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A legmagasabb épületek R419

A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK  
A „Legmagasabb épületek” című cikk egy norvég magazinban jelent meg 2006-ban.  
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 1. ábra: A világ magas épületei 

Az első ábra a már elkészült vagy most épülő, legalább 
30 emeletes épületek számát jelzi az adott városokban. 
Feltüntettük a 2001 januárja után elfogadott tervekben 
szereplő tornyokat is. 

2. ábra: Néhány a világ legmagasabb épületei 
közül  

700 méteresre tervezett magasságával 
előreláthatólag a Dubai-ban épülő Burj 
torony lesz a világ legmagasabb épülete, 
amikor 2008-ban elkészül majd. 
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„A legmagasabb épületek” című cikk segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1. FELADAT:  A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK   R419Q01 – 0 1 9  

A cikk megjelenésének időpontjában a 2. ábra melyik épülete volt a legmagasabb 
már elkészült épület?  

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

2. feladat:  A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK R419Q04 

Milyen információt nyújt az 1. ábra? 

A Különböző épületek magasságát hasonlítja össze. 
B A különböző városokban található épületek számát adja meg. 
C A bizonyos magasság feletti épületek számát adja meg különféle városokban. 
D Különböző városok épületeinek stílusát hasonlítja össze. 

3. feladat:  A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK R419Q05 – 0 1 2 9  

A Norvégiában, Oslóban található Radisson SAS Plaza mindössze 117 méter 
magas. Miért szerepel a 2-es ábrán?  

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

 ...................................................................................................................................  
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1. kérdés: A legmagasabb épületek R419Q01

„A legmagasabb épületek” című cikk segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1. FELADAT:  A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK   R419Q01 – 0 1 9  

A cikk megjelenésének időpontjában a 2. ábra melyik épülete volt a legmagasabb 
már elkészült épület?  

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

2. feladat:  A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK R419Q04 

Milyen információt nyújt az 1. ábra? 

A Különböző épületek magasságát hasonlítja össze. 
B A különböző városokban található épületek számát adja meg. 
C A bizonyos magasság feletti épületek számát adja meg különféle városokban. 
D Különböző városok épületeinek stílusát hasonlítja össze. 

3. feladat:  A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK R419Q05 – 0 1 2 9  

A Norvégiában, Oslóban található Radisson SAS Plaza mindössze 117 méter 
magas. Miért szerepel a 2-es ábrán?  

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

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

Kódolás

R445Roads_HUN1 

1. feladat: A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK   R419Q01 – 0 1 9  

A cikk megjelenésének időpontjában a 2. ábra melyik épülete volt a legmagasabb 
már elkészült épület?  

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

A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK 1. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA : 

Információszerzés és visszakeresés: információ visszakeresése. 
A grafikonban explicit módon megadott  információ megkeresése. 

Helyes megoldás 

1-es kód: A CN Torony. 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 
 A Burj torony.  

9-es kód: Nincs válasz. 

4. feladat: A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK R419Q04 

Milyen információt nyújt az 1. ábra? 

A. Különböző épületek magasságát hasonlítja össze. 
B. A különböző városokban található épületek számát adja meg. 
C. A bizonyos magasság feletti épületek számát adja meg különféle városokban. 
D. Különböző városok épületeinek stílusát hasonlítja össze. 

A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK 4. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA : 

Integrálás és értelmezés: a szöveg átfogó megértése. 
A grafikonban közölt információk általánosítása. 

Helyes megoldás 

1-es kód: C  

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: A legmagasabb épületek R419Q04

„A legmagasabb épületek” című cikk segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1. FELADAT:  A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK   R419Q01 – 0 1 9  

A cikk megjelenésének időpontjában a 2. ábra melyik épülete volt a legmagasabb 
már elkészült épület?  

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

2. feladat:  A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK R419Q04 

Milyen információt nyújt az 1. ábra? 

A Különböző épületek magasságát hasonlítja össze. 
B A különböző városokban található épületek számát adja meg. 
C A bizonyos magasság feletti épületek számát adja meg különféle városokban. 
D Különböző városok épületeinek stílusát hasonlítja össze. 

3. feladat:  A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK R419Q05 – 0 1 2 9  

A Norvégiában, Oslóban található Radisson SAS Plaza mindössze 117 méter 
magas. Miért szerepel a 2-es ábrán?  

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

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

Kódolás

R445Roads_HUN1 

1. feladat: A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK   R419Q01 – 0 1 9  

A cikk megjelenésének időpontjában a 2. ábra melyik épülete volt a legmagasabb 
már elkészült épület?  

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

A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK 1. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA : 

Információszerzés és visszakeresés: információ visszakeresése. 
A grafikonban explicit módon megadott  információ megkeresése. 

Helyes megoldás 

1-es kód: A CN Torony. 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 
 A Burj torony.  

9-es kód: Nincs válasz. 

4. feladat: A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK R419Q04 

Milyen információt nyújt az 1. ábra? 

A. Különböző épületek magasságát hasonlítja össze. 
B. A különböző városokban található épületek számát adja meg. 
C. A bizonyos magasság feletti épületek számát adja meg különféle városokban. 
D. Különböző városok épületeinek stílusát hasonlítja össze. 

A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK 4. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA : 

Integrálás és értelmezés: a szöveg átfogó megértése. 
A grafikonban közölt információk általánosítása. 

Helyes megoldás 

1-es kód: C  

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés: A legmagasabb épületek R419Q05

„A legmagasabb épületek” című cikk segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1. FELADAT:  A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK   R419Q01 – 0 1 9  

A cikk megjelenésének időpontjában a 2. ábra melyik épülete volt a legmagasabb 
már elkészült épület?  

