

Növényevő A fog lapos, redőzött volt.

1 Óriási élőlény 

1 Hüllő



Az óriás fog rejtélye

 9. Miért vitte Gideon Mantell a fogat egy múzeumba?

A	 Megkérdezni, hogy a múzeumé-e.

B	 Bebizonyítani, hogy ő egy kövületszakértő.

C	 Meghallgatni, mit gondolnak a tudósok az elképzeléséről.

D	 Összehasonlítani a fogat a többivel a múzeumban.

 10. Egy tudós Gideon Mantellnek egy leguánfogat mutatott. Miért volt 
ez fontos Gideon Mantellnek?

1

 11. Mit használt fel Gideon Mantell, amikor megpróbált rájönni, 
hogyan nézett ki az Iguanodon?

A	 az összegyűjtött csontokat 

B	 más tudósok gondolatait 

C	 képeket könyvekből

D	 más hüllők fogait



Az óriás fog rejtélye

 12. Nézd meg a két képet az Iguanodonról! Miként segítenek neked a 
megértésben?

2

 13. A későbbi felfedezések bebizonyították, hogy Gideon Mantell 
tévesen képzelte el az Iguanodon külsejét. Töltsd ki a táblázatot!  

Gideon Mantell szerint ilyen 

volt az Iguanodon

A mai tudósok szerint ilyen 

volt az Iguanodon

1 Az Iguanodon négy lábon járt.

1 Az Iguanodonnak egy tüske 
volt a hüvelykujján.

1 Az Iguanodon harminc méter 
hosszú volt.



Az óriás fog rejtélye

Állj!
A	füzetnek	ez	a	része	véget	ért.	
Kérjük,	fejezd	be	a	munkát!

 14. Mit találtak később, ami rámutatott arra, hogy Gideon tévedett az 
Iguanodon kinézetével kapcsolatban?

A	 még több megkövült fogat

B	 tudományos rajzokat  

C	 eleven Iguanodonokat  

D	 egész csontvázakat  

A The Giant Tooth Mystery	szemelvény	a	DINOSAUR HUNTERS	c.	kiadványból.	Szöveg	©	Kate	McMullan,	1989.	
Random	House.	Minden	jog	fenntartva.	Engedéllyel	felhasználva.	Illusztrálta	Jennifer	Moher	és	Steven	Simpson	©	
2010	IEA.



AZ ÓRIÁS FOG REJTÉLYE 

 
1. Mi a kövület? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése 

Helyes válasz: C 
 

2. A cikk szerint miért hittek régen egyesek az óriásokban? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

2 – Helyes válasz 
A tanuló válaszában leírja, hogy régen az emberek azért hittek az óriásokban, mert 
olyan csontokat/csontvázakat/fosszíliákat találtak. 
FIGYELEM: Néhány tanuló az “óriási” szót használja a “nagy” vagy “hatalmas” 
helyett. Ez a válasz is elfogadható, amennyiben a tanuló válaszának értelme 
egyértelmű. 

- Olyan csontokat találtak, amelyek túl nagyok voltak bármihez, amit 
ismertek. 

Példaválaszok: 

- Óriási csontokat találtak, amelyek a legnagyobb vizilóhoz képest is nagyok 
voltak. 

- Igazán nagy csontokat találtak. 
- A csontok olyan nagyok voltak, hogy azok csak óriásokhoz tartozhattak. 

0 – Helytelen válasz 
A tanuló válaszában nem írja le, hogy a régen élt emberek azért hittek az óriásokban, 
mert nagy csontokat találtak, amiket nem tudtak más módon megmagyarázni. 

- Az óriások igazán nagyok. 
Példaválaszok: 

- Óriáscsontokat találtak. (Az “óriás” szó használata nem egyértelmű.) 
- Olyan dolgokat találtak, amik az óriásoktól származhattak. 
- Dinoszaurusz csontokat találtak. 
- Óriásoktól származó csontokat találtak. 

 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 
 
 
 
 



3. Hol talált Bernard Palissy kövületeket? 
Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése 

Helyes válasz: B 
 

4. Mi volt Bernard Palissy új elképzelése? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

1 – Helyes válasz 
A tanuló válaszában leírja, hogy Palissy új elképzelése az volt, hogy a talált fosszíliák 
olyan állatokhoz tartoznak, amelyek már nem élnek a Földön, teljesen kihaltak vagy 
eltűntek.  

- A fosszíliák kihalt állatoktól származhatnak. 
Példaválaszok: 

- Néhány olyan lényhez tartozhat, amelyik már nem él a Földön. 
- Az ötlete az volt, hogy néhány állat már teljesen kihalt! 

0 – Helytelen válasz 
A tanuló válasza nem írja le Palissy új ötletét. Nem köti össze Palissy felfedezését és az 
egykori lényeket, illetve cask Palissy munkájáról beszél. 

- A fosszíliák régenvolt élőlények maradványaiból erednek. 
Példaválaszok: 

- A hüllők már kihaltak. 
- Fosszíliákat talált az agyagban. 
- Híres fazekas volt. 
- Fosszíliákat tanulmányozott. 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 
 
5. Miért börtönözték be Bernard Palissyt? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

Helyes válasz: A 
 
6. Ki találta a megkövült fogat Angliában? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése 

Helyes válasz: B 
 
 
 
 



7. Mit tudott Gideon Mantell a hüllőkről, ami zavarba hozta a megkövült foggal 
kapcsolatban? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

Helyes válasz: D 
 

8. Gideon Mantell szerint a fog különböző fajta állatokhoz tartozhatott. Írd be a 
táblázatba, hogy a fog mely tulajdonságai miatt gondolhatta ezt! 

 

 

 

 

 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása 

FIGYELMEZTETÉS: A FELADAT HÁROM RÉSZÉT EGYMÁSTÓL 
FÜGGETLENÜL KELL KÓDOLNI A SAJÁT 1 PONTOS KÓDKOCKÁJÁBAN! 
A teljes feladat így néz ki a helyes válaszokkal mindenhárom kérdésre és megfelelő 
kódkockákkal:        
 

  

 

Az állat típusa Ami miatt ezt gondolhatta 

Növényevő A foga lapos, redőzött volt. 

Óriási élőlény A válasz tartalmazza, hogy a megkövült 
fog nagy méretű volt (akkora, mint egy 
elefántfog) 

Hüllő A válasz tartalmazza, hogy: 
1) a szikla, ahol megtalálták, olyan fajta 

volt, ahol hüllők kövületeit is találták, 
VAGY 

2) a megkövült fog 
hasonlított/ugyanolyan volt, mint 
egy leguán/hüllőfog 

1 – Helyes válasz 

A válasz tartalmazza, hogy a megkövült fogból lehetett az élőlény nagyságára 
következtetni. 

Az állat típusa Ami miatt ezt gondolhatta 

Növényevő A foga lapos, redőzött volt. 

Óriási élőlény A válasz tartalmazza, hogy a megkövült 
fog nagy méretű volt (akkora, mint egy 

Az állat típusa Ami miatt ezt gondolhatta 

Növényevő A foga lapos, redőzött volt. 

Óriási élőlény  

Hüllő  



elefántfog) 

Hüllő A válasz tartalmazza, hogy: 
3) a szikla, ahol megtalálták, olyan 

fajta volt, ahol hüllők kövületeit is 
találták, VAGY 

4) a kövületfog 
hasonlított/ugyanolyan volt, mint 
egy leguán/hüllőfog 

 

0 – Helytelen válasz 

A tanuló válaszában nem jelzi, hogy a megkövült fog méretéből következtethettek arra, 
hogy ez egy óriási élőlényé lehetett. A válasz a szöveg elejére utal, amelyben 
általánosságban írnak a kövületekről. Vagy a válasz azt tartalmazza, hogy ez egy elefánt 
foga, amely helytelen válasz (a szöveg azt írja: “de egyáltalán nem úgy nézett ki, mint 
egy elefántfog.”)  

