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Asztalitenisz-bajnokság M521

36. oldal 

ASZTALITENISZ-BAJNOKSÁG 

1. kérdés: ASZTALITENISZ-BAJNOKSÁG M521Q01 - 0 1 9  

Tóni, Ricsi, Bálint és Dani gyakorlókört alakított az asztaliteniszklubban. Mindegyik 
játékos legalább egyszer szeretne a másik ellen játszani. Ezekre a mérkőzésekre két 
asztalt foglaltak le a gyakorlókör részére. 

Egészítsd ki az alábbi mérkőzésbeosztást úgy, hogy beírod az egyes fordulókhoz a 
játékosok neveit! 

 1-es asztal 2-es asztal  

1. forduló Tóni - Ricsi Bálint - Dani 

2. forduló 
…………… - …………… …………… - …………… 

3. forduló 
…………… - …………… …………… - …………… 
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1. kérdés: Asztalitenisz-bajnokság M521Q01

36. oldal 

ASZTALITENISZ-BAJNOKSÁG 

1. kérdés: ASZTALITENISZ-BAJNOKSÁG M521Q01 - 0 1 9  

Tóni, Ricsi, Bálint és Dani gyakorlókört alakított az asztaliteniszklubban. Mindegyik 
játékos legalább egyszer szeretne a másik ellen játszani. Ezekre a mérkőzésekre két 
asztalt foglaltak le a gyakorlókör részére. 

Egészítsd ki az alábbi mérkőzésbeosztást úgy, hogy beírod az egyes fordulókhoz a 
játékosok neveit! 

 1-es asztal 2-es asztal  

1. forduló Tóni - Ricsi Bálint - Dani 

2. forduló 
…………… - …………… …………… - …………… 

3. forduló 
…………… - …………… …………… - …………… 

Kódolás

37. oldal 

ASZTALITENISZ-BAJNOKSÁG - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód:  A négy hátra lévő mérkőzés mezőinek helyes kitöltése és elosztása a 
2. és 3. fordulóban. 
 Példa: 
 1-es asztal  2-es asztal  

1. forduló Tóni - Ricsi Bálint - Dani 

2. forduló Tóni - Bálint Ricsi – Dani 

3. forduló Tóni - Dani Ricsi - Bálint 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Vissza a Tartalomhoz



Asztalos    5

Asztalos M266

13. oldal 

ASZTALOS 
1. kérdés: ASZTALOS  M266Q01 

Egy asztalosnak 32 méternyi deszkája van, amivel az udvarában egy virágágyást 
szeretne körülkeríteni. A virágágyáshoz a következő alaprajzok valamelyikét 
használja majd fel. 

Döntsd el minden alaprajz esetében, hogy megvalósítható-e 32 méternyi deszkából, 
majd ennek megfelelően karikázd be az „Igen” vagy a „Nem” választ! 

Virágágyás alaprajz Ennek az alaprajznak az alapján megvalósítható-e a 
virágágyás 32 méter deszkából? 

A alaprajz  Igen / Nem 
B alaprajz Igen / Nem 
C alaprajz Igen / Nem 
D alaprajz  Igen / Nem 

10 m 

6 m

10 m 

10 m 10 m 

6 m

6 m 6 m

A.  B.

C.  D.

1. kérdés: Asztalos M266Q01

13. oldal 

ASZTALOS 
1. kérdés: ASZTALOS  M266Q01 

Egy asztalosnak 32 méternyi deszkája van, amivel az udvarában egy virágágyást 
szeretne körülkeríteni. A virágágyáshoz a következő alaprajzok valamelyikét 
használja majd fel. 

Döntsd el minden alaprajz esetében, hogy megvalósítható-e 32 méternyi deszkából, 
majd ennek megfelelően karikázd be az „Igen” vagy a „Nem” választ! 

Virágágyás alaprajz Ennek az alaprajznak az alapján megvalósítható-e a 
virágágyás 32 méter deszkából? 

A alaprajz  Igen / Nem 
B alaprajz Igen / Nem 
C alaprajz Igen / Nem 
D alaprajz  Igen / Nem 

10 m 

6 m

10 m 

10 m 10 m 

6 m

6 m 6 m

A.  B.

C.  D.
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Kódolás

14. oldal 

ASZTALOS – KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: Pontosan négy helyes. 

 A alaprajz Igen 

 B alaprajz Nem 

 C alaprajz Igen 

 D alaprajz Igen 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: Pontosan három helyes. 

Rossz válasz 

0-s kód: Kettő vagy kevesebb helyes. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Betörések M179

11. oldal 

BETÖRÉSEK 
1. kérdés: BETÖRÉSEK M179Q01- 01  02  03  04  11  12  21  22  23  99 

Egy tévériporter az alábbi diagramot mutatva a következőket mondta: 

„A diagram szerint a betörések száma óriásit nőtt 1999-ben 1998-hoz képest.” 

 

Mit gondolsz, helyesen értelmezte a riporter a diagramot? Válaszodat indokold is 
meg! 

BETÖRÉSEK - KÓDOLÁS 1. 

[Megjegyzés: Ezeknél a kódoknál a NEM használata minden olyan állítást 
magában foglal, amely arra utal, hogy a diagram értelmezése NEM helytálló. Az 
IGEN magában foglal minden olyan állítást, amely arra utal, hogy az értelmezés 
helyes. Azt kell tehát elsőként felmérni a válaszból, hogy a tanuló szerint a 
diagram értelmezése helyes-e vagy sem, és nem csupán az „IGEN” vagy a 
„NEM” szavakat kell a kódok kritériumának tekinteni.] 

Teljes értékű válasz 

21-es kód: Nem, nem helyes. Rámutat, hogy a diagramnak csak egy kis része 
látható. 
 Nem helyes. Az egész diagramot látni kellene. 
 Szerintem nem helyesen értelmezte az ábrát, mert ha az egész diagram 

látszana, akkor látni lehetne, hogy csak egy kicsit nőtt a betörések száma. 
 Nem, mert csak a diagram fölső részét használta, és hogyha az egészet 

néznénk 0-tól 520-ig, akkor nem is lett volna akkora a növekedés. 
 Nem, mert a diagram úgy ábrázolja, mintha nagy lett volna a növekedés, de 

ha megnézzük a számokat, akkor látszik, hogy nem is nőtt sokat. 

22-es kód: Nem, nem helyes. Megfelelő indoklás szerepel az aránnyal vagy a 
százalékos növekedéssel kapcsolatban.  
 Nem. A 10 nem nagy növekedés az összes 500-hoz képest. 

Betörések 
száma 
évenként 

1999-es év 

1998-as év

505 

510 

515 

520 

1. kérdés: Betörések M179Q01

11. oldal 

BETÖRÉSEK 
1. kérdés: BETÖRÉSEK M179Q01- 01  02  03  04  11  12  21  22  23  99 

Egy tévériporter az alábbi diagramot mutatva a következőket mondta: 

„A diagram szerint a betörések száma óriásit nőtt 1999-ben 1998-hoz képest.” 

 

Mit gondolsz, helyesen értelmezte a riporter a diagramot? Válaszodat indokold is 
meg! 

BETÖRÉSEK - KÓDOLÁS 1. 

[Megjegyzés: Ezeknél a kódoknál a NEM használata minden olyan állítást 
magában foglal, amely arra utal, hogy a diagram értelmezése NEM helytálló. Az 
IGEN magában foglal minden olyan állítást, amely arra utal, hogy az értelmezés 
helyes. Azt kell tehát elsőként felmérni a válaszból, hogy a tanuló szerint a 
diagram értelmezése helyes-e vagy sem, és nem csupán az „IGEN” vagy a 
„NEM” szavakat kell a kódok kritériumának tekinteni.] 

Teljes értékű válasz 

21-es kód: Nem, nem helyes. Rámutat, hogy a diagramnak csak egy kis része 
látható. 
 Nem helyes. Az egész diagramot látni kellene. 
 Szerintem nem helyesen értelmezte az ábrát, mert ha az egész diagram 

látszana, akkor látni lehetne, hogy csak egy kicsit nőtt a betörések száma. 
 Nem, mert csak a diagram fölső részét használta, és hogyha az egészet 

néznénk 0-tól 520-ig, akkor nem is lett volna akkora a növekedés. 
 Nem, mert a diagram úgy ábrázolja, mintha nagy lett volna a növekedés, de 

ha megnézzük a számokat, akkor látszik, hogy nem is nőtt sokat. 

22-es kód: Nem, nem helyes. Megfelelő indoklás szerepel az aránnyal vagy a 
százalékos növekedéssel kapcsolatban.  
 Nem. A 10 nem nagy növekedés az összes 500-hoz képest. 

Betörések 
száma 
évenként 

1999-es év 

1998-as év

505 

510 

515 

520 



8    Betörések

Kódolás

11. oldal 

BETÖRÉSEK 
1. kérdés: BETÖRÉSEK M179Q01- 01  02  03  04  11  12  21  22  23  99 

Egy tévériporter az alábbi diagramot mutatva a következőket mondta: 

„A diagram szerint a betörések száma óriásit nőtt 1999-ben 1998-hoz képest.” 

 

Mit gondolsz, helyesen értelmezte a riporter a diagramot? Válaszodat indokold is 
meg! 

BETÖRÉSEK - KÓDOLÁS 1. 

[Megjegyzés: Ezeknél a kódoknál a NEM használata minden olyan állítást 
magában foglal, amely arra utal, hogy a diagram értelmezése NEM helytálló. Az 
IGEN magában foglal minden olyan állítást, amely arra utal, hogy az értelmezés 
helyes. Azt kell tehát elsőként felmérni a válaszból, hogy a tanuló szerint a 
diagram értelmezése helyes-e vagy sem, és nem csupán az „IGEN” vagy a 
„NEM” szavakat kell a kódok kritériumának tekinteni.] 

Teljes értékű válasz 

21-es kód: Nem, nem helyes. Rámutat, hogy a diagramnak csak egy kis része 
látható. 
 Nem helyes. Az egész diagramot látni kellene. 
 Szerintem nem helyesen értelmezte az ábrát, mert ha az egész diagram 

látszana, akkor látni lehetne, hogy csak egy kicsit nőtt a betörések száma. 
 Nem, mert csak a diagram fölső részét használta, és hogyha az egészet 

néznénk 0-tól 520-ig, akkor nem is lett volna akkora a növekedés. 
 Nem, mert a diagram úgy ábrázolja, mintha nagy lett volna a növekedés, de 

ha megnézzük a számokat, akkor látszik, hogy nem is nőtt sokat. 

22-es kód: Nem, nem helyes. Megfelelő indoklás szerepel az aránnyal vagy a 
százalékos növekedéssel kapcsolatban.  
 Nem. A 10 nem nagy növekedés az összes 500-hoz képest. 

Betörések 
száma 
évenként 

1999-es év 

1998-as év

505 

510 

515 

520 

12. oldal 

 Nem. Százalékban számolva a növekedés csak körülbelül 2%. 
 Nem. 8-cal több betörés az 1,5%-os növekedés. Szerintem nem sok! 
 Nem, csak 8-cal vagy 9-cel több ebben az évben. Az 507-hez képest ez nem 

nagy szám. 

23-as kód: Tendenciára vonatkozó adatokra van szükség ahhoz, hogy el lehessen 
dönteni. 
 Nem lehet megmondani, hogy óriási-e a növekedés vagy sem. Ha 1997-ben 

ugyanannyi betörés volt, mint 1998-ban, akkor mondhatjuk, hogy 1999-ben 
óriási volt a növekedés. 

 Nem tudhatjuk, hogy mekkora az „óriási”, mert legalább két változást ismerni 
kellene ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, hogy az egyik kicsi, a másik nagy. 