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

2. feladat:  A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK R419Q04 

Milyen információt nyújt az 1. ábra? 

A Különböző épületek magasságát hasonlítja össze. 
B A különböző városokban található épületek számát adja meg. 
C A bizonyos magasság feletti épületek számát adja meg különféle városokban. 
D Különböző városok épületeinek stílusát hasonlítja össze. 

3. feladat:  A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK R419Q05 – 0 1 2 9  

A Norvégiában, Oslóban található Radisson SAS Plaza mindössze 117 méter 
magas. Miért szerepel a 2-es ábrán?  

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

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

Kódolás

R445Roads_HUN1 

5. feladat: A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK R419Q05 – 0 1 2 9  

A Norvégiában, Oslóban található Radisson SAS Plaza mindössze 117 méter 
magas. Miért szerepel a 2-es ábrán?  

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

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

A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK 5. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA : 

Reflexió és értékelés: reflexió a szöveg tartalmára, a szöveg tartalmának 
értékelése. 
Megérteni a célközönség szerepét a szöveg tartalmának kialakításában. 

Helyes megoldás 

1-es kód: A válaszadó arra utal, hogy a cikk egy norvég magazinból származik, vagy 
arra, hogy olvasói valószínűleg norvégok.  
 Egy norvég újságból származik. 
 Mivel norvégoknak írták, így talán képet kapnak az arányokról.. 
 Azért, hogy megmutassák a norvégoknak, náluk nincsenek igazán magas 

épületek! 
Összehasonlítási alapként megemlíti a Radisson SAS Plaza épületét, de nem 
tesz említést Norvégiáról vagy a norvégokról.  

 Az összehasonlítás kedvéért. 
 Azért, hogy legyen összehasonlítási alapjuk. 
 Azért, hogy lássák a valódi nagyságrendet. 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Nem kielégítő, homályos választ ad. 
 117 méter, az már elég magas. 
 Mert a világ legmagasabb tornyai közé tartozik. 
 Legalább 30 emeletes. 
 Mert Norvégia legmagasabb toronyháza. [Túl határozatlan – nem tér ki a szöveg 

célközönségére] 
 Mert norvég. [Túl határozatlan – nem tér ki a szöveg célközönségére] 

Tévesen értelmezi a szöveget, vagy nem odaillő, irreleváns választ ad. 
 Az egyetlen szálloda az összes közül [Ez igaz, de nem ezért szerepel a 

szövegben] 
 Az egyetlen, amelyiknek nincs antenna a tetején. [Ez igaz, de nem ezért 

szerepel a szövegben] 

9-es kód: Nincs válasz. 
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4. kérdés: A legmagasabb épületek R419Q094. FELADAT:  A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK  R419Q09 

Tételezzük fel, hogy húsz év múlva megjelenik egy új cikk a legmagasabb 
épületekről!  

Az alábbi táblázatban felsoroljuk az eredeti cikk két elemét. Döntsd el, hogy ezek az 
elemek valószínűleg fognak-e változni húsz év múlva! Válaszolj az Igen vagy a Nem 
szó bekarikázásával!  

A cikk eleme Valószínű-e, hogy 20 év múlva 
megváltozik?  

A 2-es ábra címe. Igen / Nem 

Az 1-es ábrán szereplő épületek száma. Igen / Nem 

 

Kódolás

R445Roads_HUN1 

9. feladat: A legmagasabb épületek  R419Q09 

Tételezzük fel, hogy húsz év múlva megjelenik egy új cikk a legmagasabb 
épületekről!  

Az alábbi táblázatban felsoroljuk az eredeti cikk két elemét. Döntsd el, hogy ezek az 
elemek valószínűleg fognak-e változni húsz év múlva! Válaszolj az Igen vagy a Nem 
szó bekarikázásával!  

A cikk eleme Valószínű-e, hogy 20 év múlva 
megváltozik?  

A 2-es ábra címe. Igen / Nem 

Az 1-es ábrán szereplő épületek száma. Igen / Nem 

A LEGMAGASABB ÉPÜLETEK 9. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA : 

Reflexió és értékelés: reflexió a szöveg tartalmára, a szöveg tartalmának 
értékelése. 
Különbséget tenni egy grafikonegyüttes strukturális jellemzői és tartalma 
között. 

Helyes megoldás 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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A motor R402

R402MtCyc_HUN1 

A MOTOR 

Ébredtél már valaha azzal az érzéssel, hogy valami nincs 
rendjén? 
Ez egy ilyen nap volt. 
Felültem az ágyamban. 
Nem sokkal később pedig elhúztam a függönyt. 
Rettenetes idő volt – az eső csak úgy zuhogott. 
És ekkor lenéztem az udvarra. 
Ez az! Hát persze – a motor. 
Pont olyan roncs volt, mint előző este. 
És a lábam elkezdett fájni. 

A fenti,  „A motor” című történet segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1. kérdés: A motor R402Q01 

A történet elbeszélőjével valami történt az előző este. Mi volt az? 

A A rossz idő megrongálta a motort. 
B A rossz idő miatt az elbeszélő nem ment ki a házból. 
C Az elbeszélő új motort vett. 
D Az elbeszélő motorbalesetet szenvedett. 