- Néhányan azt gondolták, a nagy csontok hatalmas állatoktól származnak. 
Példaválaszok: 

- El volt kopva. 
- Úgy nézett ki, mint egy elefántfog. (Téves válasz, a szöveg azt írja “de 

egyáltalán nem úgy nézett ki, mint egy elefántfog.”) 

  

1 – Helyes válasz 

A válasz tartalmazza, hogy a megkövült fog miért is tartozhatott egy hüllőhöz. 

Az állat típusa Ami miatt ezt gondolhatta 

Növényevő A foga lapos, redőzött volt. 

Óriási élőlény A válasz tartalmazza, hogy a megkövült 
fog nagy méretű volt (akkora, mint egy 
elefántfog) 

Hüllő A válasz tartalmazza, hogy: 
5) a szikla, ahol megtalálták, olyan 

fajta volt, ahol hüllők kövületeit is 
találták/olyan helyen találták, ahol 
hüllők éltek, VAGY 

6) a megkövült fog 
hasonlított/ugyanolyan volt, mint 
egy leguán/hüllőfog 

 

0 – Helytelen válasz 

A válasz nem tartalmazza, hogy a megkövült fog egy hüllőhöz tartozhatott. 

- Növényeket eszik. 
Példaválaszok: 

- A hüllők egészben nyelik le a táplálékukat. 



További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 
 
9 Miért vitte Gideon Mantell a fogat egy múzeumba? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

Helyes válasz: C 

10. Egy tudós Gideon Mantellnek egy leguánfogat mutatott. Miért volt ez fontos 
Gideon Mantellnek? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása 

1 – Helyes válasz 
A válasz tartalmazza, hogy a leguánfog megerősítette Gideon Mantellt abban, hogy 
helyes az az elmélete, hogy a megkövült fog egy óriási hüllőhöz tartozhat. 

- A leguánfog azt bizonyította, hogy a kövület egy hüllőtől ered. 
Példaválaszok: 

- Segített kitalálni neki, hogy milyen fajta állathoz is tartozhatott a fog. 
- A fog alátámasztotta, hogy igaza van. 
- Bizonyítékot adott neki ahhoz, amit ő végig is gondolt. 

Vagy a válasz általánosabban fogalmaz, hogy a leguánfog hasonlított a megkövült 
fogra.  

- A leguánfog hasonlított a megkövült fogra. 
Példaválaszok: 

- Láthatták, hogy ugyanúgy néznek ki. 
- Azt is mondhatta volna, ezek ugyanazok. 
- Éveket töltött azzal, hogy megtalálja a megfelelő fogat.  
- Lapos volt és redőzött. 

0- Helytelen válasz 
A tanuló válaszában nem hangsúlyozza a leguánfog jelentőségét. 

- Híres akart lenni. 
Példaválaszok: 

- Azt gondolta, érdekes less látni egy leguánfogat. 
- Többet akart megtudni a hüllőkről. 
- Azt mutatja, hogy okos volt. (Túl általános, a válasz inkább a személyes 

jellemvonásra koncentrál, mint a felfedezésre.) 
- Össze akarta hasonlítani a fogakat. (A válasz nem jelzi, miért fontos 

összehasonlítani a fogakat.) 

További kódok 



8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 

 
11. Mit használt fel Gideon Mantell, amikor megpróbált rájönni, hogyan nézett ki az 
Iguanodon? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése 

Helyes válasz: A 
 

12. Nézd meg a két képet az Iguanodonról! Miként segítenek neked a 
megértésben? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: A szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelése, értékelése 

2 – Helyes válasz 
A válasz tartalmazza, hogy a képek a tudományos elképzelések változásait 
reprezentálják, vagy hogy a képek azt mutatják, amit a különböző emberek az 
Iguanodonról képzeltek. 

- A mai tudósok úgy vélik, az Iguanodon másképpen néz ki, mint ahogy 
Gideon Mantell elképzelte. 

Példaválaszok: 

- Azt mutatja meg, hogy az emberek elképzelése hogyan változott az 
Iguanodon kinézetéről. 

- Azt mutatja meg, hogy a különböző emberek különbözőképpen képzelték el 
a kinézetét. 

- Hogy az elképzelések mennyire különbözők lehetnek. 
- Gideon Mantell azt gondolta a csontok alapján, hogy az Iguanodon mind a 

négy lábán járt, de a későbbi tudósok másként gondolták. 
Vagy a válasz tartalmazza, hogy a kép illusztrálja, miben is tévedett Gideon Mantell, 
vagy hogy a más emberek is tévedhetnek. 

- Megmutatja, hogy Gideon néhány dologban tévedett. 
Példaválaszok: 

- Hogy az emberek néha tévedhetnek. 
1 – Részlegesen helyes válasz 
A válasz cask annyit ír le, hogy a két képen az Iguanodon rajza különbözik.  

- Azt, hogy különbözően néznek ki.. 
Példaválasz: 

Vagy, a válasz csak egy expliciten megjelenő különbségre fókuszál, anélkül, hogy 
utalna a tudományos elképzelések változásaira, vagy arra, hogy különböző emberek 
miket hihetnek.  

- Hogy Gideon azt gondolta, szarva van. 
Példaválasz: 

Vagy, a válasz cask a két kép közötti különbséget írja le anélkül, hogy bármilyen 



tudományos elképzelésre, vagy a különböző emberek közötti véleménykülönbségre 
utalna.  

- Az egyiknek 4, a másiknak 2 lába van. 
Példaválasz: 

0- Helytelen válasz 
A tanuló válaszában nem hivatkozik a szövegben megjelenő illusztrációra. A válasz 
csak a két kép egy specifikus részét foaglmazza meg, vagy a leírás az illusztrációkról 
szól általánosságban.  
Vagy a válasz pontatlanul azt tartalmazza, hogy idővel az Iguanodon változott, nem 
pedig a róla alkotott elképzelések. 

- Megmutatni, hogy néztek ki. 
Példaválaszok: 

- Segít megérteni, hogyan változtak éveken keresztül az Iguanodonok. 
- Hogy megmutassák nekünk, növényevők voltak. 
- 4 lábuk volt. 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 
 
  



13. A későbbi felfedezések bebizonyították, hogy Gideon Mantell tévesen képzelte 
el az Iguanodon külsejét. Töltsd ki a táblázatot! 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása 

FIGYELMEZTETÉS: A FELADAT HÁROM RÉSZÉT EGYMÁSTÓL 
FÜGGETLENÜL KELL KÓDOLNI A SAJÁT 1 PONTOS KÓDKOCKÁJÁBAN! 
A teljes feladat így néz ki a helyes válaszokkal mindenhárom kérdésre és megfelelő 
kódkockákkal:        
 

  

 

Gideon Mantell szerint 
ilyen volt az Iguanodon 

A mai tudósok szerint ilyen volt az 
Iguanodon 

Az Iguanodon négy lábon 
járt. 

Az Iguanodon (néha) két lábon/a 
hátsó lábain járt/állt. 

Az Iguanodonnak szarva volt 
(a fején/arcán/orrán), 
VAGY, tüske volt a 
fején/arcán/orrán. 

Az Iguanodonnak egy tüske volt a 
hüvelykujján. 

Az Iguanodon harminc 
méter hosszú volt. 