Részlegesen jó válasz 

11-es kód: Nem, nem helyesen értelmezte, de hiányoznak a magyarázat részletei. 
 CSAK a betörések száma közti különbséggel foglalkozik, és nem veti ezt 

össze a betörések teljes számával. 
 Nem. Körülbelül 10-zel nőtt a betörések száma. Az „óriási” kifejezés nem 

megfelelő a betörések számának növekedésével kapcsolatban. A betörések 
száma csak kb. 10-zel nőtt, és ezt nem nevezném „óriási”-nak.  

 508-ról 515-re nem nagy a növekedés. 
 Nem, mert a 8 vagy 9 nem sok. 
 Valamennyire. 508 és 515 között van növekedés, de nem óriási. 

[Megjegyzés: mivel a skálát a diagramon nem lehet pontosan leolvasni, bármilyen, 5 és 
15 közötti szám elfogadható, mint a betörések pontos száma.] 

12-es kód: Nem, nem helyesen értelmezte. Megfelelő módszer, kisebb számolási 
hibával. 
 Helyes a módszer és a következtetés, de a kiszámított százalék 0,03%. 

Rossz válasz 

01-es kód: Nem. Az indoklás hiányzik, nem megfelelő vagy hibás. 
 Nem, szerintem nem. 
 A riporternek nem kellett volna azt mondania, hogy „óriási”. 
 Nem, ez nem reális. A riporterek mindig szeretnek túlozni. 

02-es kód: Igen. A diagram képére koncentrál, és azt mondja, hogy a betörések 
száma megduplázódott. 
 Igen, az oszlop magassága megduplázódik. 
 Igen, a betörések száma majdnem a kétszeresére nőtt. 

03-as kód: Igen. Magyarázat nincs, vagy más, mint a 02-es kódban. 

04-es kód: Más válaszok. 

99-es kód: Nincs válasz. 



Betörések    9

12. oldal 

 Nem. Százalékban számolva a növekedés csak körülbelül 2%. 
 Nem. 8-cal több betörés az 1,5%-os növekedés. Szerintem nem sok! 
 Nem, csak 8-cal vagy 9-cel több ebben az évben. Az 507-hez képest ez nem 

nagy szám. 

23-as kód: Tendenciára vonatkozó adatokra van szükség ahhoz, hogy el lehessen 
dönteni. 
 Nem lehet megmondani, hogy óriási-e a növekedés vagy sem. Ha 1997-ben 

ugyanannyi betörés volt, mint 1998-ban, akkor mondhatjuk, hogy 1999-ben 
óriási volt a növekedés. 

 Nem tudhatjuk, hogy mekkora az „óriási”, mert legalább két változást ismerni 
kellene ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, hogy az egyik kicsi, a másik nagy. 

Részlegesen jó válasz 

11-es kód: Nem, nem helyesen értelmezte, de hiányoznak a magyarázat részletei. 
 CSAK a betörések száma közti különbséggel foglalkozik, és nem veti ezt 

össze a betörések teljes számával. 
 Nem. Körülbelül 10-zel nőtt a betörések száma. Az „óriási” kifejezés nem 

megfelelő a betörések számának növekedésével kapcsolatban. A betörések 
száma csak kb. 10-zel nőtt, és ezt nem nevezném „óriási”-nak.  

 508-ról 515-re nem nagy a növekedés. 
 Nem, mert a 8 vagy 9 nem sok. 
 Valamennyire. 508 és 515 között van növekedés, de nem óriási. 

[Megjegyzés: mivel a skálát a diagramon nem lehet pontosan leolvasni, bármilyen, 5 és 
15 közötti szám elfogadható, mint a betörések pontos száma.] 

12-es kód: Nem, nem helyesen értelmezte. Megfelelő módszer, kisebb számolási 
hibával. 
 Helyes a módszer és a következtetés, de a kiszámított százalék 0,03%. 

Rossz válasz 

01-es kód: Nem. Az indoklás hiányzik, nem megfelelő vagy hibás. 
 Nem, szerintem nem. 
 A riporternek nem kellett volna azt mondania, hogy „óriási”. 
 Nem, ez nem reális. A riporterek mindig szeretnek túlozni. 

02-es kód: Igen. A diagram képére koncentrál, és azt mondja, hogy a betörések 
száma megduplázódott. 
 Igen, az oszlop magassága megduplázódik. 
 Igen, a betörések száma majdnem a kétszeresére nőtt. 

03-as kód: Igen. Magyarázat nincs, vagy más, mint a 02-es kódban. 

04-es kód: Más válaszok. 

99-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Csevegés az interneten M402

15. oldal 

CSEVEGÉS AZ INTERNETEN 
Mark (Sydney-ből, Ausztráliából) és Hans (Berlinből, Németországból) gyakran 
kapcsolatba lépnek egymással internetes csevegővonalon. Ahhoz, hogy csevegni 
tudjanak, egyidőben kell fenn lenniük az interneten. 

Mark ahhoz, hogy megfelelő időpontot találjon a csevegésre, megnézett egy 
időzónákat mutató ábrát, és a következőket találta: 

1. kérdés: CSEVEGÉS AZ INTERNETEN M402Q01 - 0 1 9  

Amikor Sydney-ben délután 7.00 óra van, hány óra van Berlinben? 

Válasz:  ...................................................  

 

CSEVEGÉS AZ INTERNETEN - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: de. 10 vagy 10.00. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Greenwich 0.00 Berlin 1.00 (éjjel) Sydney 10.00 (délelőtt) 
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1. kérdés: Csevegés az interneten M402Q01

15. oldal 

CSEVEGÉS AZ INTERNETEN 
Mark (Sydney-ből, Ausztráliából) és Hans (Berlinből, Németországból) gyakran 
kapcsolatba lépnek egymással internetes csevegővonalon. Ahhoz, hogy csevegni 
tudjanak, egyidőben kell fenn lenniük az interneten. 

Mark ahhoz, hogy megfelelő időpontot találjon a csevegésre, megnézett egy 
időzónákat mutató ábrát, és a következőket találta: 

1. kérdés: CSEVEGÉS AZ INTERNETEN M402Q01 - 0 1 9  

Amikor Sydney-ben délután 7.00 óra van, hány óra van Berlinben? 

Válasz:  ...................................................  

 

CSEVEGÉS AZ INTERNETEN - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: de. 10 vagy 10.00. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Greenwich 0.00 Berlin 1.00 (éjjel) Sydney 10.00 (délelőtt) 

Kódolás

15. oldal 

CSEVEGÉS AZ INTERNETEN 
Mark (Sydney-ből, Ausztráliából) és Hans (Berlinből, Németországból) gyakran 
kapcsolatba lépnek egymással internetes csevegővonalon. Ahhoz, hogy csevegni 
tudjanak, egyidőben kell fenn lenniük az interneten. 

Mark ahhoz, hogy megfelelő időpontot találjon a csevegésre, megnézett egy 
időzónákat mutató ábrát, és a következőket találta: 

1. kérdés: CSEVEGÉS AZ INTERNETEN M402Q01 - 0 1 9  

Amikor Sydney-ben délután 7.00 óra van, hány óra van Berlinben? 

Válasz:  ...................................................  

 

CSEVEGÉS AZ INTERNETEN - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: de. 10 vagy 10.00. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Greenwich 0.00 Berlin 1.00 (éjjel) Sydney 10.00 (délelőtt) 
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2. kérdés: Csevegés az interneten M402Q02

16. oldal 

2. kérdés: CSEVEGÉS AZ INTERNETEN M402Q02 - 0 1 9  

Mark és Hans nem tud csevegni saját helyi idejük szerint délelőtt 9.00 és délután 
4.30 között, mivel iskolába kell menniük. Saját helyi idejük szerint este 11.00-től 
reggel 7.00-ig sem tudnak csevegni, mert alszanak. 

Mi lenne a megfelelő időpont Marknak és Hansnak a csevegésre? A helyi időket írd a 
táblázatba! 

Hely Idő 

Sydney  

Berlin  

 

CSEVEGÉS AZ INTERNETEN - KÓDOLÁS 2. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Bármilyen időpont vagy időtartam, ami figyelembe veszi a 9 órás 
időeltolódást és ezeken az időtartamokon belül van:  

Sydney: du. 4.30 –  6.00; Berlin: de.7.30 – 9.00 

VAGY  

Sydney: de 7.00 – 8.00; Berlin: du. 10.00 – 11.00 
 Sydney 17.00, Berlin 8.00. 
 MEGJEGYZÉS: Ha a tanuló időtartamot ad meg, akkor az időtartam 

egészének meg kell felelnie a feltételeknek. Ha a tanuló nem pontosítja, hogy 
az általa megadott időpont délelőttre vagy délutánra vonatkozik, de az időpont 
helyes lenne egy ilyen pontosítással, akkor a jóhiszeműség elve alapján 
Teljes értékű válasznak tekintjük, és 1-es kóddal értékeljük. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok, beleértve azt is, amikor az egyik idő helyes, de a másik 
nem. 
 Sydney 8.00, Berlin 10.00. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

16. oldal 

2. kérdés: CSEVEGÉS AZ INTERNETEN M402Q02 - 0 1 9  

Mark és Hans nem tud csevegni saját helyi idejük szerint délelőtt 9.00 és délután 
4.30 között, mivel iskolába kell menniük. Saját helyi idejük szerint este 11.00-től 
reggel 7.00-ig sem tudnak csevegni, mert alszanak. 

Mi lenne a megfelelő időpont Marknak és Hansnak a csevegésre? A helyi időket írd a 
táblázatba! 

Hely Idő 

Sydney  

Berlin  

 

CSEVEGÉS AZ INTERNETEN - KÓDOLÁS 2. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Bármilyen időpont vagy időtartam, ami figyelembe veszi a 9 órás 
időeltolódást és ezeken az időtartamokon belül van:  

Sydney: du. 4.30 –  6.00; Berlin: de.7.30 – 9.00 

VAGY  

Sydney: de 7.00 – 8.00; Berlin: du. 10.00 – 11.00 
 Sydney 17.00, Berlin 8.00. 
 MEGJEGYZÉS: Ha a tanuló időtartamot ad meg, akkor az időtartam 

egészének meg kell felelnie a feltételeknek. Ha a tanuló nem pontosítja, hogy 
az általa megadott időpont délelőttre vagy délutánra vonatkozik, de az időpont 
helyes lenne egy ilyen pontosítással, akkor a jóhiszeműség elve alapján 
Teljes értékű válasznak tekintjük, és 1-es kóddal értékeljük. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok, beleértve azt is, amikor az egyik idő helyes, de a másik 
nem. 
 Sydney 8.00, Berlin 10.00. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Csökkenő	CO2-szint M525

38. oldal 

CSÖKKENŐ CO2-SZINT 
Sok tudós tart attól, hogy a légkörben megnövekedett CO2 gáz szintje klímaváltozást 
idézhet elő.  

A alábbi ábra több ország (vagy régió) CO2 kibocsátásának szintjét mutatja 1990-ben 
(világos oszlopok), 1998-ban (sötét oszlopok), és a kibocsátás szintjének százalékos 
változását 1990 és 1998 között (százalékértékes nyilak). 

A kibocsátás 
szintjének 
százalékos 
változása 
1990 és 1998 
között. 

+11% 

-35% 

+10% +13% +15% 

-4% -16% 

+8% 

612 423 218

692 485 236

1 209

4 208

1 213

3 040

6 049

1 020

4 041

1 331

1 962

6 727

Kibocsátás 1990-ben (millió tonna CO2) 

Kibocsátás 1998-ban (millió tonna CO2) 

U
SA 
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roszország 

Japán 
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1.	kérdés:	Csökkenő	CO2-szint M525Q01

39. oldal 

1. kérdés: CSÖKKENŐ CO2-SZINT M525Q01 - 0 1 2 9  

Az ábráról leolvasható, hogy az USA-ban 11% volt a CO2 kibocsátás szintjének 
változása 1990 és 1998 között. 

Írd le számításaidat, amelyek bemutatják, honnan ered ez a 11%! 

CSÖKKENŐ CO2-SZINT - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: Helyes kivonás és helyes százalékszámítás. 