1. kérdés: A motor R402Q01

R402MtCyc_HUN1 

A MOTOR 

Ébredtél már valaha azzal az érzéssel, hogy valami nincs 
rendjén? 
Ez egy ilyen nap volt. 
Felültem az ágyamban. 
Nem sokkal később pedig elhúztam a függönyt. 
Rettenetes idő volt – az eső csak úgy zuhogott. 
És ekkor lenéztem az udvarra. 
Ez az! Hát persze – a motor. 
Pont olyan roncs volt, mint előző este. 
És a lábam elkezdett fájni. 

A fenti,  „A motor” című történet segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1. kérdés: A motor R402Q01 

A történet elbeszélőjével valami történt az előző este. Mi volt az? 

A A rossz idő megrongálta a motort. 
B A rossz idő miatt az elbeszélő nem ment ki a házból. 
C Az elbeszélő új motort vett. 
D Az elbeszélő motorbalesetet szenvedett. 

Kódolás

R402MtCyc_HUN1 

A MOTOR 

Ébredtél már valaha azzal az érzéssel, hogy valami nincs 
rendjén? 
Ez egy ilyen nap volt. 
Felültem az ágyamban. 
Nem sokkal később pedig elhúztam a függönyt. 
Rettenetes idő volt – az eső csak úgy zuhogott. 
És ekkor lenéztem az udvarra. 
Ez az! Hát persze – a motor. 
Pont olyan roncs volt, mint előző este. 
És a lábam elkezdett fájni. 

A fenti,  „A motor” című történet segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1. kérdés: A motor R402Q01 

A történet elbeszélőjével valami történt az előző este. Mi volt az? 

A. A rossz idő megrongálta a motort. 
B. A rossz idő miatt az elbeszélő nem ment ki a házból. 
C. Az elbeszélő új motort vett. 
D. Az elbeszélő motorbalesetet szenvedett. 

A MOTOR 1. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: 

Integrálás és értelmezés: értelmezés kialakítása. 
Következtetés korábbi eseményekre egy elbeszélés információi alapján. 

Helyes megoldás 

1-es kód: D 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: A motor R402Q02

R402MtCyc_HUN1 

2. kérdés: A motor R402Q02 

„Ez egy ilyen nap volt.” 

Milyen volt végül is ez a nap?  

A Jó volt. 
B Rossz volt. 
C Izgalmas volt. 
D Unalmas volt. 

6. kérdés: A motor R402Q06 

A történet írója miért kérdéssel kezdi az elbeszélést? 

A Mert szeretne választ kapni rá. 
B Hogy bevonja az olvasót az elbeszélésbe. 
C Mert a kérdésre nehéz választ találni. 
D Hogy emlékeztesse az olvasót, milyen ritkán lehet ilyesmit tapasztalni. 

Kódolás

R402MtCyc_HUN1 

2. kérdés: A motor R402Q02 

„Ez egy ilyen nap volt.” 

Milyen volt végül is ez a nap ?  

A. Jó volt. 
B. Rossz volt. 
C. Izgalmas volt. 
D. Unalmas volt. 

A MOTOR 2. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: 

Integrálás és értelmezés: értelmezés kialakítása. 
Összefüggés felfedezése egy leíró mondat és egy rövid elbeszélésben implicit 
módon közölt események között. 

Helyes megoldás 

1-es kód: B 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

6. kérdés: A motor R402Q06 

A történet írója miért kérdéssel kezdi az elbeszélést? 

A. Mert szeretne választ kapni rá. 
B. Hogy bevonja az olvasót az elbeszélésbe. 
C. Mert a kérdésre nehéz választ találni. 
D. Hogy emlékeztesse az olvasót, milyen ritkán lehet ilyesmit tapasztalni. 

A MOTOR 6. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Reflexió és értékelés: reflexió a szöveg formájára, a szöveg formájának 
értékelése. 
Felismerni egy történet szónoki kérdéssel való indításának célját. 

Helyes megoldás 

1-es kód: B 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: A motor R402Q06

R402MtCyc_HUN1 

2. kérdés: A motor R402Q02 

„Ez egy ilyen nap volt.” 

Milyen volt végül is ez a nap?  

A Jó volt. 
B Rossz volt. 
C Izgalmas volt. 
D Unalmas volt. 

6. kérdés: A motor R402Q06 

A történet írója miért kérdéssel kezdi az elbeszélést? 

A Mert szeretne választ kapni rá. 
B Hogy bevonja az olvasót az elbeszélésbe. 
C Mert a kérdésre nehéz választ találni. 
D Hogy emlékeztesse az olvasót, milyen ritkán lehet ilyesmit tapasztalni. 

Kódolás

R402MtCyc_HUN1 

2. kérdés: A motor R402Q02 

„Ez egy ilyen nap volt.” 

Milyen volt végül is ez a nap ?  

A. Jó volt. 
B. Rossz volt. 
C. Izgalmas volt. 
D. Unalmas volt. 

A MOTOR 2. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: 

Integrálás és értelmezés: értelmezés kialakítása. 
Összefüggés felfedezése egy leíró mondat és egy rövid elbeszélésben implicit 
módon közölt események között. 

Helyes megoldás 

1-es kód: B 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

6. kérdés: A motor R402Q06 

A történet írója miért kérdéssel kezdi az elbeszélést? 

A. Mert szeretne választ kapni rá. 
B. Hogy bevonja az olvasót az elbeszélésbe. 
C. Mert a kérdésre nehéz választ találni. 
D. Hogy emlékeztesse az olvasót, milyen ritkán lehet ilyesmit tapasztalni. 