Az Iguanodon 9 méteres volt. 

1 – Helyes válasz 

A válasz leírja, hogy Gideon Mantell és a mai tudósok között mi az eltérés abban, 
hogyan járt vagy állt az Iguanodon. 

Gideon Mantell szerint ilyen volt az 
Iguanodon 

A mai tudósok szerint ilyen volt az 
Iguanodon 

Az Iguanodon négy lábon járt. Az Iguanodon (néha) két lábon/a hátsó 
lábain járt/állt. 

Az Iguanodonnak szarva volt (a 
fején/arcán/orrán), 
VAGY, tüske volt a fején. 

Az Iguanodonnak egy tüske volt a 
hüvelykujján. 

Az Iguanodon harminc méter hosszú 
volt. 

Az Iguanodon 9 méteres volt. 

 

0 – Helytelen válasz 

A válasz nem írja le, hogy a mai tudósok szerint, hogyan járt vagy állt az Iguanodon. 

Gideon Mantell szerint ilyen volt az Iguanodon A mai tudósok szerint ilyen volt az Iguanodon 

Az Iguanodon négy lábon járt.  

 Az Iguanodonnak egy tüske volt a hüvelykujján. 

Az Iguanodon harminc méter hosszú volt.  



- Kettő. 
Példaválaszok: 

- Állt. 

 
1 – Helyes válasz 

A válasz leírja, hogy Gideon Mantell és a mai tudósok mit gondolnak az Iguanodon 
tüskéjéről. 

Gideon Mantell szerint ilyen volt az 
Iguanodon 

A mai tudósok szerint ilyen volt az 
Iguanodon 

Az Iguanodon négy lábon járt. Az Iguanodon (néha) két lábon/a hátsó 
lábain járt/állt. 

Az Iguanodonnak szarva volt (a 
fején/arcán/orrán), 
VAGY, tüske volt a fején/arcán/orrán. 

Az Iguanodonnak egy tüske volt a 
hüvelykujján. 

Az Iguanodon harminc méter hosszú 
volt. 

Az Iguanodon 9 méteres volt. 

 

0 – Helytelen válasz 

A válasz nem írja le, hogy mit gondolt Gideon Mantel, hol található a tüske az 
Iguanodonon. 

- A szarv a hüvelykujján volt. 
Példaválaszok: 

- Tüskés volt a háta. 
- Nem volt tüske a hüvelykujján. 

 

 
1 – Helyes válasz 

A válasz megfogalmazza, hogy Gideon Mantell és a mai tudósok véleménye között 
milyen eltérés van az Iguanodon méretét illetően. 

Gideon Mantell szerint ilyen volt az 
Iguanodon 

A mai tudósok szerint ilyen volt az 
Iguanodon 

Az Iguanodon négy lábon járt. Az Iguanodon (néha) két lábon/a hátsó 
lábain járt/állt. 

Az Iguanodonnak szarva volt (a 
fején/arcán/orrán), 
VAGY, tüske volt a fején. 

Az Iguanodonnak egy tüske volt a 
hüvelykujján. 

Az Iguanodon harminc méter hosszú 
volt. 

Az Iguanodon 9 méteres volt. 

 

0 – Helytelen válasz 

A válasz nem fogalmazza meg, a mai tudósok szerint mekkora volt az Iguanodon 
mérete. 



- 30 méter hosszú volt. 
Példaválaszok: 

- 4 méteres. 
 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 
 
14. Mit találtak később, ami rámutatott arra, hogy Gideon tévedett az Iguanodon 
kinézetével kapcsolatban? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

Helyes válasz: D 
 
 



Repülj, sas, repülj!

Repülj, sas, repülj!
Afrikai mese

Christopher Gregorowski elbeszélése nyomán



Repülj, sas, repülj!

Egyszer egy gazda elment hazulról, hogy megkeressen egy elveszett 
borjút. A pásztorok ugyanis az előző este nélküle tértek vissza. És azon az 
éjszakán szörnyű vihar volt.

Lement a völgybe, és kereste a folyómeder mentén, a nádasban, 
a sziklák mögött és az áradó vízben.

Fölkaptatott a magas hegy lejtőin, sziklás szirtjein. Benézett egy 
széles szikla mögé, hátha a borjú oda húzódott, hogy megmeneküljön 
a vihartól. És ezen a helyen megállt. Ott, egy sziklaperemen, igen különös 
látvány fogadta. Egy, a tojásából csak egy vagy két nappal azelőtt kikelt 
sasfióka, mely a szörnyű viharban kisodródott a fészkéből.

Kinyúlt érte, és óvatosan két kezébe vette a fiókát. Hazavitte, és 
a gondjaiba vette.

Már majdnem hazaért, mikor a gyermekei eléje szaladtak. 
– A borjú magától visszajött! – kiabálták.



Repülj, sas, repülj!

A gazda nagyon megörült. Megmutatta a sasfiókát 
a családjának, majd elhelyezte a csirkeólban, a tyúkok 
és a kiscsibék között.

– A sas a madarak királya – mondta –, de 
csirkének fogjuk fölnevelni.



Repülj, sas, repülj!

Így aztán a sas a csirkék között élt, megtanulva az ő szokásaikat. 
Ahogy növekedett, egyre inkább különbözni kezdett minden csirkétől, 
melyet valaha is láttak.

Egy napon egy barát tért be látogatóba. Meglátta a sast a csirkék 
közt.

– Hé! Ez nem csirke. Ez egy sas!
A gazda rámosolygott a barátjára, és azt mondta: – Már hogy volna! 

Ez egy csirke. Nézd meg: úgy jár, mint egy csirke, úgy eszik, mint egy 
csirke! Úgy is gondolkodik, mint egy csirke. Még szép, hogy ez egy csirke!

De a barátját nem győzte meg. – Meg fogom neked mutatni, hogy ez 
sas – mondta.

A gazda gyerekei segítettek a barátnak megfogni a madarat. Elég 
nehéz volt, de a gazda barátja a feje fölé emelte és így szólt: – Te nem 
csirke vagy, hanem sas. Te nem a földhöz tartozol, hanem az éghez. 
Repülj, sas, repülj!

A madár kiterjesztette szárnyait, körülnézett, látta, hogy a csirkék 
csipegetnek, és leugrott, hogy velük együtt kapirgáljon eleség után.

– Mondtam neked, hogy ez csirke – szólt a gazda, és hahotázva 
nevetett.



Repülj, sas, repülj!

Másnap, hajnalok hajnalán ugatni kezdtek a gazda kutyái. Egy hívó 
hang hallatszott kintről, a sötétből. A gazda az ajtóhoz rohant. Megint a 
barátja volt az. – Adj egy újabb esélyt a madárral! – kérlelte.

– Tudod, mennyi az idő? Még a hajnal is messze van.
– Gyere velem! Hozd a madarat!
A gazda vonakodva előhozta a madarat, amely mélyen aludt a 

csirkék között. A két férfi útnak indult, beleolvadva a sötétbe.
– Hova megyünk? - kérdezte a gazda álmosan.
– A hegyekbe, ahol a madarat találtad.
– És miért ebben a furcsa éjszakai időpontban?
– Azért, hogy a sasunk lássa, amint a nap felkel a hegyek mögül, és 

kövesse az égbe, ahová tartozik.
Lementek a völgybe, és átkeltek a folyón. A gazda barátja ment elöl.  

 – Siess – mondta –, mert a hajnal előbb megérkezik, mint mi!
Amint elkezdték megmászni a hegyet, megjelent az első napsugár. 