 6727 – 6049 = 678,  11%100%
6049
678

 . 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: Hibás kivonás és helyes százalékszámítás, vagy helyes kivonás, de  
6727-tel oszt. 

 89,9%100
6727
6049

 , és 100 - 89,9 = 10,1%. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok, beleértve az „Igen.” és a „Nem.” válaszokat. 
 Igen, 11%. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: CSÖKKENŐ CO2--SZINT M525Q02 - 0 1 9  

Móni megvizsgálta az ábrát és azt állítja, hogy talált egy hibát a kibocsátási szint 
százalékainak változásában: „Németországban nagyobb a százalékos érték 
csökkenése (16%) mint az egész Európai Unió értéke (EU összesen 4%). Ez 
lehetetlen, hiszen Németország is az EU tagja.” 

Egyetértesz-e Móni állításával, amikor azt állítja, hogy ez nem lehetséges? 
Magyarázattal is támaszd alá a válaszodat! 

CSÖKKENŐ CO2-SZINT - KÓDOLÁS 2. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Nem, helyes magyarázattal. 
 Nem, az EU-n belül más országokban növekedés figyelhető meg,  

pl. Hollandiában, így az EU-ra igaz, hogy a teljes csökkenés kevesebb lehet, 
mint Németországban. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

39. oldal 

1. kérdés: CSÖKKENŐ CO2-SZINT M525Q01 - 0 1 2 9  

Az ábráról leolvasható, hogy az USA-ban 11% volt a CO2 kibocsátás szintjének 
változása 1990 és 1998 között. 

Írd le számításaidat, amelyek bemutatják, honnan ered ez a 11%! 

CSÖKKENŐ CO2-SZINT - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: Helyes kivonás és helyes százalékszámítás. 

 6727 – 6049 = 678,  11%100%
6049
678

 . 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: Hibás kivonás és helyes százalékszámítás, vagy helyes kivonás, de  
6727-tel oszt. 

 89,9%100
6727
6049

 , és 100 - 89,9 = 10,1%. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok, beleértve az „Igen.” és a „Nem.” válaszokat. 
 Igen, 11%. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: CSÖKKENŐ CO2--SZINT M525Q02 - 0 1 9  

Móni megvizsgálta az ábrát és azt állítja, hogy talált egy hibát a kibocsátási szint 
százalékainak változásában: „Németországban nagyobb a százalékos érték 
csökkenése (16%) mint az egész Európai Unió értéke (EU összesen 4%). Ez 
lehetetlen, hiszen Németország is az EU tagja.” 

Egyetértesz-e Móni állításával, amikor azt állítja, hogy ez nem lehetséges? 
Magyarázattal is támaszd alá a válaszodat! 

CSÖKKENŐ CO2-SZINT - KÓDOLÁS 2. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Nem, helyes magyarázattal. 
 Nem, az EU-n belül más országokban növekedés figyelhető meg,  

pl. Hollandiában, így az EU-ra igaz, hogy a teljes csökkenés kevesebb lehet, 
mint Németországban. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2.	kérdés:	Csökkenő	CO2-szint M525Q02

39. oldal 

1. kérdés: CSÖKKENŐ CO2-SZINT M525Q01 - 0 1 2 9  

Az ábráról leolvasható, hogy az USA-ban 11% volt a CO2 kibocsátás szintjének 
változása 1990 és 1998 között. 

Írd le számításaidat, amelyek bemutatják, honnan ered ez a 11%! 

CSÖKKENŐ CO2-SZINT - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: Helyes kivonás és helyes százalékszámítás. 

 6727 – 6049 = 678,  11%100%
6049
678

 . 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: Hibás kivonás és helyes százalékszámítás, vagy helyes kivonás, de  
6727-tel oszt. 

 89,9%100
6727
6049

 , és 100 - 89,9 = 10,1%. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok, beleértve az „Igen.” és a „Nem.” válaszokat. 
 Igen, 11%. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: CSÖKKENŐ CO2--SZINT M525Q02 - 0 1 9  

Móni megvizsgálta az ábrát és azt állítja, hogy talált egy hibát a kibocsátási szint 
százalékainak változásában: „Németországban nagyobb a százalékos érték 
csökkenése (16%) mint az egész Európai Unió értéke (EU összesen 4%). Ez 
lehetetlen, hiszen Németország is az EU tagja.” 

Egyetértesz-e Móni állításával, amikor azt állítja, hogy ez nem lehetséges? 
Magyarázattal is támaszd alá a válaszodat! 

CSÖKKENŐ CO2-SZINT - KÓDOLÁS 2. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Nem, helyes magyarázattal. 
 Nem, az EU-n belül más országokban növekedés figyelhető meg,  

pl. Hollandiában, így az EU-ra igaz, hogy a teljes csökkenés kevesebb lehet, 
mint Németországban. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

39. oldal 

1. kérdés: CSÖKKENŐ CO2-SZINT M525Q01 - 0 1 2 9  

Az ábráról leolvasható, hogy az USA-ban 11% volt a CO2 kibocsátás szintjének 
változása 1990 és 1998 között. 

Írd le számításaidat, amelyek bemutatják, honnan ered ez a 11%! 

CSÖKKENŐ CO2-SZINT - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: Helyes kivonás és helyes százalékszámítás. 

 6727 – 6049 = 678,  11%100%
6049
678

 . 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: Hibás kivonás és helyes százalékszámítás, vagy helyes kivonás, de  
6727-tel oszt. 

 89,9%100
6727
6049

 , és 100 - 89,9 = 10,1%. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok, beleértve az „Igen.” és a „Nem.” válaszokat. 
 Igen, 11%. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: CSÖKKENŐ CO2--SZINT M525Q02 - 0 1 9  

Móni megvizsgálta az ábrát és azt állítja, hogy talált egy hibát a kibocsátási szint 
százalékainak változásában: „Németországban nagyobb a százalékos érték 
csökkenése (16%) mint az egész Európai Unió értéke (EU összesen 4%). Ez 
lehetetlen, hiszen Németország is az EU tagja.” 

Egyetértesz-e Móni állításával, amikor azt állítja, hogy ez nem lehetséges? 
Magyarázattal is támaszd alá a válaszodat! 

CSÖKKENŐ CO2-SZINT - KÓDOLÁS 2. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Nem, helyes magyarázattal. 
 Nem, az EU-n belül más országokban növekedés figyelhető meg,  

pl. Hollandiában, így az EU-ra igaz, hogy a teljes csökkenés kevesebb lehet, 
mint Németországban. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3.	kérdés:	Csökkenő	CO2-szint M525Q03

40. oldal 

3. kérdés: CSÖKKENŐ CO2-SZINT M525Q03 - 0 1 2 9  

Móni és Norbi elbeszélgetett arról, hogy melyik országban (vagy régióban) volt a 
legnagyobb a CO2 kibocsátás növekedése. 

Mindketten különböző következtetéseket vontak le az ábra alapján. 

Adj két különböző „helyes” választ erre a kérdésre, és magyarázd meg, hogyan 
jutottál erre a megállapításra. 

CSÖKKENŐ CO2-SZINT - KÓDOLÁS 3. 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: A diák válasza magában foglalja a matematikai 
megközelítéseket/fogalmakat (a legnagyobb abszolút növekedés és a 
legnagyobb relatív növekedés), és USA és Ausztrália nevét. 
 Az USA-ban a legnagyobb a növekedés millió tonnában, és Ausztráliában a 

legnagyobb a növekedés százalékos aránya. 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: A diák válaszában utal mind a legnagyobb abszolút növekedésre mind a 
legnagyobb relatív növekedésre, de nem ad meg országokat vagy rossz 
országneveket ad meg. 
 Oroszországban a legnagyobb a CO2 mennyiségének növekedése  

(1078 tonna), de Ausztráliában a legnagyobb a százalékos érték növekedése 
(15%). 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

 

Kódolás

40. oldal 

3. kérdés: CSÖKKENŐ CO2-SZINT M525Q03 - 0 1 2 9  

Móni és Norbi elbeszélgetett arról, hogy melyik országban (vagy régióban) volt a 
legnagyobb a CO2 kibocsátás növekedése. 

Mindketten különböző következtetéseket vontak le az ábra alapján. 

Adj két különböző „helyes” választ erre a kérdésre, és magyarázd meg, hogyan 
jutottál erre a megállapításra. 

CSÖKKENŐ CO2-SZINT - KÓDOLÁS 3. 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: A diák válasza magában foglalja a matematikai 
megközelítéseket/fogalmakat (a legnagyobb abszolút növekedés és a 
legnagyobb relatív növekedés), és USA és Ausztrália nevét. 
 Az USA-ban a legnagyobb a növekedés millió tonnában, és Ausztráliában a 

legnagyobb a növekedés százalékos aránya. 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: A diák válaszában utal mind a legnagyobb abszolút növekedésre mind a 
legnagyobb relatív növekedésre, de nem ad meg országokat vagy rossz 
országneveket ad meg. 
 Oroszországban a legnagyobb a CO2 mennyiségének növekedése  

(1078 tonna), de Ausztráliában a legnagyobb a százalékos érték növekedése 
(15%). 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

 

Vissza a Tartalomhoz
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Dobókockák M145

5. oldal 

DOBÓKOCKÁK 
1. kérdés: DOBÓKOCKÁK M145Q01 

A fényképen hat dobókocka látható a-tól f-ig jelölve. A következő állítás minden 
egyes dobókockára érvényes: 

A kocka bármely két egymással szemben elhelyezkedő lapján lévő pöttyök összege 
mindig hét. 

Írd be a négyzetekbe a megfelelő elrendezésben, hány pötty szerepel a fényképen 
látható dobókockák alsó lapjain! 

(a) (b) (c) 

   

   

(d) (e) (f) 

 
   

(d) 

(b) 

(a) (f) 

(c) 

(e) 

1. kérdés: Dobókockák M145Q01

5. oldal 

DOBÓKOCKÁK 
1. kérdés: DOBÓKOCKÁK M145Q01 

A fényképen hat dobókocka látható a-tól f-ig jelölve. A következő állítás minden 
egyes dobókockára érvényes: 

A kocka bármely két egymással szemben elhelyezkedő lapján lévő pöttyök összege 
mindig hét. 

Írd be a négyzetekbe a megfelelő elrendezésben, hány pötty szerepel a fényképen 
látható dobókockák alsó lapjain! 

(a) (b) (c) 

   

   

(d) (e) (f) 

 
   

(d) 

(b) 

(a) (f) 

(c) 

(e) 



Dobókockák    17

Kódolás

6. oldal 

DOBÓKOCKÁK – KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Felső sor: 1  5  4. Alsó sor: 2  6  5. Az ezzel ekvivalens válaszok, mint a 
kocka oldalainak berajzolása szintén elfogadhatók. 

 

1 5 4 

2 6 5 
 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Vissza a Tartalomhoz
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Dolgozatpontszámok M513

29. oldal 

DOLGOZATPONTSZÁMOK 
1. kérdés: DOLGOZATPONTSZÁMOK M513Q01 - 0 1 9  

Az alábbi diagram két csoport, az A és a B csoport kémiadolgozatának pontszámait 
mutatja.  

Az A csoport átlagpontszáma 62,0, a B csoporté 64,5. A dolgozat 50 vagy afeletti 
pontszámmal tekinthető sikeresnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanár úgy értelmezi a diagramot, hogy a B csoport jobban teljesített ebben a 
dolgozatban, mint az A csoport.  

Az A csoport diákjai nem értenek egyet a tanárral. Megpróbálják meggyőzni arról, 
hogy a B csoport teljesítménye nem feltétlenül jobb.  

A grafikon segítségével írj egy matematikai érvet, amivel az A csoport tanulói 
meggyőzhetnék a tanárt. 
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1. kérdés: Dolgozatpontszámok M513Q01

29. oldal 

DOLGOZATPONTSZÁMOK 
1. kérdés: DOLGOZATPONTSZÁMOK M513Q01 - 0 1 9  

Az alábbi diagram két csoport, az A és a B csoport kémiadolgozatának pontszámait 
mutatja.  