A MOTOR 6. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Reflexió és értékelés: reflexió a szöveg formájára, a szöveg formájának 
értékelése. 
Felismerni egy történet szónoki kérdéssel való indításának célját. 

Helyes megoldás 

1-es kód: B 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Afrikai gyalogtúra R459

R459AfTrk_HUN1 

AFRIKAI GYALOGTÚRA 
Észak-drakensbergi gyalogtúra: Dél-Afrika / Lesotho 

Tudnivalók 

ÁTTEKINTÉS 
Az Észak-drakensbergi gyalogtúrán nagy magasságban kelünk át a 
Drakensberg északi részének hágóján. Az útvonal, mely körülbelül 40 mérföld 
(65km) hosszú, többször keresztezi a Dél-Afrika és Lesotho közötti határt, és 
megtétele 5 kimerítő napba telik. A gyalogtúra bővelkedik érdekességekben, a 
Lánclétra irányába haladva például lélegzetelállító a kilátás az Amfiteátrum fölött az 
Ördögfogra, a Monywanéről végignézett napfelkelte kedvéért pedig igazán érdemes 
beállítani az ébresztőórát. 
Indulás: Őrszem parkoló, Royal Natal Nemzeti Park. 
Úticél: A Katedrális-csúcs Hotel. 
Nehézség és magasság: Ez a magashegyi túra a Drakensberg hegyláncának 
eldugottabb részein keresztül vezet. A gyaloglás meglehetősen kimerítő lehet, a 
napok pedig hosszúnak tűnhetnek. A jó tájékozódási képesség elengedhetetlen a 
biztonságos átkeléshez. 
ALKALMAS IDŐSZAKOK ÉS AZ ÉVSZAKOK JELLEMZŐI 
A legmegfelelőbb hónapok a látogatásra: április, május, június vagy szeptember, 
október, november. 
Éghajlat: a nyarak a Drakensbergben forrók és nedvesek. Télen sokkal szárazabb az 
idő, de mindig számítani kell csapadékra, mely a magaslatokon valószínűleg hó 
formájában jelenik meg. Tavasszal és ősszel a hőmérséklet nappal ideális 
(60°F/15°C és 70°F/20°C közötti), de éjszakára gyakran fagypont alá esik. 
 

HŐMÉRSÉKLET ÉS CSAPADÉK 

Átlagos napi legmagasabb hőmérséklet 

(°F) 72 70 70 66 63 60 60 63 66 68 70 70 

(°C) 22 21 21 19 17 15 15 17 19 20 21 21 

Átlagos napi legalacsonyabb hőmérséklet 

(°F) 55 55 54 48 46 41 41 43 46 48 52 54 

(°C) 13 13 12 9 8 5 5 6 8 9 11 12 

Átlagos havi csapadékmennyiség 

(Hüvelyk)  9,3 8,5 7,7 3,1 1,1 0,6 0,5 1,3 2,4 4,0 6,5 7.9 

(Milliméter) 237 216 196 78 29 14 12 33 62 101 165 201 

 JAN FEB MÁR ÁPR MÁJ JÚN JÚL AUG SZEPT OKT NOV DEC 

R459AfTrk_HUN1 

AFRIKAI GYALOGTÚRA 
Észak-drakensbergi gyalogtúra: Dél-Afrika / Lesotho 

Tudnivalók 

ÁTTEKINTÉS 
Az Észak-drakensbergi gyalogtúrán nagy magasságban kelünk át a 
Drakensberg északi részének hágóján. Az útvonal, mely körülbelül 40 mérföld 
(65km) hosszú, többször keresztezi a Dél-Afrika és Lesotho közötti határt, és 
megtétele 5 kimerítő napba telik. A gyalogtúra bővelkedik érdekességekben, a 
Lánclétra irányába haladva például lélegzetelállító a kilátás az Amfiteátrum fölött az 
Ördögfogra, a Monywanéről végignézett napfelkelte kedvéért pedig igazán érdemes 
beállítani az ébresztőórát. 
Indulás: Őrszem parkoló, Royal Natal Nemzeti Park. 
Úticél: A Katedrális-csúcs Hotel. 
Nehézség és magasság: Ez a magashegyi túra a Drakensberg hegyláncának 
eldugottabb részein keresztül vezet. A gyaloglás meglehetősen kimerítő lehet, a 
napok pedig hosszúnak tűnhetnek. A jó tájékozódási képesség elengedhetetlen a 
biztonságos átkeléshez. 
ALKALMAS IDŐSZAKOK ÉS AZ ÉVSZAKOK JELLEMZŐI 
A legmegfelelőbb hónapok a látogatásra: április, május, június vagy szeptember, 
október, november. 
Éghajlat: a nyarak a Drakensbergben forrók és nedvesek. Télen sokkal szárazabb az 
idő, de mindig számítani kell csapadékra, mely a magaslatokon valószínűleg hó 
formájában jelenik meg. Tavasszal és ősszel a hőmérséklet nappal ideális 
(60°F/15°C és 70°F/20°C közötti), de éjszakára gyakran fagypont alá esik. 
 