A leheletnyi felhők az égen először rózsaszínűek voltak, aztán 
csillámlani kezdtek aranyszínű ragyogással. Az ösvény, amelyen jártak, 
néha veszélyes volt, amint a hegy oldalába kapaszkodott, keskeny 
sziklaperemeket keresztezve, útjuk újra meg újra sötét hasadékokon 
vezetett át. Végül a gazda barátja megszólalt: – Ez megteszi. Lenézett a 
szikláról, és látta a földet sok száz méternyi mélységben alattuk. Nagyon 
közel voltak a csúcshoz.

A gazda barátja óvatosan egy sziklaperemre vitte a madarat. Úgy 
tette le, hogy kelet felé nézzen, és elkezdett beszélni hozzá. A gazda 
kuncogott: – Csak a csirkék nyelvén beszél.

A barátja azonban tovább beszélt; a napról mesélt a madárnak, 
arról, hogyan ad életet a világnak, hogyan uralkodik az égen, fényt adva 
minden egyes új napon. – Nézd a napot, sas! Amikor pedig felkel, te is 
emelkedj fel vele! Az éghez tartozol, nem a földhöz. Abban a pillanatban 
a nap első sugarai előtörtek a hegy mögül, és a világ hirtelen fényárban 
úszott.



Repülj, sas, repülj!

A nap fenségesen kelt fel. A nagy madár kitárta szárnyait, hogy 
köszöntse a napot, és érezze a meleget a tollain. A gazda csendben volt. 
A barátja így szólt: – Nem a földhöz tartozol, hanem az éghez. Repülj, sas, 
repülj! – majd visszamászott a gazdához. Minden csendes volt. A sas feje 
megemelkedett, szárnyai kitárultak, a lábai pedig előredőltek, amint a 
karmaival belekapaszkodott a sziklába.

Aztán, anélkül, hogy igazán megmozdult volna, minden embernél 
vagy madárnál erősebben érezve a szél felfelé tartó légáramlatát 
előredőlt, és egyre magasabbra és magasabbra emelkedett a szél 
szárnyán, eltűnve a két férfi szeme elől a felkelő nap ragyogásában, hogy 
soha többé ne éljen a csirkék között.



Repülj, sas, repülj!

Kérdések: Repülj, sas, repülj!

 1. Mit indult el a gazda keresni a történet elején?

A egy borjút

B pásztorokat

C sziklás szirteket

D egy sasfiókát

 2. Hol találta a gazda a sasfiókát?

A a fészkében

B a folyómeder mentén

C egy sziklaperemen

D a nádasban

 3. Mi mutatja a történetben, hogy a gazda vigyázott a sasfiókára?

A Két kezében tartva vitte haza.

B Elvitte a sasfiókát a családjának.

C Visszatette a sasfiókát a fészkébe.

D A folyómederben kereste a sasfiókát.



Repülj, sas, repülj!

 4. Mit csinált a gazda a sasfiókával, amikor hazavitte?

A Megtanította repülni.

B Szabadon engedte.

C Csirkének nevelte.

D Új fészket készített számára.

 5. A gazda barátjának első látogatásakor a sasfióka úgy viselkedett, 
mint egy csirke. Írj két olyan példát, amely ezt mutatja!

1 1.

1 2.

 6. Amikor a gazda barátja először találkozott a sassal, hogyan 
próbálta rávenni arra, hogy repüljön?

A Felemelte a feje fölé.

B Elindította a földön.

C Feldobta a levegőbe.

D Felvitte a hegyre.



Repülj, sas, repülj!

 7. Magyarázd meg, hogyan értette a gazda barátja azt, amikor ezt 
mondta a sasnak: „Nem a földhöz tartozol, hanem az éghez.”!

2 

 8. Miért nevetett hahotázva a gazda a barátja első látogatásakor?

A A sas túl nehéz volt ahhoz, hogy repüljön.

B Nehéz volt elkapni a sast.

C A sas máshogy nézett ki, mint a csirkék.

D A sas őt igazolta.

 9. A gazda barátja miért a magas hegyekbe vitte a sast, hogy rávegye 
a repülésre? Írj két indokot!

1 1.

1 2.



Repülj, sas, repülj!

 10. Keress olyan szavakat és másold ki őket, amelyek bemutatják, 
hogy milyen gyönyörű volt az ég hajnalban!

1 

 11. Miért volt fontos a történet szempontjából a felkelő nap?

A Felébresztette a sas ösztönét a repülésre.

B Uralkodott az égen.

C Felmelegítette a sas tollait.

D Világosságot adott a hegyi ösvényeken.

 12. Abból, amit a gazda barátja tett, megtudod, hogy milyen ember 
volt.

Jellemezd őt, és hozz egy olyan példát, amelyben az, amit tett, 
bizonyítja ezt!

2 



Repülj, sas, repülj!

Forrás: Christopher Gregorowski: Fly, Eagle, Fly. Illusztrálta: Niki Daly. Kiadta: Simon and Schuster, New York.  
Szöveg © 2000 Christopher Gregorowski. Illusztráció © 2000 Niki Daly. A szöveg közlésének joga ügyintézés alatt.

Állj!
A füzetnek ez a része véget ért. 
Kérjük, fejezd be a munkát!



REPÜLJ, SAS, REPÜLJ! 

 
1. Mit indult el a gazda keresni a történet elején? 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése 

Helyes válasz: A 
 
2. Hol találta a gazda a sasfiókát? 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése 

Helyes válasz: C 
 
3. Mi mutatja a történetben, hogy a gazda vigyázott a sasfiókára? 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

Helyes válasz: A 
 
4. Mit csinált a gazda a sasfiókával, amikor hazavitte? 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése 

Helyes válasz: C 

5. A gazda barátjának első látogatásakor a sasfióka úgy viselkedett, mint egy csirke. 
Írj két olyan példát, amely ezt mutatja! 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése 

2 – Helyes válasz 
A válasz tartalmaz két, alább felsorolt dolgot, melyek tekintetében a sasfióka úgy 
viselkedett, mint egy csirke. 
MEGJEGYZÉS A KÓDOLÓKNAK: A két helyes válasz ugyanabban a mondatban is 
kifejezhető. 

 
1 – Részlegesen helyes válasz 
A válasz egy, alább felsorolt dolgot tartalmaz, melynek tekintetében a sasfióka úgy 
viselkedett, mint egy csirke. 

 
0 – Helytelen válasz 
A válasz az alább felsorolt dolgok egyikét sem tartalmazza. Lehetséges, hogy csak 
homályos, vagy önmagába visszatérő leírást ad arról, hogy hogyan viselkedett  a 
sasfióka. 

- Úgy cselekedett, mint egy csirke. 
Példaválaszok: 

- Úgy nézett ki, mint egy csirke. 
- Megtanulta a csirkék szokásait. 



 
Azok a dolgok, amelyek tekintetében a sas úgy viselkedett, mint egy csirke: 
MEGJEGYZÉS A KÓDOLÓKNAK: Előfordulhat, hogy a diákok ésszerű parafrázisát 
adják ezeknek a gondolatoknak. Két, e listán nyugvó, különböző gondolat bármely 
kombinációja elfogadható. 

- Úgy jár/mozog, mint egy csirke. 
- Úgy eszik/csipegeti az ételt a földről, mint egy csirke. 
- Úgy gondolkozik, mint egy csirke. 
- Nem hajlandó repülni (visszatér a csirkékhez a földre). 
- A csirkékkel együtt kapirgál.  