Az A csoport átlagpontszáma 62,0, a B csoporté 64,5. A dolgozat 50 vagy afeletti 
pontszámmal tekinthető sikeresnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanár úgy értelmezi a diagramot, hogy a B csoport jobban teljesített ebben a 
dolgozatban, mint az A csoport.  

Az A csoport diákjai nem értenek egyet a tanárral. Megpróbálják meggyőzni arról, 
hogy a B csoport teljesítménye nem feltétlenül jobb.  

A grafikon segítségével írj egy matematikai érvet, amivel az A csoport tanulói 
meggyőzhetnék a tanárt. 
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Vissza a Tartalomhoz

Kódolás

30. oldal 

DOLGOZATPONTSZÁMOK - KÓDOLÁS 1. 
Teljes értékű válasz 
1-es kód: Egy helyes érv. A helyes érv alapja lehet a jól teljesítő diákok száma, a 

leggyengébb diák eredményének aránytalan hatása vagy azon diákok 
száma, akik a legmagasabb pontszámot érték el. 
 Több tanulónak sikerült a dolgozata az A csoportban, mint a B csoportban. 
 Ha nem vesszük figyelembe az A csoport leggyengébb tanulóját, az A csoport 

diákjai jobban teljesítettek, mint a B csoport tanulói. 
 Az A csoportban több tanuló kapott 80 vagy annál magasabb pontszámot, mint 

a B csoportban. 

Rossz válasz 
0-s kód: Más válaszok, többek között a matematikai indoklás nélküliek, illetve a 

helytelen matematikai indoklásúak. Vagy olyan válaszok, amelyek csak a 
különbségeket írják le, de nem szolgálnak érvekkel arra nézve, hogy nem 
feltétlenül a B csoport teljesített jobban. 
 Az A csoport diákjai általában jobban teljesítenek kémiából, mint a B 

csoportbeliek. Ez a dolgozateredmény csak véletlen. 
 Mert a B csoportban kisebb a különbség a legmagasabb és legalacsonyabb 

pontszámok között, mint az A csoportban. 
 Az A csoportban többen teljesítettek 80 és 89, ill. 50 és 59 pont között. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 



20    Export

Export M438

20. oldal 

EXPORT 
Az alábbi diagramok Zedország exportjáról szolgálnak adatokkal. Zedországban zed 
a pénznem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kérdés: EXPORT M438Q01 - 0 1 9  

Mennyi volt Zedország exportjának összértéke (millió zedben) 1998-ban? 

Válasz:  ...................................................  

 

EXPORT - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód:  27,1 millió zed vagy 27 100 000 zed vagy 27,1 (mértékegység nem 
szükséges). 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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1. kérdés: Export M438Q01

20. oldal 

EXPORT 
Az alábbi diagramok Zedország exportjáról szolgálnak adatokkal. Zedországban zed 
a pénznem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kérdés: EXPORT M438Q01 - 0 1 9  

Mennyi volt Zedország exportjának összértéke (millió zedben) 1998-ban? 

Válasz:  ...................................................  

 

EXPORT - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód:  27,1 millió zed vagy 27 100 000 zed vagy 27,1 (mértékegység nem 
szükséges). 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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Kódolás

20. oldal 

EXPORT 
Az alábbi diagramok Zedország exportjáról szolgálnak adatokkal. Zedországban zed 
a pénznem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kérdés: EXPORT M438Q01 - 0 1 9  

Mennyi volt Zedország exportjának összértéke (millió zedben) 1998-ban? 

Válasz:  ...................................................  

 

EXPORT - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód:  27,1 millió zed vagy 27 100 000 zed vagy 27,1 (mértékegység nem 
szükséges). 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: Export M438Q02

21. oldal 

2. kérdés: EXPORT M438Q02 

Milyen értékben exportált gyümölcslevet Zedország 2000-ben? 

A 1,8 millió zed. 
B 2,3 millió zed. 
C 2,4 millió zed. 
D 3,4 millió zed. 
E 3,8 millió zed. 
 

EXPORT - KÓDOLÁS 2. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód:  E 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

21. oldal 

2. kérdés: EXPORT M438Q02 

Milyen értékben exportált gyümölcslevet Zedország 2000-ben? 

A 1,8 millió zed. 
B 2,3 millió zed. 
C 2,4 millió zed. 
D 3,4 millió zed. 
E 3,8 millió zed. 
 

EXPORT - KÓDOLÁS 2. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód:  E 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Felnövekvő	nemzedék M150

7. oldal 

FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK 

A FIATALOK EGYRE MAGASABBAK 

A holland fiatalok (fiúk és lányok) átlagos testmagasságát mutatja 1998-ban a 
következő grafikon: 
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(cm) A fiúk átlagos testmagassága 1998-ban 

A lányok átlagos testmagassága 1998-ban 

Életkor 
(évek száma) 



Felnövekvő	nemzedék		   23

1.	kérdés:		Felnövekvő	nemzedék	 M150Q01

8. oldal 

1. kérdés: FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK M150Q01- 0 1 9  

1980 óta a 20 éves lányok átlagos magassága 2,3 cm-rel nőtt, és elérte a 170,6 cm-t. 
Mekkora volt a 20 éves lányok átlagos magassága 1980-ban? 

Válasz: .................................................... cm 

FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 168,3 cm (a mértékegység már adott). 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK M150Q03- 01  02  11  12  13  99 

Magyarázd meg, mi mutatja azt a grafikonon, hogy a lányok átlagos növekedése  
12 éves kor után lelassul! 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK - KÓDOLÁS 3. 

Teljes értékű válasz 
A lényeg az, hogy a válasz utaljon arra, hogy a lányok görbéjének meredeksége 
„változik”. Ez történhet explicit vagy implicit módon. A 11-es és 12-es kód arra 
vonatkozik, amikor explicit módon említi a görbe ívének meredekségét, a 13-as pedig 
ahhoz az esethez tartozik, amikor a tanuló implicit összehasonlítást végez a 12 éves 
kor előtti és utáni növekedés konkrét mértéke között. 

11-es kód: Utal a görbe 12 éves kor utáni csökkenő meredekségére, hétköznapi 
kifejezéseket használ, nem matematikai nyelven írja le. 
 Nem megy tovább fölfelé, kiegyenesedik. 
 A görbe kiegyenesedik. 
 12 után laposabb. 
 A lányok vonala elkezd kiegyenesedni, a fiúk vonala pedig nagyobb lesz. 
 Kiegyenesedik és a fiúk grafikonja tovább emelkedik. 

Kódolás

8. oldal 

1. kérdés: FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK M150Q01- 0 1 9  

1980 óta a 20 éves lányok átlagos magassága 2,3 cm-rel nőtt, és elérte a 170,6 cm-t. 
Mekkora volt a 20 éves lányok átlagos magassága 1980-ban? 

Válasz: .................................................... cm 

FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 168,3 cm (a mértékegység már adott). 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK M150Q03- 01  02  11  12  13  99 

Magyarázd meg, mi mutatja azt a grafikonon, hogy a lányok átlagos növekedése  
12 éves kor után lelassul! 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK - KÓDOLÁS 3. 

Teljes értékű válasz 
A lényeg az, hogy a válasz utaljon arra, hogy a lányok görbéjének meredeksége 
„változik”. Ez történhet explicit vagy implicit módon. A 11-es és 12-es kód arra 
vonatkozik, amikor explicit módon említi a görbe ívének meredekségét, a 13-as pedig 
ahhoz az esethez tartozik, amikor a tanuló implicit összehasonlítást végez a 12 éves 
kor előtti és utáni növekedés konkrét mértéke között. 

11-es kód: Utal a görbe 12 éves kor utáni csökkenő meredekségére, hétköznapi 
kifejezéseket használ, nem matematikai nyelven írja le. 
 Nem megy tovább fölfelé, kiegyenesedik. 
 A görbe kiegyenesedik. 
 12 után laposabb. 
 A lányok vonala elkezd kiegyenesedni, a fiúk vonala pedig nagyobb lesz. 
 Kiegyenesedik és a fiúk grafikonja tovább emelkedik. 

2.	kérdés:		Felnövekvő	nemzedék	 M150Q03

8. oldal 

1. kérdés: FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK M150Q01- 0 1 9  

1980 óta a 20 éves lányok átlagos magassága 2,3 cm-rel nőtt, és elérte a 170,6 cm-t. 
Mekkora volt a 20 éves lányok átlagos magassága 1980-ban? 

Válasz: .................................................... cm 

FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 168,3 cm (a mértékegység már adott). 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK M150Q03- 01  02  11  12  13  99 

Magyarázd meg, mi mutatja azt a grafikonon, hogy a lányok átlagos növekedése  
12 éves kor után lelassul! 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK - KÓDOLÁS 3. 

Teljes értékű válasz 
A lényeg az, hogy a válasz utaljon arra, hogy a lányok görbéjének meredeksége 
„változik”. Ez történhet explicit vagy implicit módon. A 11-es és 12-es kód arra 
vonatkozik, amikor explicit módon említi a görbe ívének meredekségét, a 13-as pedig 
ahhoz az esethez tartozik, amikor a tanuló implicit összehasonlítást végez a 12 éves 
kor előtti és utáni növekedés konkrét mértéke között. 

11-es kód: Utal a görbe 12 éves kor utáni csökkenő meredekségére, hétköznapi 
kifejezéseket használ, nem matematikai nyelven írja le. 
 Nem megy tovább fölfelé, kiegyenesedik. 
 A görbe kiegyenesedik. 
 12 után laposabb. 
 A lányok vonala elkezd kiegyenesedni, a fiúk vonala pedig nagyobb lesz. 
 Kiegyenesedik és a fiúk grafikonja tovább emelkedik. 

Kódolás

8. oldal 

1. kérdés: FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK M150Q01- 0 1 9  

1980 óta a 20 éves lányok átlagos magassága 2,3 cm-rel nőtt, és elérte a 170,6 cm-t. 
Mekkora volt a 20 éves lányok átlagos magassága 1980-ban? 

Válasz: .................................................... cm 

FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 168,3 cm (a mértékegység már adott). 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK M150Q03- 01  02  11  12  13  99 

Magyarázd meg, mi mutatja azt a grafikonon, hogy a lányok átlagos növekedése  
12 éves kor után lelassul! 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK - KÓDOLÁS 3. 

Teljes értékű válasz 
A lényeg az, hogy a válasz utaljon arra, hogy a lányok görbéjének meredeksége 
„változik”. Ez történhet explicit vagy implicit módon. A 11-es és 12-es kód arra 
vonatkozik, amikor explicit módon említi a görbe ívének meredekségét, a 13-as pedig 
ahhoz az esethez tartozik, amikor a tanuló implicit összehasonlítást végez a 12 éves 
kor előtti és utáni növekedés konkrét mértéke között. 

11-es kód: Utal a görbe 12 éves kor utáni csökkenő meredekségére, hétköznapi 
kifejezéseket használ, nem matematikai nyelven írja le. 
 Nem megy tovább fölfelé, kiegyenesedik. 
 A görbe kiegyenesedik. 
 12 után laposabb. 
 A lányok vonala elkezd kiegyenesedni, a fiúk vonala pedig nagyobb lesz. 
 Kiegyenesedik és a fiúk grafikonja tovább emelkedik. 
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9. oldal 

12-es kód: Utal a görbe 12 éves kor utáni csökkenő meredekségére, és ezt 
matematikai nyelven írja le. 
 Látszik, hogy a meredekség kisebb. 
 12 éves kor után a grafikon változásának mértéke csökken. 
 [A tanuló kiszámította a görbének az x tengellyel bezárt szögét 12 éves kor 

előtt és után.] 

Általában, ha a „meredekség”, „dőlésszög” vagy „változás mértéke” 
kifejezések szerepelnek a válaszban, azt matematikai nyelvezetnek kell 
tekinteni. 