HŐMÉRSÉKLET ÉS CSAPADÉK 

Átlagos napi legmagasabb hőmérséklet 

(°F) 72 70 70 66 63 60 60 63 66 68 70 70 

(°C) 22 21 21 19 17 15 15 17 19 20 21 21 

Átlagos napi legalacsonyabb hőmérséklet 

(°F) 55 55 54 48 46 41 41 43 46 48 52 54 

(°C) 13 13 12 9 8 5 5 6 8 9 11 12 

Átlagos havi csapadékmennyiség 

(Hüvelyk)  9,3 8,5 7,7 3,1 1,1 0,6 0,5 1,3 2,4 4,0 6,5 7.9 

(Milliméter) 237 216 196 78 29 14 12 33 62 101 165 201 

 JAN FEB MÁR ÁPR MÁJ JÚN JÚL AUG SZEPT OKT NOV DEC 
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R459AfTrk_HUN1 

 
 
 
 
 
 

 

 

NAPOK 

A fenti illetve az előző oldalon található „Afrikai gyalogtúra” részlet a Klasszikus 
gyalogtúrák című könyvből. 

Az „Afrikai gyalogtúra” című szöveg segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

2. kérdés: AFRIKAI GYALOGTÚRA R459Q02 – 0 1 9  

Milyen magasságban található az Őrszem parkoló? Add meg a válaszodat lábban és 
méterben is. 
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1. kérdés: Afrikai gyalogtúra R459Q02

R459AfTrk_HUN1 

 
 
 
 
 
 

 

 

NAPOK 

A fenti illetve az előző oldalon található „Afrikai gyalogtúra” részlet a Klasszikus 
gyalogtúrák című könyvből. 

Az „Afrikai gyalogtúra” című szöveg segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

2. kérdés: AFRIKAI GYALOGTÚRA R459Q02 – 0 1 9  

Milyen magasságban található az Őrszem parkoló? Add meg a válaszodat lábban és 
méterben is. 

 ................................................................ láb 

 ................................................................ méter 
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Kódolás

R459AfTrk_HUN1 

AFRIKAI GYALOGTÚRA 2. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: 

Információszerzés és visszakeresés: információ visszakeresése.  
Explicit információ leolvasása grafikonról. 

Helyes megoldás 

1-es kód: Válaszok 8000 (láb) ÉS 2440 (méter). 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 
 8000 méter, 2440 láb. 
 6000 méter, 1830 láb. 

9-es kód: Nincs válasz. 

7 kérdés: AFRIKAI GYALOGTÚRA  R459Q07 

Az adott információ alapján, hol lennél a túra második napja után? 

A. Az Őrszem parkolónál. 
B. Az Ifidi-barlangnál. 
C. A Ruanga-barlangnál. 
D. A Monywane-barlangnál. 
E. Az Iker-barlangnál. 
F. A Katedrális-csúcs hotelnél. 

AFRIKAI GYALOGTÚRA 7. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: 

Információszerzés és visszakeresés: információ visszakeresése.  
Explicit információ megkeresése , kevert formájú leíró jellegű szövegben. 

Helyes megoldás 

1-es kód: C 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: Afrikai gyalogtúra R459Q07

R459AfTrk_HUN1 

7 kérdés: AFRIKAI GYALOGTÚRA  R459Q07 

Az adott információ alapján, hol lennél a túra második napja után? 

A Az Őrszem parkolónál. 
B Az Ifidi-barlangnál. 
C A Ruanga-barlangnál. 
D A Monywane-barlangnál. 
E Az Iker-barlangnál. 
F A Katedrális-csúcs hotelnél. 

8. kérdés: AFRIKAI GYALOGTÚRA R459Q08 – 0 1 9  

Mit gondolsz, a gyalogtúra melyik napja lenne a legnehezebb? A megadott adatok 
alapján indokold válaszod. 

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

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

Kódolás

R459AfTrk_HUN1 

AFRIKAI GYALOGTÚRA 2. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: 

Információszerzés és visszakeresés: információ visszakeresése.  
Explicit információ leolvasása grafikonról. 

Helyes megoldás 

1-es kód: Válaszok 8000 (láb) ÉS 2440 (méter). 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 
 8000 méter, 2440 láb. 
 6000 méter, 1830 láb. 

9-es kód: Nincs válasz. 

7 kérdés: AFRIKAI GYALOGTÚRA  R459Q07 

Az adott információ alapján, hol lennél a túra második napja után? 

A. Az Őrszem parkolónál. 
B. Az Ifidi-barlangnál. 
C. A Ruanga-barlangnál. 
D. A Monywane-barlangnál. 
E. Az Iker-barlangnál. 
F. A Katedrális-csúcs hotelnél. 

AFRIKAI GYALOGTÚRA 7. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: 

Információszerzés és visszakeresés: információ visszakeresése.  
Explicit információ megkeresése , kevert formájú leíró jellegű szövegben. 

Helyes megoldás 

1-es kód: C 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés: Afrikai gyalogtúra R459Q08

R459AfTrk_HUN1 

7 kérdés: AFRIKAI GYALOGTÚRA  R459Q07 

Az adott információ alapján, hol lennél a túra második napja után? 

A Az Őrszem parkolónál. 
B Az Ifidi-barlangnál. 
C A Ruanga-barlangnál. 
D A Monywane-barlangnál. 
E Az Iker-barlangnál. 
F A Katedrális-csúcs hotelnél. 

8. kérdés: AFRIKAI GYALOGTÚRA R459Q08 – 0 1 9  

Mit gondolsz, a gyalogtúra melyik napja lenne a legnehezebb? A megadott adatok 
alapján indokold válaszod. 

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

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

Kódolás

R459AfTrk_HUN1 

8. kérdés: AFRIKAI GYALOGTÚRA R459Q08 – 0 1 9  

Mit gondolsz, a gyalogtúra melyik napja lenne a legnehezebb? A megadott adatok 
alapján indokold válaszod. 