 

6. Amikor a gazda barátja először találkozott a sassal, hogyan próbálta rávenni 
arra, hogy repüljön? 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

Helyes válasz: A 
 
7. Magyarázd meg, hogyan értette a gazda barátja azt, amikor ezt mondta a sasnak: 

„Nem a földhöz tartozol, hanem az éghez.”! 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása 

2 – Helyes válasz 
A válasz az idézet mindkét részének a jelentését – „nem a földhöz tartozol” és „az éghez 
tartozol”- megmagyarázza a történettel kapcsolatba hozva.  

- Neki az a dolga, hogy szabad legyen az égben, nem pedig, hogy megragadjon 
a földön. 

Példaválaszok: 

- Azt, hogy nem egy csirke volt az, aki a földön sétált. Egy sas volt, és neki 
repülnie kellene. 

- Repülnie kellett volna a saját fajtájabeli madarakkal, nem pedig a csirkék 
között lennie. 

- Repülnie kellene, nem sétálgatnia. 
- Az ég az otthona, nem a föld. 

 

További kódok 

8 
Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló 

okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 
Nincs válasz 



1 – Részlegesen helyes válasz 
A válasz csak az idézet első, vagy második részét magyarázza meg.  

- Azt, hogy nem csirke volt. 
Példaválaszok: 

- A repülő madarak királya volt. 
- Nem a földhöz tartozó állat volt. 
- Repülnie kellene. 

Vagy pedig a válasz csupán a szó szerinti ellentétet magyarázza meg. 

- Nem csirke volt, hanem sas. 
Példák: 

0 – Helytelen válasz 
Előfordulhat, hogy a válasz homályosan, vagy pontatlanul magyarázza meg az idézetet, 
vagy pedig egyszerűen újrafogalmazza azt. 

- Neki nem az a dolga, hogy a földön legyen, hanem, hogy az égben.  
Példaválaszok: 

- Nem a földhöz kellene tartoznia, hanem az éghez. 

További kódok  

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a 
tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz 

 
8. Miért nevetett hahotázva a gazda a barátja első látogatásakor? 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása 

Helyes válasz: D 

9. A gazda barátja miért a magas hegyekbe vitte a sast, hogy rávegye a repülésre? Írj 
két indokot! 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása 

2 – Helyes válasz 
A válasz tartalmaz két olyan okot, amelyek a Naphoz vagy a hegyekhez, mint a sas 
természetes élőhelyéhez kapcsolódnak, illetve a hegy égbe nyúló magasságához. Lásd a 
megfelelő okok listáját alább! 
MEGYJEGYZÉS A KÓDOLÓKNAK:  A két helyes válasz ugyanabban a mondatban is 
kifejezhető. 
1 – Részlegesen helyes válasz 
A válasz tartalmaz egy, alább felsorolt okot, amely a Naphoz vagy a hegyekhez, mint a sas 
természetes élőhelyéhez kapcsolódik, illetve a hegy égbe nyúló magasságához.  
0 – Helytelen válasz 
Előfordulhat, hogy a válasz inkább arra vonatkozik, hogy miért akarta, hogy repüljön, s 
nem azt indokolja meg, hogy miért vitte fel a hegyekbe.  

 



- Azért, hogy bebizonyítsa, hogy sas. 
Példaválasz: 

Előfordulhat, hogy a válasz olyan okot tartalmaz, amely homályos vagy pontatlan, vagy 
pedig egyszerűen megismétli a kérdés egy részét. 

- Azért, hogy rávegye a repülésre. 
Példaválaszok: 

- Megkönnyítette, hogy repüljön. 
Okok arra, hogy a gazda barátja miért vitte a sast a hegyekbe 
MEGJEGYZÉS A KÓDOLÓKNAK: Előfordulhat, hogy a diákok ésszerű parafrázisát 
adják ezeknek a gondolatoknak. Két, e listán nyugvó, különböző gondolat bármely 
kombinációja elfogadható. 

- Azért, hogy lássa a Napot (felkelni) /érezze a Nap melegét / kövesse a Napot. 
- Azért, hogy érezze a szél felfelé tartó légáramlatát.  
- Azért, hogy a természetes otthonában legyen / ott legyen, ahova tartozik / ahol 

találták. 
- Azért, hogy közelebb juttassa az éghez / magasabbra juttassa.  

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a 
tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz 

10. Keress olyan szavakat, és másold ki őket, amelyek bemutatják, hogy milyen 
gyönyörű volt az ég hajnalban! 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: A szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelése, értékelése 

1 – Helyes válasz  
A válasz tartalmazza az alábbi listán szereplő szavak vagy kifejezések bármelyikét.  

- leheletnyi, rózsaszínű felhők 
Példaválaszok: 

- fenségesen 
- aranyszínű ragyogás 
- fényárban úszott 

0 – Helytelen válasz 
A válasz nem tartalmazza az alábbi listán szereplő szavak vagy kifejezések egyikét sem. 
Előfordulhat, hogy a válasz megismétel szavakat a kérdésből. 

- napfelkelte 
Példaválaszok: 

- hajnal 
- gyönyörű  

 
 



Azok a szavak a történetben, melyek leírják, hogy milyen gyönyörű volt az ég 
hajnalban 
Az aláhúzott szavak bármelyike megfelelő, és esetleg az idézetek másik része is. 
Figyelmen kívül kell hagyni a szöveg megfogalmazásának jelentéktelenebb 
változtatásait, amennyiben világosan látszik, hogy mi volt a szándék.   

- A leheletnyi felhők az égen először rózsaszínűek voltak, aztán elkezdtek 
csillámlani aranyszínű ragyogással

- A nap 
. 

fenségesen
- Ebben a pillanatban a nap első sugarai előtörtek a hegy mögül, és a világ 

hirtelen 

 kelt fel.  

fényárban
További kódok  

 úszott. 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló 
okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz 

 
11. Miért volt fontos a történet szempontjából a felkelő nap? 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: A szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelése, értékelése 

Helyes válasz: A 

 
12. Abból, amit a gazda barátja tett, megtudod, hogy milyen ember volt. Jellemezd őt, 

és hozz egy olyan példát, amelyben az, amit tett, bizonyítja ezt! 

Szövegtípus: Élményszerző 
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása 

2 – Helyes válasz 
A válasz leír egy plauzibilis jellemvonást (kitartó, makacs, kedves, okos, állatbarát, 
stb.). Ezen túlmenően, a válasz tartalmaz egy példát a gazda barátjának cselekedetei 
közül, mely az adott jellemvonásra vagy vonásokra bizonyíték. 

- Eltökélt volt. Nem adta fel a próbálkozást, hogy megtanítsa repülni a sast. 
Példaválaszok: 

- Okos volt. Tudta, hogy a hegyre kell vinnie a sast ahhoz, hogy rávegye a 
repülésre. 

- Olyan ember, aki nem adja fel. Visszatért a gazda házába, hogy meggyőzze 
a sast arról, hogy sas. 

- Kedves volt az állatokhoz.  Azt akarta, hogy a sas szabad legyen. 
1 – Részlegesen helyes válasz 
A válasz leír egy plauzibilis jellemvonást.  
Vagy: a válasz tartalmaz egy példát a gazda barátjának cselekedetei közül, amely 
bizonyíték a jellemére. 

- Kedves az állatokhoz. 
Példaválaszok: 

- Elviszi a sast, hogy lássa a Napot és elrepüljön, hogy soha többé ne éljen a 
csirkék között. 



0 – Helytelen válasz 
A válasz nem nyújt megfelelő, vagy pontos leírást a gazda barátjának jelleméről, vagy 
pedig homályos és általános leírást ad, amely a történet korlátozott megértéséről 
tanúskodik, további textuális alátámasztás nélkül.  
Vagy: előfordulhat, hogy a válasz olyan információt tartalmaz a történetből, mely 
nincs kapcsolatban a barát jellemének ábrázolásával. 