13-as kód: A növekedés konkrét mértékét hasonlítja össze (az összehasonlítás 
lehet implicit). 
 10-től 12 éves korig a növekedés kb. 15 cm, de 12-től 20-ig csak kb. 17 cm. 
 10-től 12 éves korig a növekedés átlagos mértéke évente kb. 7,5 cm, 12-től 

20 éves korig pedig évente kb. 2 cm. 

Rossz válasz 

01-es kód: A tanuló utal arra, hogy a lányok magassága kisebb lesz, mint a fiúké, 
de NEM tesz említést a lányok görbéjének a meredekségéről, és nem 
hasonlítja össze a lányok növekedését 12 éves kor előtt és után. 
 A lányok vonala a fiúk vonala alá kerül. 

Ha a tanuló megemlíti, hogy a lányok görbéjének a meredeksége kisebb 
lesz ÉS a görbe a fiúk görbéje alá kerül, akkor azt jó válaszként kell 
értékelni (11, 12 vagy 13-as kód). Itt nem a fiúk és a lányok görbéjének 
az összehasonlítását várjuk, tehát minden ilyen jellegű 
összehasonlításra való utalást figyelmen kívül kell hagyni, és a válasz 
többi része alapján kell annak jóságát elbírálni. 

02-es kód: Más rossz válaszok. Például, a válaszban nem szerepel utalás a görbe 
jellemzőire, bár a kérdés egyértelműen arra vonatkozik, hogy mit mutat 
a GRAFIKON.  
 A lányok hamar érnek. 
 Mert a lányok hamarabb esnek át a pubertáson, mint a fiúk, és hamarabb 

leáll a növekedésük. 
 A lányok nem sokat nőnek 12 éves koruk után. [Megállapítja, hogy a lányok 

növekedése lelassul 12 éves kor után, de nem utal a grafikonra.] 

99-es kód: Nincs válasz. 
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3.	kérdés:		Felnövekvő	nemzedék	 M150Q02

10. oldal 

 

2. kérdés: FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK M150Q02-00  11  21  22  99 

A grafikon alapján állapítsd meg, hogy a lányok átlagosan mely életkorban 
magasabbak az azonos korú fiúknál! 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK - KÓDOLÁS 2. 

Teljes értékű válasz 

21-es kód: Megadja a helyes intervallumot: 11 és 13 éves kor között.  
 11 és 13 éves kor között 
 11 éves koruktól 13 éves korukig a lányok átlagosan magasabbak, mint a 

fiúk. 
 11-13 

22-es kód: Megállapítja, hogy a lányok 11 és 12 éves korukban magasabbak a 
fiúknál. (Ez a válasz helyes így hétköznapi nyelven, mert a 11-től 13 
éves korig tartó intervallumot jelenti). 
 A lányok, amikor 11 és 12 évesek, magasabbak a fiúknál. 
 11 és 12 éves korukban 

Részlegesen jó válasz 

11-es kód:  A (11, 12, 13)-nak olyan részhalmaza, ami nem szerepel a jó 
megoldások között. 
 12-től 13-ig 
 12 
 13 
 11 
 11,2-től 12,8-ig 

Rossz válasz 

00-s kód: Más válaszok. 
 1998 
 A lányok akkor magasabbak a fiúknál, amikor 13 évesnél idősebbek. 
 A lányok 10-től 11 éves korukig magasabbak a fiúknál. 

99-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

10. oldal 

 

2. kérdés: FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK M150Q02-00  11  21  22  99 

A grafikon alapján állapítsd meg, hogy a lányok átlagosan mely életkorban 
magasabbak az azonos korú fiúknál! 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK - KÓDOLÁS 2. 

Teljes értékű válasz 

21-es kód: Megadja a helyes intervallumot: 11 és 13 éves kor között.  
 11 és 13 éves kor között 
 11 éves koruktól 13 éves korukig a lányok átlagosan magasabbak, mint a 

fiúk. 
 11-13 

22-es kód: Megállapítja, hogy a lányok 11 és 12 éves korukban magasabbak a 
fiúknál. (Ez a válasz helyes így hétköznapi nyelven, mert a 11-től 13 
éves korig tartó intervallumot jelenti). 
 A lányok, amikor 11 és 12 évesek, magasabbak a fiúknál. 
 11 és 12 éves korukban 

Részlegesen jó válasz 

11-es kód:  A (11, 12, 13)-nak olyan részhalmaza, ami nem szerepel a jó 
megoldások között. 
 12-től 13-ig 
 12 
 13 
 11 
 11,2-től 12,8-ig 

Rossz válasz 

00-s kód: Más válaszok. 
 1998 
 A lányok akkor magasabbak a fiúknál, amikor 13 évesnél idősebbek. 
 A lányok 10-től 11 éves korukig magasabbak a fiúknál. 

99-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Földrengés M510

27. oldal 

FÖLDRENGÉS 
1. kérdés: FÖLDRENGÉS M509Q01 

 A tévében bemutattak egy földrengésekről és azok gyakoriságáról szóló 
dokumentumfilmet. Volt benne egy beszélgetés a földrengések 
előrejelezhetőségéről. 

Egy geológus ezt állította: „Annak a valószínűsége, hogy az elkövetkezendő húsz 
évben földrengés lesz Zedvárosban, kettő a háromhoz.” 

Az alábbi mondatok közül melyik fejezi ki a legjobban a geológus állításának 
jelentését? 

A Mivel 13,320
3
2

 , ezért a mostantól számított 13. és 14. év közötti időszakban 

földrengés lesz Zedvárosban. 

B 
3
2  több, mint 

2
1 , ezért biztosak lehetünk abban, hogy Zedvárosban lesz 

földrengés az elkövetkezendő 20 évben. 
C Annak a valószínűsége, hogy az elkövetkezendő 20 évben lesz földrengés 

Zedvárosban, nagyobb, mint annak a valószínűsége, hogy nem lesz. 
D Nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz, mert senki sem lehet biztos abban, hogy 

mikor lesz földrengés. 

FÖLDRENGÉS - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

1. kérdés: Földrengés M510Q01

27. oldal 

FÖLDRENGÉS 
1. kérdés: FÖLDRENGÉS M509Q01 

 A tévében bemutattak egy földrengésekről és azok gyakoriságáról szóló 
dokumentumfilmet. Volt benne egy beszélgetés a földrengések 
előrejelezhetőségéről. 

Egy geológus ezt állította: „Annak a valószínűsége, hogy az elkövetkezendő húsz 
évben földrengés lesz Zedvárosban, kettő a háromhoz.” 

Az alábbi mondatok közül melyik fejezi ki a legjobban a geológus állításának 
jelentését? 

A Mivel 13,320
3
2

 , ezért a mostantól számított 13. és 14. év közötti időszakban 

földrengés lesz Zedvárosban. 

B 
3
2  több, mint 

2
1 , ezért biztosak lehetünk abban, hogy Zedvárosban lesz 

földrengés az elkövetkezendő 20 évben. 
C Annak a valószínűsége, hogy az elkövetkezendő 20 évben lesz földrengés 

Zedvárosban, nagyobb, mint annak a valószínűsége, hogy nem lesz. 
D Nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz, mert senki sem lehet biztos abban, hogy 

mikor lesz földrengés. 

FÖLDRENGÉS - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

27. oldal 

FÖLDRENGÉS 
1. kérdés: FÖLDRENGÉS M509Q01 

 A tévében bemutattak egy földrengésekről és azok gyakoriságáról szóló 
dokumentumfilmet. Volt benne egy beszélgetés a földrengések 
előrejelezhetőségéről. 

Egy geológus ezt állította: „Annak a valószínűsége, hogy az elkövetkezendő húsz 
évben földrengés lesz Zedvárosban, kettő a háromhoz.” 

Az alábbi mondatok közül melyik fejezi ki a legjobban a geológus állításának 
jelentését? 

A Mivel 13,320
3
2

 , ezért a mostantól számított 13. és 14. év közötti időszakban 

földrengés lesz Zedvárosban. 

B 
3
2  több, mint 

2
1 , ezért biztosak lehetünk abban, hogy Zedvárosban lesz 

földrengés az elkövetkezendő 20 évben. 
C Annak a valószínűsége, hogy az elkövetkezendő 20 évben lesz földrengés 

Zedvárosban, nagyobb, mint annak a valószínűsége, hogy nem lesz. 
D Nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz, mert senki sem lehet biztos abban, hogy 

mikor lesz földrengés. 

FÖLDRENGÉS - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Gördeszka M520

33. oldal 

GÖRDESZKA 
Erik nagy gördeszka-rajongó. Elmegy a DESZKÁS nevű boltba, hogy tájékozódjon 
az árakról. 

A boltban lehet kész gördeszkát kapni, vagy magunk is összeállíthatjuk saját 
gördeszkánkat úgy, hogy megveszünk egy deszkát, egy 4 darabos kerékkészletet, 
egy 2 darabos tengelykészletet és a tartozékcsomagot. 

A boltban kapható cikkek ára a következő. 

Árucikk Ár zedben  

Kész gördeszka 82 vagy 84 
 

Deszka 40, 60 vagy 
65  

Egy 4 darabos kerékkészlet 14 vagy 36 

 

Egy 2 darabos tengelykészlet 16 
 

Tartozékcsomag 
(golyós csapágyak, 
gumialátétek, csavarok és 
anyák) 

10 vagy 20 

 

 



28    Gördeszka

1. kérdés: Gördeszka M520Q01

34. oldal 

1. kérdés: GÖRDESZKA M520Q01a 

 M520Q01b 

Erik maga szeretné összeállítani a gördeszkáját. Ebben a boltban mi az a minimum, 
illetve maximum ár, amennyiért egy gördeszkát össze lehet állítani? 

(a) Minimum ár:  ...................................... zed. 

(b) Maximum ár:  ..................................... zed. 

GÖRDESZKA - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

21-es kód: Mind a minimum (80), mind a maximum ár (137) helyes. 

Részlegesen jó válasz 

11-es kód: Csak a minimum ár (80) helyes. 

12-es kód: Csak a maximum ár (137) helyes. 

Rossz válasz 

00-s kód:  Más válaszok. 

99-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: GÖRDESZKA M520Q02 

A boltban három különböző típusú deszka, két különböző fajta kerékkészlet, és két 
különböző tartozékcsomag kapható. Tengelykészletből csak egyfélét tartanak.  

Hányféle különböző gördeszkát állíthat össze Erik? 

A 6 
B 8 
C 10 
D 12 

GÖRDESZKA - KÓDOLÁS 2. 

Teljes értékű  válasz 

1-es kód: D 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

34. oldal 

1. kérdés: GÖRDESZKA M520Q01a 

 M520Q01b 

Erik maga szeretné összeállítani a gördeszkáját. Ebben a boltban mi az a minimum, 
illetve maximum ár, amennyiért egy gördeszkát össze lehet állítani? 

(a) Minimum ár:  ...................................... zed. 

(b) Maximum ár:  ..................................... zed. 

GÖRDESZKA - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

21-es kód: Mind a minimum (80), mind a maximum ár (137) helyes. 

Részlegesen jó válasz 

11-es kód: Csak a minimum ár (80) helyes. 

12-es kód: Csak a maximum ár (137) helyes. 

Rossz válasz 

00-s kód:  Más válaszok. 

99-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: GÖRDESZKA M520Q02 

A boltban három különböző típusú deszka, két különböző fajta kerékkészlet, és két 
különböző tartozékcsomag kapható. Tengelykészletből csak egyfélét tartanak.  

Hányféle különböző gördeszkát állíthat össze Erik? 

A 6 
B 8 
C 10 
D 12 

GÖRDESZKA - KÓDOLÁS 2. 

Teljes értékű  válasz 

1-es kód: D 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 



Gördeszka    29

2. kérdés: Gördeszka M520Q02

34. oldal 

1. kérdés: GÖRDESZKA M520Q01a 

 M520Q01b 

Erik maga szeretné összeállítani a gördeszkáját. Ebben a boltban mi az a minimum, 
illetve maximum ár, amennyiért egy gördeszkát össze lehet állítani? 