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

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

AFRIKAI GYALOGTÚRA 8. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: 

Reflexió és értékelés: reflexió a szöveg tartalmára, a szöveg tartalmának 
értékelése. 
Vélemény alátámasztása a kevert formájú leíró szöveg információinak 
felhasználásával. 

Helyes megoldás 

1-es kód: Utal 1. nap; 2. nap, 3. nap, 4. nap VAGY 5. napra ÉS elfogadható indoklást 
ad, a szöveggel összhangban. Utalnia kell (explicit vagy implicit módon) a 
szövegre. 
 1. nap Egész nap felfelé kell menni. 
 2. nap Számomra, föl, le, föl és le menni fárasztóbb, mint egyfolytában felfelé 

vagy lefelé. 
 3. nap Rettenetesen magas csúcs van ott. 
 4. nap Elég keménynek néz ki az a csúcs. 
 5. nap Egész nap lefelé kell menni. 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Olyan választ ad, ami nem utal a szövegre. 
 1. nap, addigra még nem szoktál hozzá. [Nem utal a szövegre] 
 5. nap, addigra már teljesen kifáradsz! [Nem utal a szövegre] 

Választ ad, de nem indokol. 
 2. nap [Nincs indoklás] 

Nem kielégítő vagy homályos választ ad. 
 1. nap, mert nehéz lenne. [Homályos]  
 3. nap, ez a közepe, tehát ez a legnehezebb. [Nem utal a szövegre] 

Tévesen értelmezi a szöveget, vagy nem odaillő, irreleváns választ ad. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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4. kérdés: Afrikai gyalogtúra R459Q09

R459AfTrk_HUN1 

9. kérdés: AFRIKAI GYALOGTÚRA R459Q09 

A túra melyik napján láthatnád a napfelkeltét, amit az áttekintésben megemlítenek? 

A 1. nap 
B 2. nap 
C 3. nap 
D 4. nap 
E 5. nap 

 Kódolás

R459AfTrk_HUN1 

9. kérdés: AFRIKAI GYALOGTÚRA R459Q09 

A túra melyik napján láthatnád a napfelkeltét, amit az áttekintésben megemlítenek? 

A. 1. nap 
B. 2. nap 
C. 3. nap 
D. 4. nap 
E. 5. nap 

AFRIKAI GYALOGTÚRA 9. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: 

Információszerzés és visszakeresés: információ visszakeresése. 
Információ megkeresése a szövegesen és ábrán megadott információk 
összekapcsolásával egy kevert formájú leíró szövegben.  

Helyes megoldás 

1-es kód: D 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.   

Vissza a Tartalomhoz
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Áruházi közlemény R401

R401SpMkt_HUN1 

ÁRUHÁZI KÖZLEMÉNY 
 

 Vásárlói figyelmeztetés: 
mogyoróallergia 

 Citromízű keksz 
 A figyelmeztetés kelte : február 4. 
Gyártó neve: Fine Foods Kft. 
Termékleírás: 125 grammos kiszerelésű citromízű 
keksz (Minőségét megőrzi: június 18. és július 1.) 
Részletek: a fenti időpontokban lejáró szavatosságú 
keksz nyomokban mogyorót tartalmazhat, amely 
nincs feltüntetve az összetevők listájában.  
A mogyorófélékre allergiás vásárlók kerüljék a 
termék fogyasztását! 
Fogyasztói teendő:  A megvásárolt kekszet a 
vásárlás helyén teljes áron visszaveszik. További 
információkért hívja a 06/80-345-5424 díjmentes 
zöldszámot. 

R401SpMkt_HUN1 

Az előző oldalon látható közlemény egy élelmiszer-áruházban volt kifüggesztve. 

A közlemény segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

2. kérdés: ÁRUHÁZI KÖZLEMÉNY R401Q02 

Mi a közlemény célja? 

A. Hogy reklámozza a Citromízű kekszet. 
B. Hogy tájékoztassa a vásárlókat a keksz előállításának időpontjáról. 
C. Hogy figyelmeztesse a vásárlókat a keksszel kapcsolatban. 
D. Hogy elmagyarázza a vásárlóknak, hol lehet megvásárolni a kekszet. 

ÁRUHÁZI KÖZLEMÉNY 2. – KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: 

Integrálás és értelmezés: a szöveg átfogó megértése. 
Egy rövid szöveg fő üzenetének felismerése a szövegben található információk 
együttes alkalmazásával   

Helyes megoldás 

1-es kód: C 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: Áruházi közlemény R401Q03 – 0 1 9  

Mi a kekszet előállító cég neve? 

 ...................................................................................................................................  
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1. kérdés:  Áruházi közlemény R401Q02

R401SpMkt_HUN1 

Az előző oldalon látható közlemény egy élelmiszer-áruházban volt kifüggesztve. 

A közlemény segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

2. kérdés: ÁRUHÁZI KÖZLEMÉNY R401Q02 

Mi a közlemény célja? 

A Hogy reklámozza a Citromízű kekszet. 
B Hogy tájékoztassa a vásárlókat a keksz előállításának időpontjáról. 
C Hogy figyelmeztesse a vásárlókat a keksszel kapcsolatban. 
D Hogy elmagyarázza a vásárlóknak, hol lehet megvásárolni a kekszet. 

3. kérdés: Áruházi közlemény R401Q03 – 0 1 9  

Mi a kekszet előállító cég neve? 

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

5. kérdés: Áruházi közlemény R401Q05 – 0 1 9  

Mi tennél, ha te is vásároltál volna a kekszből? 

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

Miért ezt tennéd? 