- Becstelen. Azt mondja a sasnak, hogy csirke.(Vegyük észre, hogy ez a 
válasz a gazdát írja le és nem a barátját!) 

Példaválaszok: 

- Boldog.(Vegyük észre, hogy a „boldog” jelzőnek kellene valami 
megerősítés a szövegből ahhoz, hogy elfogadhatónak lehessen tekinteni!) 

További kódok 
8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló 

okból megválaszolhatatlan a feladat. 
9 Nincs válasz 

 



Légy biztonságban a túrád során!
FIndulj korán! Így sok időd lesz élvezni 

a túrát, és még sötétedés előtt hazaérhetsz.

FMaradj a túraútvonalakon, hacsak 
nem ismered elég jól a környéket!

FSaját tempódban haladj! Ne 
túrázz túl gyorsan, így takarékoskodhatsz az 
energiáddal! Ha csoportban túrázol, csak olyan 
gyorsan menj, mint a leglassabb résztvevő!

FÜgyelj rá, hova lépsz! Figyelj 
oda az olyan dolgokra, mint a laza sziklák, 
falevélkupacok vagy fadarabok, melyekben 
megbotolhatsz! Óvatos légy a csúszós részeknél! 
Ha vízbe kell menned, bizonyosodj meg róla, hogy 
milyen mély!

FLégy óvatos a vadonban!
 Vigyázz, hova lépsz, amikor botokat 

vagy köveket emelsz fel, és mielőtt 
leülsz! Soha ne közelíts állatokhoz 
a természetben. Talán aranyosnak és 
ártalmatlannak tűnnek, de kiszámíthatatlanok 
lehetnek, és nagyon védelmezhetik területüket!

FONTOS: Mondd el valakinek, hogy hová 
mész túrázni, és hogy mikor jössz vissza! 
Ez segíthet, ha történne valami, és bajba 
kerülnél. Tudasd vele, ha hazaértél! 

G  G  G  G  G  G  G  G  G  G   
Mindenekelőtt azonban ne feledd el jól érezni 
magad a túrán! Élvezd a szabad levegőt! 
Nézd meg az összes érdekes dolgot magad 
körül! Tanuld meg felismerni az új helyeket, 
növényeket és állatokat! Becsüld meg a vidék 
és a természet szépségeit, és egyúttal végezz 
egészséges testgyakorlatokat is!

Egynapos túrád megtervezése 

FVálassz egy olyan vidám és érdekes 
helyet, ahová elmehetsz! Ha csoporttal 
mész, vegyél figyelembe mindenkit a hely 
kiválasztásakor!

FTudd meg a túraútvonal hosszát és azt, 
hogy körülbelül mennyi időt vesz igénybe!

FEllenőrizd az időjárási feltételeket és 
előrejelzéseket! Tervezz és öltözz az 
időjárásnak megfelelően!

FKönnyű csomagot készíts! Ne készíts túl 
nehéz csomagot, amit cipelned kell (nézd 
át a listát)!

Csomagellenőrző lista   
H Sok víz: szomjúság ellen.
H Élelem: magas energia

tartalmú falatok vagy piknik ebéd.
H Elsősegélycsomag: vízhólyag, horzsolás 

vagy karcolás esetére.
H Rovarriasztó: hogy megvédjen a 

csípésektől (mint például kullancs, méh, 
szúnyog és légy).

H Tartalékzokni: ha vizes lenne a lábad.
H Síp: fontos, ha egyedül mész, mert három 

rövid sípolás azt jelenti, hogy bajban vagy, 
és segítségre van szükséged.

H Térkép és iránytű: nagyon fontosak a ne
hezebb túrákon.

Fedezd fel 
a túrázás 
örömeit!

Valami szórakoztató és érdekes elfog-
laltságot keresel otthonra és szünidőre? 

A szabadtéri elfoglaltságok egyik 
legnagyszerűbb módja a túrázás, 

és a legnépszerűbb típusa az egynapos 
túra. Nem vesz el sok időt, és nem igényel 

semmiféle speciális felszerelést.



A túrázás jó szórakozás és testgyakorlás!

Te vagy a főnök! Te választhatod ki, 
hogy hova akarsz menni, milyen hosszú 
időre és milyen gyorsan. Egyszerűen csak 
kószálhatsz élvezve a természetet, vagy 
próbára teheted magad nehéz és meredek 
turista ösvényeken. Rajtad múlik!

Nézz meg érdekes, új dolgokat! 
A túrázás olyan helyekre vihet el, amelyeket 
másképpen nem látnál. Gyönyörű területeket 
láthatsz, és élvezheted a csodálatos 
kilátást. Vagy elmehetsz távoli helyekre, 
melyeknek lehetnek rejtett völgyei, vízesései 
vagy barlangjai. A túrázás lehetőséget 
adhat arra, hogy vadon élő növényeket, 
madarakat és állatokat láss. Talán még 
épületmaradványokat és egyéb dolgokat 
is láthatsz, melyek a korábban élő 
emberekhez tartoztak.

Maradj fizikailag edzett! A séta 
a testedzés egyik kiváló formája, ilyen 
módon a rendszeres túrázás segít, 
hogy egészséges maradj. Időt nyújt a 
gondolkodásra, és pihentető lehet. 
A túrázás jó módja a barátaiddal vagy a 
családoddal való együttlétnek vagy akár 
csak egy kis időtöltésnek önmagaddal, 
tanulmányozva és élvezve a természetet.

 Fedezd fel a Kilátó-hegyet!
A Kilátóhegy térképe és jelmagyarázata 
megmutatja, hogyan tudod kiválasztani 
azt az egynapos túrát, amelyik a legjobban 
tetszik neked, és mindazokat a dolgokat, 
amiket ott láthatsz vagy csinálhatsz. 
Ötletet ad a túrához abban az esetben, ha 
a lakóhelyed környékén keresel túrahelyet.

Kilátó-hegy
Egy túra tele kalanddal

Válaszd ki, 
melyik útvonalon 

mész!
Használj fel egyet az ajánlatunkból, vagy 

készíts saját útvonalat!

Térképmagyarázat
Útvonal neve Útvonal Idő Szint Leírás

Madárles- 
séta

2 óra Könnyű, 
kerekes 
székkel 
elérhető

Járd körbe a madarak 
védett területeit!

Kilátó-túra 2—2.5 óra 
egyirányba

Nehéz Hágj fel a Kilátó-hegyre, 
és élvezd a kilátást!

Békás-öböl 
ösvény

3 óra Közepesen 
nehéz

Tégy egy túrát a Békás-
öböl piknikterületre!

Kilátó-hegy 
körút

5 óra Közepesen 
nehéz

Túrázz a Kilátó-
hegy körül az Öreg 
Sziklaerődhöz!

Békás-
öböl

Piknik- 
terület

Itt kezd az utat!

Öreg 
sziklaerőd 

Kilátó-hegy

Madarak védett 
területei
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Kérdések: Fedezd fel a túrázás örömeit!

Vedd elő a „Fedezd fel a túrázás örömeit!” szórólapot.
Az ebben a részben lévő kérdések a szórólapra vonatkoznak.

Jelentkezz, ha nincs szórólapod!

 1. Számodra mi a fő üzenete a szórólapnak a túrázással 
kapcsolatban?

A Drága és veszélyes.

B Ez a legjobb módja annak, hogy állatokat láss.

C Egészséges és szórakoztató.

D Csak szakértőknek való.

 2. Írj két érdekes dolgot, amit a szórólap szerint láthatsz a túrád 
során!