(a) Minimum ár:  ...................................... zed. 

(b) Maximum ár:  ..................................... zed. 

GÖRDESZKA - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

21-es kód: Mind a minimum (80), mind a maximum ár (137) helyes. 

Részlegesen jó válasz 

11-es kód: Csak a minimum ár (80) helyes. 

12-es kód: Csak a maximum ár (137) helyes. 

Rossz válasz 

00-s kód:  Más válaszok. 

99-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: GÖRDESZKA M520Q02 

A boltban három különböző típusú deszka, két különböző fajta kerékkészlet, és két 
különböző tartozékcsomag kapható. Tengelykészletből csak egyfélét tartanak.  

Hányféle különböző gördeszkát állíthat össze Erik? 

A 6 
B 8 
C 10 
D 12 

GÖRDESZKA - KÓDOLÁS 2. 

Teljes értékű  válasz 

1-es kód: D 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

34. oldal 

1. kérdés: GÖRDESZKA M520Q01a 

 M520Q01b 

Erik maga szeretné összeállítani a gördeszkáját. Ebben a boltban mi az a minimum, 
illetve maximum ár, amennyiért egy gördeszkát össze lehet állítani? 

(a) Minimum ár:  ...................................... zed. 

(b) Maximum ár:  ..................................... zed. 

GÖRDESZKA - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

21-es kód: Mind a minimum (80), mind a maximum ár (137) helyes. 

Részlegesen jó válasz 

11-es kód: Csak a minimum ár (80) helyes. 

12-es kód: Csak a maximum ár (137) helyes. 

Rossz válasz 

00-s kód:  Más válaszok. 

99-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: GÖRDESZKA M520Q02 

A boltban három különböző típusú deszka, két különböző fajta kerékkészlet, és két 
különböző tartozékcsomag kapható. Tengelykészletből csak egyfélét tartanak.  

Hányféle különböző gördeszkát állíthat össze Erik? 

A 6 
B 8 
C 10 
D 12 

GÖRDESZKA - KÓDOLÁS 2. 

Teljes értékű  válasz 

1-es kód: D 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz



30    Gyerekcipők

Gyerekcipők M515

31. oldal 

GYEREKCIPŐK 
Az alábbi táblázat a különböző lábhosszokhoz tartozó zedországbeli cipőméreteket 
mutatja. 

   

Zedországi gyerekcipőméret 
átváltási táblázat 

-tól 
(mm) 

-ig 
(mm) 

Méret 

107 115 18 
116 122 19 
123 128 20 
129 134 21 
135 139 22 
140 146 23 
147 152 24 
153 159 25 
160 166 26 
167 172 27 
173 179 28 
180 186 29 
187 192 30 
193 199 31 
200 206 32 
207 212 33 
213 219 34 
220 226 35 
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1.	kérdés:	Gyerekcipők	 M515Q01

32. oldal 

1. kérdés: GYEREKCIPŐK M515Q01 

Marcsi lába 163 mm hosszú. A táblázat felhasználásával mondd meg, hogy milyen 
zedországi cipőméretű cipőt kellene Marcsinak felpróbálnia! 

Válasz: ....................................................  

GYEREKCIPŐK – KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 26 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

32. oldal 

1. kérdés: GYEREKCIPŐK M515Q01 

Marcsi lába 163 mm hosszú. A táblázat felhasználásával mondd meg, hogy milyen 
zedországi cipőméretű cipőt kellene Marcsinak felpróbálnia! 

Válasz: ....................................................  

GYEREKCIPŐK – KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 26 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Hulladék M505

26. oldal 

HULLADÉK 
1. kérdés: HULLADÉK M505Q01 - 0 1 9  

Környezetvédelemből házi feladatként a diákok adatokat gyűjtöttek többfajta 
háztartási hulladék elbomlási idejéről. 

Hulladék típusa Elbomlási idő 

banánhéj 1–3 év 

narancshéj 1–3 év 

kartondoboz 0,5 év 

rágógumi 20–25 év 

újság néhány nap 

műanyagpohár több mint 100 év 

Egy diák oszlopdiagramon szeretné ábrázolni az eredményeket. 

Írj egy okot, ami miatt az oszlopdiagram nem alkalmas ezen adatok megjelenítésére! 

HULLADÉK - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Okként az adatok nagy szórását nevezi meg. 
 Az oszlopok hosszúsága közötti különbség miatt túl nagy diagramra lenne 

szükség.  
 Ha a műanyagpohárhoz tartozó oszlop 10 centiméter hosszú, akkor a 

kartondobozét 0,05 centiméteresre kellene venni.  
 
VAGY 

Az ok az egyes kategóriák tág intervallumát jelöli meg. 
 A műanyagpohár oszlopának hossza nem meghatározott. 
 Nem lehet egy oszloppal ábrázolni az 1-3 évet vagy 20-25 évet.  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 Mert nem működik. 
 Egy piktogram jobb. 
 Nem lehet az adatokat ellenőrizni. 
 Mert a táblázatban megjelölt számok csak közelítő értékek. 

9-es kód: Nincs válasz. 

1. kérdés: Hulladék M505Q01

26. oldal 

HULLADÉK 
1. kérdés: HULLADÉK M505Q01 - 0 1 9  

Környezetvédelemből házi feladatként a diákok adatokat gyűjtöttek többfajta 
háztartási hulladék elbomlási idejéről. 

Hulladék típusa Elbomlási idő 

banánhéj 1–3 év 

narancshéj 1–3 év 

kartondoboz 0,5 év 

rágógumi 20–25 év 

újság néhány nap 

műanyagpohár több mint 100 év 

Egy diák oszlopdiagramon szeretné ábrázolni az eredményeket. 

Írj egy okot, ami miatt az oszlopdiagram nem alkalmas ezen adatok megjelenítésére! 

HULLADÉK - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Okként az adatok nagy szórását nevezi meg. 
 Az oszlopok hosszúsága közötti különbség miatt túl nagy diagramra lenne 

szükség.  
 Ha a műanyagpohárhoz tartozó oszlop 10 centiméter hosszú, akkor a 

kartondobozét 0,05 centiméteresre kellene venni.  
 
VAGY 

Az ok az egyes kategóriák tág intervallumát jelöli meg. 
 A műanyagpohár oszlopának hossza nem meghatározott. 
 Nem lehet egy oszloppal ábrázolni az 1-3 évet vagy 20-25 évet.  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 Mert nem működik. 
 Egy piktogram jobb. 
 Nem lehet az adatokat ellenőrizni. 
 Mert a táblázatban megjelölt számok csak közelítő értékek. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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Kódolás

26. oldal 

HULLADÉK 
1. kérdés: HULLADÉK M505Q01 - 0 1 9  

Környezetvédelemből házi feladatként a diákok adatokat gyűjtöttek többfajta 
háztartási hulladék elbomlási idejéről. 

Hulladék típusa Elbomlási idő 

banánhéj 1–3 év 

narancshéj 1–3 év 

kartondoboz 0,5 év 

rágógumi 20–25 év 

újság néhány nap 

műanyagpohár több mint 100 év 

Egy diák oszlopdiagramon szeretné ábrázolni az eredményeket. 

Írj egy okot, ami miatt az oszlopdiagram nem alkalmas ezen adatok megjelenítésére! 

HULLADÉK - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Okként az adatok nagy szórását nevezi meg. 
 Az oszlopok hosszúsága közötti különbség miatt túl nagy diagramra lenne 

szükség.  
 Ha a műanyagpohárhoz tartozó oszlop 10 centiméter hosszú, akkor a 

kartondobozét 0,05 centiméteresre kellene venni.  
 
VAGY 

Az ok az egyes kategóriák tág intervallumát jelöli meg. 
 A műanyagpohár oszlopának hossza nem meghatározott. 
 Nem lehet egy oszloppal ábrázolni az 1-3 évet vagy 20-25 évet.  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 Mert nem működik. 
 Egy piktogram jobb. 
 Nem lehet az adatokat ellenőrizni. 
 Mert a táblázatban megjelölt számok csak közelítő értékek. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz



34    Kémiadolgozat

Kémiadolgozat M468

23. oldal 

KÉMIADOLGOZAT 
1. kérdés: KÉMIADOLGOZAT M468Q01 

Lili iskolájában a kémiatanár olyan dolgozatokat írat, amelyek mindegyikén 
maximálisan 100 pontot lehet elérni. Lili első négy kémia dolgozatára kapott pontok 
átlaga 60 pont volt. Az ötödik dolgozatára 80 pontot kapott. 

Mennyi Lili átlagpontszáma kémiából az öt dolgozat után? 

Átlag:  ......................................................  

KÉMIA DOLGOZAT - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 64 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

 

1. kérdés: Kémiadolgozat M468Q01

23. oldal 

KÉMIADOLGOZAT 
1. kérdés: KÉMIADOLGOZAT M468Q01 

Lili iskolájában a kémiatanár olyan dolgozatokat írat, amelyek mindegyikén 
maximálisan 100 pontot lehet elérni. Lili első négy kémia dolgozatára kapott pontok 
átlaga 60 pont volt. Az ötödik dolgozatára 80 pontot kapott. 

Mennyi Lili átlagpontszáma kémiából az öt dolgozat után? 

Átlag:  ......................................................  

KÉMIA DOLGOZAT - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 64 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

 

Kódolás

23. oldal 

KÉMIADOLGOZAT 
1. kérdés: KÉMIADOLGOZAT M468Q01 

Lili iskolájában a kémiatanár olyan dolgozatokat írat, amelyek mindegyikén 
maximálisan 100 pontot lehet elérni. Lili első négy kémia dolgozatára kapott pontok 
átlaga 60 pont volt. Az ötödik dolgozatára 80 pontot kapott. 

Mennyi Lili átlagpontszáma kémiából az öt dolgozat után? 

Átlag:  ......................................................  

KÉMIA DOLGOZAT - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 64 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

 

Vissza a Tartalomhoz
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Könyvespolcok M484

25. oldal 

KÖNYVESPOLCOK 
1. kérdés: KÖNYVESPOLCOK M484Q01 

Egy asztalosnak egy könyvespolc elkészítéséhez a következő dolgokra van 
szüksége: 

4 db hosszú bútorlap, 

6 db rövid bútorlap, 

12 db kisméretű kapocs, 

2 db nagyméretű kapocs és 

14 db csavar. 

Az asztalosnál 26 db hosszú bútorlap, 33 db rövid bútorlap, 200 db kisméretű 
kapocs, 20 db nagyméretű kapocs és 510 db csavar van raktáron.  

Hány könyvespolcot tud ezekből készíteni? 

Válasz: .................................................... . 

KÖNYVESPOLCOK - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 5 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

1. kérdés: Könyvespolcok M484Q01

25. oldal 

KÖNYVESPOLCOK 
1. kérdés: KÖNYVESPOLCOK M484Q01 

Egy asztalosnak egy könyvespolc elkészítéséhez a következő dolgokra van 
szüksége: 

4 db hosszú bútorlap, 

6 db rövid bútorlap, 

12 db kisméretű kapocs, 

2 db nagyméretű kapocs és 

14 db csavar. 

Az asztalosnál 26 db hosszú bútorlap, 33 db rövid bútorlap, 200 db kisméretű 
kapocs, 20 db nagyméretű kapocs és 510 db csavar van raktáron.  

Hány könyvespolcot tud ezekből készíteni? 

Válasz: .................................................... . 

KÖNYVESPOLCOK - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 5 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Kódolás

25. oldal 

KÖNYVESPOLCOK 
1. kérdés: KÖNYVESPOLCOK M484Q01 

Egy asztalosnak egy könyvespolc elkészítéséhez a következő dolgokra van 
szüksége: 

4 db hosszú bútorlap, 

6 db rövid bútorlap, 

12 db kisméretű kapocs, 

2 db nagyméretű kapocs és 

14 db csavar. 