Válaszod alátámasztásához hivatkozz a szövegben található információkra! 

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

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

Kódolás

R401SpMkt_HUN1 

Az előző oldalon látható közlemény egy élelmiszer-áruházban volt kifüggesztve. 

A közlemény segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

2. kérdés: ÁRUHÁZI KÖZLEMÉNY R401Q02 

Mi a közlemény célja? 

A. Hogy reklámozza a Citromízű kekszet. 
B. Hogy tájékoztassa a vásárlókat a keksz előállításának időpontjáról. 
C. Hogy figyelmeztesse a vásárlókat a keksszel kapcsolatban. 
D. Hogy elmagyarázza a vásárlóknak, hol lehet megvásárolni a kekszet. 

ÁRUHÁZI KÖZLEMÉNY 2. – KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: 

Integrálás és értelmezés: a szöveg átfogó megértése. 
Egy rövid szöveg fő üzenetének felismerése a szövegben található információk 
együttes alkalmazásával   

Helyes megoldás 

1-es kód: C 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: Áruházi közlemény R401Q03 – 0 1 9  

Mi a kekszet előállító cég neve? 

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

2. kérdés:  Áruházi közlemény R401Q03

R401SpMkt_HUN1 

Az előző oldalon látható közlemény egy élelmiszer-áruházban volt kifüggesztve. 

A közlemény segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

2. kérdés: ÁRUHÁZI KÖZLEMÉNY R401Q02 

Mi a közlemény célja? 

A Hogy reklámozza a Citromízű kekszet. 
B Hogy tájékoztassa a vásárlókat a keksz előállításának időpontjáról. 
C Hogy figyelmeztesse a vásárlókat a keksszel kapcsolatban. 
D Hogy elmagyarázza a vásárlóknak, hol lehet megvásárolni a kekszet. 

3. kérdés: Áruházi közlemény R401Q03 – 0 1 9  

Mi a kekszet előállító cég neve? 

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

5. kérdés: Áruházi közlemény R401Q05 – 0 1 9  

Mi tennél, ha te is vásároltál volna a kekszből? 

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

Miért ezt tennéd? 

Válaszod alátámasztásához hivatkozz a szövegben található információkra! 

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

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

Kódolás

R401SpMkt_HUN1 

ÁRUHÁZI KÖZLEMÉNY 3. – KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: 

Információszerzés és visszakeresés: információ visszakeresése. 
Rokon értelmű szópár megkeresése egy rövid szövegben. 

Helyes megoldás 

1-es kód: Helyesen megnevezi a termék gyártóját. 
 Fine Foods Kft. 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Nem kielégítő, homályos választ ad. 

9-es kód: Nincs válasz. 

5. kérdés: Áruházi közlemény R401Q05 – 0 1 9  

Mi tennél, ha te is vásároltál volna a kekszből? 

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

Miért ezt tennéd? 

Válaszod alátámasztásához hivatkozz a szövegben található információkra! 

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

 ...................................................................................................................................  
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3. kérdés:  Áruházi közlemény R401Q05
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Az előző oldalon látható közlemény egy élelmiszer-áruházban volt kifüggesztve. 

A közlemény segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

2. kérdés: ÁRUHÁZI KÖZLEMÉNY R401Q02 

Mi a közlemény célja? 

A Hogy reklámozza a Citromízű kekszet. 
B Hogy tájékoztassa a vásárlókat a keksz előállításának időpontjáról. 
C Hogy figyelmeztesse a vásárlókat a keksszel kapcsolatban. 
D Hogy elmagyarázza a vásárlóknak, hol lehet megvásárolni a kekszet. 

3. kérdés: Áruházi közlemény R401Q03 – 0 1 9  

Mi a kekszet előállító cég neve? 

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

5. kérdés: Áruházi közlemény R401Q05 – 0 1 9  

Mi tennél, ha te is vásároltál volna a kekszből? 

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

Miért ezt tennéd? 

Válaszod alátámasztásához hivatkozz a szövegben található információkra! 

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

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

Kódolás
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ÁRUHÁZI KÖZLEMÉNY 5. – KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: 

Reflexió és értékelés: reflexió a szöveg tartalmára, a szöveg tartalmának 
értékelése. 
A szövegben található információk alapján egy feltételezett személyes 
cselekvési stratégia kigondolása. 

Megjegyzés a kódolásról: A válaszok együttesen pontozandók. Az alábbi pontozási 
útmutatóban 5A a válasz első részét, 5B pedig a második részt jelöli. 

Helyes megoldás 

1-es kód: 5A: A válaszból kiderül, hogy a válaszadó tisztában van vele, hogy a keksz 
pénzvisszafizetéssel visszaváltható. Utalhat a sütemény elfogyasztására, a 
fogyasztás elkerülésére - a sütemény visszaváltásával vagy a süteménytől 
valamely más módon való megszabadulással –, ÉS 

 5B:  A magyarázat nem mond ellent a szövegnek és az 5A válasznak.  
 (5A) 

visszaváltom a terméket. 
(5B) 
a szöveg szerint ezt kell tennem 
allergiás vagyok a mogyoróra 
hibát követtek el. 
lehet, hogy valami (más) baja (is) van 
nem szeretem a mogyorót 
  

 (5A) 
Kidobom a süteményt. 
(5B) 
allergiás vagyok a mogyoróra 
lehet, hogy valami baja van 
 

 (5A) 
Megeszem a süteményt. 
(5B) 
nem lesz bajom a mogyorótól 
nem vagyok allergiás a mogyoróra 
szeretem a mogyorót 
 