11.

  2.

 3. Mi az a két dolog, amiről a szórólap szerint nem szabad 
megfeledkezned, amikor csoporttal mész túrázni?

1 1.

1 2.
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Csomagellenőrző lista   
H Sok víz: szomjúság ellen.
H Élelem: magas energiatar-

talmú falatok vagy piknik ebéd.
H Elsősegélycsomag: vízhólyag, horzsolás 

vagy karcolás esetére.
H Rovarriasztó: hogy megvédjen a 

csípésektől (mint például kullancs, méh, 
szúnyog és légy).

H Tartalékzokni: ha vizes lenne a lábad.
H Síp: fontos, ha egyedül mész, mert három 

rövid sípolás azt jelenti, hogy bajban vagy, 
és segítségre van szükséged.

H Térkép és iránytű: nagyon fontosak a ne-
hezebb túrákon.

 4. A szórólap melyik része beszél az időjárásnak megfelelő ruházat 
viseléséről?

A Fedezd fel a túrázás örömeit!

B Egynapos túrád megtervezése

C Csomagellenőrző lista

D Légy biztonságban a túrád során!

Nézd meg a Csomagellenőrző lista című részt! Ezt használd 
az 5. és a 6. kérdések megválaszolásához!

 5.	 Miért	kell	tartalékzoknit	vinned	a	
túrádra?

A Vizes lehet a lábad.

B Az időjárás hidegre fordulhat.

C Vízhólyagok esetére.

D	 Egy barátodnak.

 6. Mit kell tenned, ha bajba kerülsz, mialatt túrázol?

A El kell fogyasztani egy magas energiatartalmú, könnyű ételt.

B Meg kell fújni a sípot háromszor.

C Még több rovarriasztót kell magunkra kenni.

D Segítségért kell kiáltani, amilyen hangosan csak tudsz.
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Nézd meg a Légy biztonságban a túrád során! című részt! 
Ezt használd a 7. és a 8. kérdés megválaszolására!

 7. Mit kell tenned, hogy elkerüld a korai 
kifáradást a túrán?

A Indulj korán!

B Maradj a túraútvonalakon!

C Saját tempódban haladj!

D Vigyázz, hogy hova lépsz!

 8. Miért fontos elmondani valakinek, hogy mikorra tervezed 
visszaérkezésedet a túráról?

1

Légy biztonságban a túrád során!
FIndulj korán! Így sok időd lesz élvezni a 

túrát, és még sötétedés előtt hazaérhetsz.

FMaradj a túraútvonalakon, hacsak 
nem ismered elég jól a környéket!

FSaját tempódban haladj! Ne 
túrázz túl gyorsan, így takarékoskodhatsz az 
energiáddal! Ha csoportban túrázol, csak olyan 
gyorsan menj, mint a leglassabb résztvevő!

FÜgyelj rá, hova lépsz! Figyelj 
oda az olyan dolgokra, mint a laza sziklák, 
falevélkupacok vagy fadarabok, melyekben 
megbotolhatsz! Óvatos légy a csúszós részeknél! 
Ha vízbe kell menned, bizonyosodj meg 

 róla, hogy milyen mély!

FLégy óvatos a vadonban!
 Vigyázz, hova lépsz, amikor botokat 

vagy köveket emelsz fel, és mielőtt 
leülsz! Soha ne közelíts állatokhoz a 
természetben. Talán aranyosnak és 
ártalmatlannak tűnnek, de kiszámíthatatlanok 
lehetnek, és nagyon védelmezhetik területüket!

FONTOS: Mondd el valakinek, hogy hová 
mész túrázni, és hogy mikor jössz vissza! 
Ez segíthet, ha történne valami, és bajba 
kerülnél. Tudasd vele, ha hazaértél! 
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Használd az információkat a Kilátó-hegy túráról, hogy 
válaszolhass a 9–12-es kérdésekre!

 9. Melyik utat választanád, ha a 
legrövidebb túrát keresnéd?

A Madárles-séta

B Kilátó-túra

C Békás-öböl ösvény

D Kilátó-hegy körút

 10. Milyen emberek a legalkalmasabbak arra, hogy megtegyék a 
Kilátó-hegy túrát?

A Azok az emberek, akik sietnek.

B Azok, akiknek kisgyerekük van.

C Azok az emberek, akik szeretnek madarakat nézni.

D Azok, akik edzettek és erősek.

Kilátó-hegy
Egy túra tele kalanddal

Válaszd ki, 
melyik útvonalon 

mész!
Használj fel egyet az ajánlatunkból, vagy 

készíts saját útvonalat!

Térképmagyarázat
Útvonal neve Útvonal Idő Szint Leírás

Madárles- 
séta

2 óra Könnyű, 
kerekes 
székkel 
elérhető

Járd körbe a madarak 
védett területeit!

Kilátó-túra 2—2.5 óra 
egyirányba

Nehéz Hágj fel a Kilátó-hegyre, 
és élvezd a kilátást!

Békás-öböl 
ösvény

3 óra Közepesen 
nehéz

Tégy egy túrát a Békás-
öböl piknikterületre!

Kilátó-hegy 
körút

5 óra Közepesen 
nehéz

Túrázz a Kilátó-
hegy körül az Öreg 
Sziklaerődhöz!

Békás-
öböl

Piknik- 
terület

Itt kezd az utat!

Öreg 
sziklaerőd 

Kilátó-hegy

Madarak védett 
területei
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 11. Mi az a két dolog, amit megtudhatsz, ha áttanulmányozod a 
térképmagyarázatot?

1 1.

1 2.

 12. Használd a Kilátó-hegy térképét és a térképmagyarázatot, hogy 
megtervezz egy túrát! Jelöld, hogy melyik utat választanád!

  Madárles-séta

  Kilátó-túra

  Békás-öböl ösvény

  Kilátó-hegy körút

Mondj két okot a szórólap alapján, miért ezt az útvonalat 
választottad!

1 1.

1 2.
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Állj!
A füzetnek ez a része véget ért. 
Kérjük, fejezd be a munkát!



FEDEZD FEL A TÚRÁZÁS ÖRÖMEIT! 

 
1. Számodra mi a fő üzenete a szórólapnak a túrázással kapcsolatban? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

Helyes válasz: C 

 

2. Írj két érdekes dolgot, amit a szórólap szerint láthatsz a túrád során! 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése 

1 – Helyes válasz 
A válasz felsorol két látnivalót a szöveg alapján. A megfelelő látnivalókért lásd az 
alábbi listát. 
0 – Helytelen válasz  
A válasz kevesebb, mint két látnivalót tartalmaz a szöveg alapján. A válasz esetleg 
homályos vagy pontatlan. 
Megfelelő dolgok, amiket láthatsz a túrád során 
MEGJEGYZÉS A KÓDOLÓKNAK: A válasznak tartalmaznia kell két elfogadható 
dolgot az alábbi listáról. 

- Növények / Természet 
Példaválaszok: 

- Madarak / Állatok / Vadvilág / Természet 
- Barlangok 
- Vízesések 
- Rejtett völgyek 
- Erődök 
- Épületek maradványai 
- Bármelyik helyszín a térképen (pl. kilátó, piknik terület, Békás-öböl) 
- Gyönyörű helyek 
- Csodálatos kilátás 
- Új és izgalmas dolgok 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 
 

 



3. Mi az a két dolog, amiről a szórólap szerint nem szabad megfeledkezned, amikor 
csoporttal mész túrázni és nem egyedül? 

Szövegtípus: Információszerző  
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása 

2 – Helyes válasz 
A válasz két javaslatot tartalmaz a csoportos túrával kapcsolatban, amelyek figyelembe 
veszik a csoport tagjainak képességét és érdeklődését. 