Az asztalosnál 26 db hosszú bútorlap, 33 db rövid bútorlap, 200 db kisméretű 
kapocs, 20 db nagyméretű kapocs és 510 db csavar van raktáron.  

Hány könyvespolcot tud ezekből készíteni? 

Válasz: .................................................... . 

KÖNYVESPOLCOK - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 5 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Vissza a Tartalomhoz



36    Lépések

Lépések M124

2. oldal 

LÉPÉSEK 

 A képen egy ember lábnyomai láthatók. A lépéshossz (P) két egymás utáni lábnyom végei 

közötti távolságot jelenti. 

A férfiak esetében az 140
P
n  képlet viszonylag jó közelítést ad az n és a P közötti 

összefüggésre, ahol 

n = percenkénti lépésszám és  

P = lépéshossz méterben. 

1. kérdés: LÉPÉSEK M124Q01- 0 1 2 9  

Az előbbi képletet alkalmazhatjuk András lépéseire. Számold ki András lépéshosszát, ha 
tudjuk, hogy 70 lépést tesz meg percenként! Írd le, hogyan számoltad ki! 

LÉPÉSEK - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

2-es kód:  0,5 m vagy 50 cm, 
2
1 (mértékegység nem szükséges). 

 70/p = 140 
 70 = 140p 
 p = 0,5 
 70/140 

Vissza a Tartalomhoz
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1. kérdés: Lépések M124Q01

2. oldal 

LÉPÉSEK 

 A képen egy ember lábnyomai láthatók. A lépéshossz (P) két egymás utáni lábnyom végei 

közötti távolságot jelenti. 

A férfiak esetében az 140
P
n  képlet viszonylag jó közelítést ad az n és a P közötti 

összefüggésre, ahol 

n = percenkénti lépésszám és  

P = lépéshossz méterben. 

1. kérdés: LÉPÉSEK M124Q01- 0 1 2 9  

Az előbbi képletet alkalmazhatjuk András lépéseire. Számold ki András lépéshosszát, ha 
tudjuk, hogy 70 lépést tesz meg percenként! Írd le, hogyan számoltad ki! 

LÉPÉSEK - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

2-es kód:  0,5 m vagy 50 cm, 
2
1 (mértékegység nem szükséges). 

 70/p = 140 
 70 = 140p 
 p = 0,5 
 70/140 

Kódolás

2. oldal 

LÉPÉSEK 

 A képen egy ember lábnyomai láthatók. A lépéshossz (P) két egymás utáni lábnyom végei 

közötti távolságot jelenti. 

A férfiak esetében az 140
P
n  képlet viszonylag jó közelítést ad az n és a P közötti 

összefüggésre, ahol 

n = percenkénti lépésszám és  

P = lépéshossz méterben. 

1. kérdés: LÉPÉSEK M124Q01- 0 1 2 9  

Az előbbi képletet alkalmazhatjuk András lépéseire. Számold ki András lépéshosszát, ha 
tudjuk, hogy 70 lépést tesz meg percenként! Írd le, hogyan számoltad ki! 

LÉPÉSEK - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

2-es kód:  0,5 m vagy 50 cm, 
2
1 (mértékegység nem szükséges). 

 70/p = 140 
 70 = 140p 
 p = 0,5 
 70/140 

3. oldal 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: Jó a behelyettesítés a képletbe, de a válasz hibás vagy hiányzik. 

 14070


p
 [csak behelyettesíti a számokat a képletbe] 

 140
p
70

   

70 = 140 p 
p = 2 [jó a behelyettesítés, de a kiszámítás hibás] 

VAGY 

Helyesen rendezi a képletet P=n/140 -ig, de hiányzik a további helyes 
kidolgozás. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 70 cm 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: LÉPÉSEK M124Q03- 00  11  21  22  23  24  31  99 

Robi tudja, hogy az ő lépéshossza 0,8 méter. A képlet alkalmazható Robi lépéseire. 

Milyen sebességgel halad Robi? Számítsd ki méter/percben és kilométer/órában is, 
és írd le, hogyan számoltad ki! 

LÉPÉSEK - KÓDOLÁS 3. 

Teljes értékű válasz 

31-es kód: Helyes megoldások (mértékegység nem szükséges) méter/percben és 
km/órában is. 
n = 140  · 0,8 = 112.  
Percenként megtesz 112 · 0,8 métert = 89,6 métert. 
Sebessége 89,6 méter/perc, illetve 
5,38 km/h vagy kerekítve 5,4 km/h. 

 
31-es kódot kell adni, ha mindkét helyes válasz szerepel (89,6 és 5,4), 
akkor is, ha a számítások hiányoznak. A válasz akkor is elfogadható, ha 
a kerekítés hibás. Például a 90 méter per perc és 5,3 km/óra (89 · 60) is 
elfogadható. 
 89,6; 5,4 
 90; 5,376 km/h 
 89,8; 5376 m/óra [ha a válasz második része mértékegység nélkül szerepel, 

akkor 22-es kódot kell rá adni] 
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2. kérdés: Lépések M124Q03

3. oldal 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: Jó a behelyettesítés a képletbe, de a válasz hibás vagy hiányzik. 

 14070


p
 [csak behelyettesíti a számokat a képletbe] 

 140
p
70

   

70 = 140 p 
p = 2 [jó a behelyettesítés, de a kiszámítás hibás] 

VAGY 

Helyesen rendezi a képletet P=n/140 -ig, de hiányzik a további helyes 
kidolgozás. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 70 cm 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: LÉPÉSEK M124Q03- 00  11  21  22  23  24  31  99 

Robi tudja, hogy az ő lépéshossza 0,8 méter. A képlet alkalmazható Robi lépéseire. 

Milyen sebességgel halad Robi? Számítsd ki méter/percben és kilométer/órában is, 
és írd le, hogyan számoltad ki! 

LÉPÉSEK - KÓDOLÁS 3. 

Teljes értékű válasz 

31-es kód: Helyes megoldások (mértékegység nem szükséges) méter/percben és 
km/órában is. 
n = 140  · 0,8 = 112.  
Percenként megtesz 112 · 0,8 métert = 89,6 métert. 
Sebessége 89,6 méter/perc, illetve 
5,38 km/h vagy kerekítve 5,4 km/h. 

 
31-es kódot kell adni, ha mindkét helyes válasz szerepel (89,6 és 5,4), 
akkor is, ha a számítások hiányoznak. A válasz akkor is elfogadható, ha 
a kerekítés hibás. Például a 90 méter per perc és 5,3 km/óra (89 · 60) is 
elfogadható. 
 89,6; 5,4 
 90; 5,376 km/h 
 89,8; 5376 m/óra [ha a válasz második része mértékegység nélkül szerepel, 

akkor 22-es kódot kell rá adni] 

Kódolás

3. oldal 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: Jó a behelyettesítés a képletbe, de a válasz hibás vagy hiányzik. 

 14070


p
 [csak behelyettesíti a számokat a képletbe] 

 140
p
70

   

70 = 140 p 
p = 2 [jó a behelyettesítés, de a kiszámítás hibás] 

VAGY 

Helyesen rendezi a képletet P=n/140 -ig, de hiányzik a további helyes 
kidolgozás. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 70 cm 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: LÉPÉSEK M124Q03- 00  11  21  22  23  24  31  99 

Robi tudja, hogy az ő lépéshossza 0,8 méter. A képlet alkalmazható Robi lépéseire. 

Milyen sebességgel halad Robi? Számítsd ki méter/percben és kilométer/órában is, 
és írd le, hogyan számoltad ki! 

LÉPÉSEK - KÓDOLÁS 3. 

Teljes értékű válasz 

31-es kód: Helyes megoldások (mértékegység nem szükséges) méter/percben és 
km/órában is. 
n = 140  · 0,8 = 112.  
Percenként megtesz 112 · 0,8 métert = 89,6 métert. 
Sebessége 89,6 méter/perc, illetve 
5,38 km/h vagy kerekítve 5,4 km/h. 

 
31-es kódot kell adni, ha mindkét helyes válasz szerepel (89,6 és 5,4), 
akkor is, ha a számítások hiányoznak. A válasz akkor is elfogadható, ha 
a kerekítés hibás. Például a 90 méter per perc és 5,3 km/óra (89 · 60) is 
elfogadható. 
 89,6; 5,4 
 90; 5,376 km/h 
 89,8; 5376 m/óra [ha a válasz második része mértékegység nélkül szerepel, 

akkor 22-es kódot kell rá adni] 
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4. oldal 

Részlegesen jó válasz (2 pont) 

21-es kód: A válasz megegyezik a 31-es kódnál leírtakkal, de hiányzik a 0,8-del 
való beszorzás, hogy a percenként megtett lépések számából megkapja 
a percenként megtett métereket. Például: a sebessége 112 méter/perc 
és 6,72 km/óra. 
 112;  6,72 km/h 

22-es kód: A méter/percben számított sebesség helyes (89,6 méter/perc), de a 
kilométer/órára való átváltás hibás. 
 89,6 méter/perc, 8960 km/h 
 89,6;  5376 
 89,6;  53,76 
 89,6;  0,087 km/h 
 89,6; 1,49 km/h 

23-as kód: Helyes módszer (pontosan leírva) kisebb számolási hibával (hibákkal), 
amely(ek)et a 21-es és 22-es kód nem fed le. Egyik válasz sem helyes. 
 n=140 · 0,8 = 1120;  1120 · 0,8 = 896. A sebessége 896 m/perc; 53,76 km/h. 
 n=140 · 0,8 = 116;  116 · 0,8 = 92,8.  92,8 m/perc -> 5,57 km/h 

24-es kód: Csak az 5,4 km/óra szerepel, a 89,6 méter/perc nem (a számítások 
hiányoznak). 
 5,4 
 5,376 km/h 
 5376 m/h 

Részlegesen jó válasz (1 pont) 

11-es kód: n = 140 · 0,8 = 112. A további számítások hiányoznak vagy hibásak. 
 112 
 n=112;  0,112 km/h 
 n=112,  1120 km/h 
 112 m/perc,  504 km/h 

Rossz válasz 

00-s kód: Más válaszok. 

99-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Színes cukorkák M467

22. oldal 

SZÍNES CUKORKÁK 
1. kérdés: SZÍNES CUKORKÁK M467Q01 

Robinak édesanyja megengedi, hogy vegyen egy cukorkát egy zacskóból. Robi nem 
látja a cukorkákat. A következő grafikon a zacskóban lévő különböző színű cukorkák 
számát ábrázolja. 

Mekkora a valószínűsége annak, hogy Robi egy piros cukorkát fog kivenni? 

A 10% 
B 20% 
C 25% 
D 50% 

SZÍNES CUKORKÁK KÓDOLÁS 1 

Teljes értékű válasz 

1-es kód:  B 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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1. kérdés: Színes cukorkák M467Q01

22. oldal 

SZÍNES CUKORKÁK 
1. kérdés: SZÍNES CUKORKÁK M467Q01 

Robinak édesanyja megengedi, hogy vegyen egy cukorkát egy zacskóból. Robi nem 
látja a cukorkákat. A következő grafikon a zacskóban lévő különböző színű cukorkák 
számát ábrázolja. 

Mekkora a valószínűsége annak, hogy Robi egy piros cukorkát fog kivenni? 

A 10% 
B 20% 
C 25% 
D 50% 

SZÍNES CUKORKÁK KÓDOLÁS 1 

Teljes értékű válasz 

1-es kód:  B 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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Kódolás

22. oldal 

SZÍNES CUKORKÁK 
1. kérdés: SZÍNES CUKORKÁK M467Q01 

Robinak édesanyja megengedi, hogy vegyen egy cukorkát egy zacskóból. Robi nem 
látja a cukorkákat. A következő grafikon a zacskóban lévő különböző színű cukorkák 
számát ábrázolja. 

Mekkora a valószínűsége annak, hogy Robi egy piros cukorkát fog kivenni? 