- Olyan túrát válassz, ami mindenkinek megfelel! 
Példák a képességre: 

-  Mindenkinek meg kell tudnia csinálni! 
- Csak olyan gyorsan haladj, mint a leglassúbb ember a csoportban! 

- Olyan túrát válassz, ami mindenkinek megfelel! (érdeklődés) 
Példák az érdeklődésre: 

- Mindenki számára élvezetesnek és érdekesnek kell lennie! 
- Légy tekintettel mindenkire, amikor kiválasztjátok, hova mentek! 

1 – Részlegesen helyes válasz 
A válasz csak egy javaslatot tartalmaz a csoportos túrával kapcsolatban, amely 
figyelembe veszi a csoport tagjainak képességét és érdeklődését. 
0 – Helytelen válasz 
A válasz nem tartalmaz helyes és elfogadható javaslatot a csoportos túrázással 
kapcsolatban. Esetleg általános javaslatot tesz a túrázással kapcsolatban, ami nem 
terjed ki a csoportos túrázásra, vagy a csoportos túrázásra vonatkozó javaslat nem a 
röplapból származik. 

- Legyen nálad elsősegély-felszerelés! 
Példaválaszok: 

- Maradj a csoportoddal! 
- Mindig szólj valakinek, hogy mikorra tervezed a túrád befejezését! 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 

 
4. A szórólap melyik része beszél az időjárásnak megfelelő ruházat viseléséről? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése 

Helyes válasz: B 
 
5. Miért kell tartalékzoknit vinned a túrádra? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése 

Helyes válasz: A 
 
 
 



6. Mit kell tenned, ha bajba kerülsz, mialatt túrázol? 
Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése 

Helyes válasz: B 
 
7. Mit kell tenned, hogy elkerüld a korai kifáradást a túrán? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

Helyes válasz: C 
8. Miért fontos elmondani valakinek, hogy mikorra tervezed visszaérkezésedet a 

túráról? 
Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

1 – Helyes válasz 
A válasz tükrözi annak a megértését, hogy valaki segíthet neked, ha esetleg bármi 
történik (pl.: bajba kerülsz vagy eltévedsz), és nem érsz vissza időben. 

- Mert ha nem érsz vissza időben, valaki tudni fogja, hogy valami nincs 
rendben és segíteni fog. 

Példaválaszok: 

- Arra az esetre, ha eltévednél. 
0 – Helytelen válasz 
A válasz egy olyan indoklást tartalmazhat, ami nem tükrözi annak a megértését, hogy 
potenciális veszély áll fenn, ha a túrázó nem tér vissza időben (eltéved vagy bajba 
kerül), vagy téves, nem megfelelő indoklást ad. 

- Hogy tudják, mikor fogsz visszaérkezni. 
Példaválaszok: 

- Hogy tudják, hol vagy. 
- Hogy tudják, hogy nem tévedtél el. 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 

 
9. Melyik utat választanád, ha a legrövidebb túrát keresnéd? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

Helyes válasz: A 
 
10. Milyen emberek a legalkalmasabbak arra, hogy megtegyék a Kilátó-hegy túrát? 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása 

Helyes válasz: D 
  



 
11. Mi az a két dolog, amit megtudhatsz, ha áttanulmányozod a térkép 

jelmagyarázatát? 
Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: A szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelése, értékelése 

2 – Helyes válasz 
A válasz bármelyik két információt tartalmazza, amit meg lehet tudni a térkép 
jelmagyarázatából, akár konkrét, akár általános. Lásd az alábbi listát. 
1 – Részlegesen helyes válasz 
A válasz csak egy dolgot tartalmaz, amit meg lehet tudni a térkép jelmagyarázatából, 
akár konkrét, akár általános. Lásd az alábbi listát. 
0 – Helytelen válasz 
A válasz nem tartalmaz semmilyen pontos vagy ide vonatkozó információt, amit meg 
lehet tudni a térkép jelmagyarázatából, akár konkrét, akár általános. 

- Hogy hogyan kell használni a térképet. 
Példaválaszok: 

- Hogy hol kell elkezdeni az utat. 
Dolgok, amiket megtudhatunk a térkép jelmagyarázatából 
MEGJEGYZÉS A KÓDOLÓKNAK: A válasznak két elfogadható információt kell 
tartalmaznia az alábbi listáról. 

 

- hogy mennyi ideig tartanak a túrák 
Példaválaszok: 

- a túrák nehézségi foka 
- minden útvonal szimbóluma (melyik utat válasszuk / melyik úton menjünk) 
- minden túra leírása 
- melyik túra megfelelő számomra/ a legjobb hely kirándulni 
- melyik a legrövidebb, a leghosszabb, vagy a legnagyobb kihívást jelentő 

(vagy bármilyen konkrét tény egy adott túráról a táblázatból) 
 

További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 

 

  



12. Használd a Kilátó-hegy térképét és a jelmagyarázatot, hogy megtervezz egy 
túrát! Jelöld, hogy melyik utat választanád! 

A. Madárles-séta 
B. Kilátó-túra 
C. Békás-öböl ösvény 
D. Kilátó-hegy körút 

Mondj két okot a szórólap alapján, miért ezeket választottad! 

Szövegtípus: Információszerző 
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása 

2 – Helyes válasz 
MEGJEGYZÉS A KÓDOLÓKNAK:  A térkép szövegére és a jellemzőire kell 
hagyatkoznod, és a térkép jelmagyarázata határozza meg, hogy az okok megfelelnek-e 
a kiválasztott útvonalnak.  
A válasz jelzi az útvonal kiválasztását, és két indokot ad a szöveg alapján az 
útvonalválasztásra. MEGJEGYZÉS: az indokoknak meg kell felelniük a kiválasztott 
útvonal(ak)nak (pl. a „Szeretem a vadvilágot” nem lenne megfelelő  a Kilátó-túrához). 
Az indoklások utalhatnak konkrétan a térkép jelmagyarázatának szövegére, vagy a 
térkép jellemzőire. 

- Madárles-séta. Ez a legkönnyebb és legrövidebb séta és megfigyelheted a 
madarakat. 

Példaválaszok: 

- Kilátó-túra. Szerintem innen a legjobb a kilátás és ez a legnagyobb kihívást 
jelentő túra. 

- Békás-öböl ösvény. A szabadban ebédelhetsz. Megállhatsz és megnézheted 
a madarakat a védett területen útközben. 

- Kilátó-hegy körút. Kitérőt tehetsz az öreg erőd felé. Ez egy hosszabb túra, 
így több látványosságban lehet részed. 

1 – Részlegesen helyes válasz 
A válasz jelzi a kiválasztott útvonalat és csak egy indoklást ad az útvonalválasztásra. 
VAGY: a válasz esetleg két indokot is tartalmaz, amelyek lényegben ugyanarra a 
jellemzőre hivatkoznak. 

- Madárles-séta. Két órát tart. Ez a legrövidebb.  
Példaválaszok: 

0 – Helytelen válasz 

A válasz vagy jelzi, vagy nem jelzi a kiválasztott útvonalat. Az útvonalválasztás 
indoklása túl általános, bizonytalan, téves, vagy nem a választásnak megfelelő. 

- Szeretek sétálni. 
Példaválaszok: 

- Érdekesnek/mulatságosnak tűnik. 
- Madárles-séta. Ez a leghosszabb túra. 
- Élvezem a természetet. 
- Tornáznék egy kicsit. 



További kódok 

8 Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón 
kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat. 

9 Nincs válasz. 
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