A 10% 
B 20% 
C 25% 
D 50% 

SZÍNES CUKORKÁK KÓDOLÁS 1 

Teljes értékű válasz 

1-es kód:  B 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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Tavaszi vásár M471

24. oldal 

TAVASZI VÁSÁR 

1. kérdés: TAVASZI VÁSÁR M471Q01 

A tavaszi vásáron az egyik bódéban a játékot egy szerencsekerék megforgatásával 
kell kezdeni. Ha a szerencsekerék páros számon áll meg, a játékos kihúzhat egy 
üveggolyót egy zacskóból. A szerencsekerék és a zacskóban lévő üveggolyók az 
alábbi képen láthatók. 

Nyereményt akkor kap valaki, ha fekete üveggolyót húz. Zsuzsi egyszer játszik. 

Mekkora a valószínűsége, hogy Zsuzsi nyerni fog? 

A Lehetetlen. 
B Nem nagyon valószínű. 
C 50% a valószínűsége. 
D Nagyon valószínű. 
E Biztos. 

TAVASZI VÁSÁR – KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

1 4 

10 

8 6 

2 

1. kérdés: Tavaszi vásár M471Q01

24. oldal 

TAVASZI VÁSÁR 

1. kérdés: TAVASZI VÁSÁR M471Q01 

A tavaszi vásáron az egyik bódéban a játékot egy szerencsekerék megforgatásával 
kell kezdeni. Ha a szerencsekerék páros számon áll meg, a játékos kihúzhat egy 
üveggolyót egy zacskóból. A szerencsekerék és a zacskóban lévő üveggolyók az 
alábbi képen láthatók. 

Nyereményt akkor kap valaki, ha fekete üveggolyót húz. Zsuzsi egyszer játszik. 

Mekkora a valószínűsége, hogy Zsuzsi nyerni fog? 

A Lehetetlen. 
B Nem nagyon valószínű. 
C 50% a valószínűsége. 
D Nagyon valószínű. 
E Biztos. 

TAVASZI VÁSÁR – KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

1 4 

10 

8 6 

2 

Kódolás

24. oldal 

TAVASZI VÁSÁR 

1. kérdés: TAVASZI VÁSÁR M471Q01 

A tavaszi vásáron az egyik bódéban a játékot egy szerencsekerék megforgatásával 
kell kezdeni. Ha a szerencsekerék páros számon áll meg, a játékos kihúzhat egy 
üveggolyót egy zacskóból. A szerencsekerék és a zacskóban lévő üveggolyók az 
alábbi képen láthatók. 

Nyereményt akkor kap valaki, ha fekete üveggolyót húz. Zsuzsi egyszer játszik. 

Mekkora a valószínűsége, hogy Zsuzsi nyerni fog? 

A Lehetetlen. 
B Nem nagyon valószínű. 
C 50% a valószínűsége. 
D Nagyon valószínű. 
E Biztos. 

TAVASZI VÁSÁR – KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

1 4 

10 

8 6 

2 
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 Valutaárfolyam M413

17. oldal 

VALUTAÁRFOLYAM 
A szingapúri Mei-Ling cserediákként három hónapra Dél-Afrikába készül. Szingapúri 
dollárt (SGD) kellett dél-afrikai randra (ZAR) váltania.  

1. kérdés: VALUTAÁRFOLYAM  M413Q01 - 0 1 9  

Mei-Ling megtudta, hogy a szingapúri dollár és a dél-afrikai rand közötti átváltási 
arány a következő. 

1 SGD = 4,2 ZAR 

Mei-Ling 3000 szingapúri dollárt váltott dél-afrikai randra ezen a valutaárfolyamon. 

Mennyi pénzt kapott Mei-Ling dél-afrikai randban? 

 

Válasz:  ...................................................  

 

VALUTAÁRFOLYAM - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 12 600 ZAR (a pénznem nem szükséges) 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

   

1. kérdés: Valutaárfolyam M413Q01

17. oldal 

VALUTAÁRFOLYAM 
A szingapúri Mei-Ling cserediákként három hónapra Dél-Afrikába készül. Szingapúri 
dollárt (SGD) kellett dél-afrikai randra (ZAR) váltania.  

1. kérdés: VALUTAÁRFOLYAM  M413Q01 - 0 1 9  

Mei-Ling megtudta, hogy a szingapúri dollár és a dél-afrikai rand közötti átváltási 
arány a következő. 

1 SGD = 4,2 ZAR 

Mei-Ling 3000 szingapúri dollárt váltott dél-afrikai randra ezen a valutaárfolyamon. 

Mennyi pénzt kapott Mei-Ling dél-afrikai randban? 

 

Válasz:  ...................................................  

 

VALUTAÁRFOLYAM - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 12 600 ZAR (a pénznem nem szükséges) 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

   

Kódolás

17. oldal 

VALUTAÁRFOLYAM 
A szingapúri Mei-Ling cserediákként három hónapra Dél-Afrikába készül. Szingapúri 
dollárt (SGD) kellett dél-afrikai randra (ZAR) váltania.  

1. kérdés: VALUTAÁRFOLYAM  M413Q01 - 0 1 9  

Mei-Ling megtudta, hogy a szingapúri dollár és a dél-afrikai rand közötti átváltási 
arány a következő. 

1 SGD = 4,2 ZAR 

Mei-Ling 3000 szingapúri dollárt váltott dél-afrikai randra ezen a valutaárfolyamon. 

Mennyi pénzt kapott Mei-Ling dél-afrikai randban? 

 

Válasz:  ...................................................  

 

VALUTAÁRFOLYAM - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 12 600 ZAR (a pénznem nem szükséges) 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

   2. kérdés: Valutaárfolyam M413Q02

18. oldal 

2. kérdés: VALUTAÁRFOLYAM M413Q02 - 0 1 9  

Amikor Mei-Ling 3 hónap után visszatért Szingapúrba, még maradt 3900 ZAR-ja. Ezt 
visszaváltotta szingapúri dollárra és észrevette, hogy a valutaárfolyam megváltozott. 

1 SGD = 4,0 ZAR 

Mennyi pénzt kapott Mei-Ling szingapúri dollárban?  

Válasz:  ...................................................  

 

VALUTAÁRFOLYAM - KÓDOLÁS 2. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 975 SGD (a pénznem nem kötelező). 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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Kódolás

18. oldal 

2. kérdés: VALUTAÁRFOLYAM M413Q02 - 0 1 9  

Amikor Mei-Ling 3 hónap után visszatért Szingapúrba, még maradt 3900 ZAR-ja. Ezt 
visszaváltotta szingapúri dollárra és észrevette, hogy a valutaárfolyam megváltozott. 

1 SGD = 4,0 ZAR 

Mennyi pénzt kapott Mei-Ling szingapúri dollárban?  

Válasz:  ...................................................  

 

VALUTAÁRFOLYAM - KÓDOLÁS 2. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 975 SGD (a pénznem nem kötelező). 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
   

3. kérdés: Valutaárfolyam M413Q03

19. oldal 

3. kérdés: VALUTAÁRFOLYAM M413Q03 -  01  02  11  99 

Ezalatt a 3 hónap alatt 1 SGD valutaárfolyama 4,2 ZAR-ról 4,0-ra változott. 

Kedvezett-e Mei-Lingnek, hogy a valutaárfolyam 4,2 ZAR helyett 4,0 ZAR lett, amikor 
visszaváltotta dél-afrikai randját szingapúri dollárra? Válaszodat indokold! 

VALUTAÁRFOLYAM - KÓDOLÁS 3. 
Teljes értékű válasz 
11-es kód: „Igen”, megfelelő indoklással. 

 Igen, az alacsonyabb valutaárfolyam miatt (SGD-nként) Mei-Ling több 
szingapúri dollárt fog kapni dél-afrikai randjáért. 

 Igen, a dolláronkénti 4,2 ZAR, 929 ZAR-ra jött volna ki. [Megjegyzés: Ha a 
tanuló 929 SGD helyett 929 ZAR-t ír, de egyértelmű, hogy helyes a számítása 
és az összehasonlítás is, akkor ezt a hibát figyelmen kívül lehet hagyni.] 

 Igen, mivel először 4,2 ZAR-t kapott 1 SGD-ért, most pedig csak 4,0 ZAR-t kell 
fizetnie 1 SGD-ért. 

 Igen, mivel 1 SGD most 0,2 ZAR-ral kevesebbe kerül. 
 Igen, mert ha 4,2-vel osztunk, akkor kevesebbet kapunk, mint hogyha 4-gyel 

osztanánk. 
 Igen, jobban járt, mert ha az árfolyam nem csökkent volna, akkor kb. 50 $-ral 

kevesebbet kapott volna.  

Rossz válasz 
01-es kód: „Igen”, indoklás nélkül, vagy nem megfelelő indoklással. 

 Igen, az alacsonyabb átváltási arány jobb. 
 Igen, kedvezett Mei-Lingnek, mert ha a ZAR lemegy, akkor több pénzt kap, 

amit SGD-re válthat. 
 Igen, kedvezett Mei-Lingnek. 

02-es kód: Más válaszok. 
99-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

19. oldal 

3. kérdés: VALUTAÁRFOLYAM M413Q03 -  01  02  11  99 

Ezalatt a 3 hónap alatt 1 SGD valutaárfolyama 4,2 ZAR-ról 4,0-ra változott. 

Kedvezett-e Mei-Lingnek, hogy a valutaárfolyam 4,2 ZAR helyett 4,0 ZAR lett, amikor 
visszaváltotta dél-afrikai randját szingapúri dollárra? Válaszodat indokold! 

VALUTAÁRFOLYAM - KÓDOLÁS 3. 
Teljes értékű válasz 
11-es kód: „Igen”, megfelelő indoklással. 

 Igen, az alacsonyabb valutaárfolyam miatt (SGD-nként) Mei-Ling több 
szingapúri dollárt fog kapni dél-afrikai randjáért. 

 Igen, a dolláronkénti 4,2 ZAR, 929 ZAR-ra jött volna ki. [Megjegyzés: Ha a 
tanuló 929 SGD helyett 929 ZAR-t ír, de egyértelmű, hogy helyes a számítása 
és az összehasonlítás is, akkor ezt a hibát figyelmen kívül lehet hagyni.] 

 Igen, mivel először 4,2 ZAR-t kapott 1 SGD-ért, most pedig csak 4,0 ZAR-t kell 
fizetnie 1 SGD-ért. 

 Igen, mivel 1 SGD most 0,2 ZAR-ral kevesebbe kerül. 
 Igen, mert ha 4,2-vel osztunk, akkor kevesebbet kapunk, mint hogyha 4-gyel 

osztanánk. 
 Igen, jobban járt, mert ha az árfolyam nem csökkent volna, akkor kb. 50 $-ral 

kevesebbet kapott volna.  

Rossz válasz 
01-es kód: „Igen”, indoklás nélkül, vagy nem megfelelő indoklással. 

 Igen, az alacsonyabb átváltási arány jobb. 
 Igen, kedvezett Mei-Lingnek, mert ha a ZAR lemegy, akkor több pénzt kap, 

amit SGD-re válthat. 
 Igen, kedvezett Mei-Lingnek. 

02-es kód: Más válaszok. 
99-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Választék M510

28. oldal 

VÁLASZTÉK 
1. kérdés: VÁLASZTÉK M510Q01 

Egy pizzériában az alappizzát kétféle feltéttel kínálják: sajttal és paradicsommal. 
Ezen kívül összeállíthatjuk saját pizzánkat extra feltétekből. Négy különböző extra 
feltétből választhatunk: olajbogyó, sonka, gomba és szalámi. 

Gábor kétféle extra feltétet szeretne rendelni a pizzájára. 

Hány különböző kombináció közül választhat Gábor? 

Válasz:  ................................................... kombináció közül. 

VÁLASZTÉK - KÓDOLÁS 1. 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 6 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás
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Vissza a Tartalomhoz
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