 (5A) 
Az osztálytársamnak adom a süteményt. 
(5B) 

   ő nem allergiás a mogyoróra 
 
 (5A) 

Semmit sem teszek. 
(5B) 
nem vagyok allergiás a mogyoróra 
emiatt nem mennék vissza a boltba 

5A: Idézi vagy más szavakkal körülírja a szöveg valamely megfelelő 
részét, további magyarázat nélkül (implicit módon utalva rá, hogy a 
szövegből kiderül, mi a teendő, és további magyarázatra nincsen 
szükség). 
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ÁRUHÁZI KÖZLEMÉNY 5. – KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: 

Reflexió és értékelés: reflexió a szöveg tartalmára, a szöveg tartalmának 
értékelése. 
A szövegben található információk alapján egy feltételezett személyes 
cselekvési stratégia kigondolása. 

Megjegyzés a kódolásról: A válaszok együttesen pontozandók. Az alábbi pontozási 
útmutatóban 5A a válasz első részét, 5B pedig a második részt jelöli. 

Helyes megoldás 

1-es kód: 5A: A válaszból kiderül, hogy a válaszadó tisztában van vele, hogy a keksz 
pénzvisszafizetéssel visszaváltható. Utalhat a sütemény elfogyasztására, a 
fogyasztás elkerülésére - a sütemény visszaváltásával vagy a süteménytől 
valamely más módon való megszabadulással –, ÉS 

 5B:  A magyarázat nem mond ellent a szövegnek és az 5A válasznak.  
 (5A) 

visszaváltom a terméket. 
(5B) 
a szöveg szerint ezt kell tennem 
allergiás vagyok a mogyoróra 
hibát követtek el. 
lehet, hogy valami (más) baja (is) van 
nem szeretem a mogyorót 
  

 (5A) 
Kidobom a süteményt. 
(5B) 
allergiás vagyok a mogyoróra 
lehet, hogy valami baja van 
 

 (5A) 
Megeszem a süteményt. 
(5B) 
nem lesz bajom a mogyorótól 
nem vagyok allergiás a mogyoróra 
szeretem a mogyorót 
 

 (5A) 
Az osztálytársamnak adom a süteményt. 
(5B) 

   ő nem allergiás a mogyoróra 
 
 (5A) 

Semmit sem teszek. 
(5B) 
nem vagyok allergiás a mogyoróra 
emiatt nem mennék vissza a boltba 

5A: Idézi vagy más szavakkal körülírja a szöveg valamely megfelelő 
részét, további magyarázat nélkül (implicit módon utalva rá, hogy a 
szövegből kiderül, mi a teendő, és további magyarázatra nincsen 
szükség). 

R401SpMkt_HUN1 

(5B) (nincs válasz) 
 
 (5A) A termék a vásárlás helyén teljes pénzvisszafizetéssel visszaváltható. Vagy 

további információért hívja a 06/80-345-5424 díjmentes zöldszámot. 
(5B) (nincs válasz) 

 (5A) A termék a vásárlás helyén teljes pénzvisszafizetéssel visszaváltható. 
(5B) (nincs válasz) 

 (5A) További információért hívja a 06/80-345-5424 díjmentes zöldszámot. 
(5B) (nincs válasz) 

 (5A) További információért fel kell hívni a számot. 
(5B) (nincs válasz) 

5A: nincs válasz ÉS 5B: megmagyarázza, miért nem tesz semmit. 
 (5A) (nincs válasz) 

(5B) nem vagyok allergiás a mogyoróra 
 (5A) (nincs válasz) 

(5B) emiatt nem mennék vissza a boltba 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Nem kielégítő, homályos választ ad. 
 (5A) Nem tudom. 

(5B) lehet, hogy van bennük mogyoró 
 (5A) megeszem 

(5B) lehet, hogy van benne mogyoró 

 Tévesen értelmezi a szöveget, vagy nem odaillő, irreleváns választ ad. 
 (5A) (nincs válasz) 

(5B) megnézem, van-e benne mogyoró 
 (5A) megeszem 

(5B) látszatra semmi bajuk 
 (5A) odaadom valakinek 

(5B) nekem mindegy 
 (5A) (nincs válasz) 

(5B) allergiás vagyok a mogyoróra 
 (5A) (nincs válasz) 

(5B) a mogyoró veszélyes lehet 
 (5A) kidobom 

(5B) lejárt a szavatossági ideje 

9-es kód: Nincs válasz. 
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4. kérdés:  Áruházi közlemény R401Q06
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6. kérdés: Áruházi közlemény R401Q06 – 0 1 9  

Miért szerepelnek a közleményben a „Minőségét megőrzi” dátumok? 

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

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

Kódolás
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6. kérdés: Áruházi közlemény R401Q06 – 0 1 9  

Miért szerepelnek a közleményben a „Minőségét megőrzi” dátumok? 

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

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

ÁRUHÁZI KÖZLEMÉNY – KÓDOLÁS 6 
A FELADAT CÉLJA: 

Integrálás és értelmezés: értelmezés kialakítása. 
Meghatározni egy rövid szövegben található egyezményes kifejezés  szerepét. 

Helyes megoldás 

1-es kód: Arra hivatkozik, hogy a „Minőségét megőrzi” dátumok az érintett termékek 
csoportját azonosítják. 
 a termék(ek) meghatározásához 
 hogy tudjuk, mely csomagok tartalmazhatnak mogyorót 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Arra utal, hogy meddig kell a terméket elfogyasztani. 
 mert akkor kell megenni 
 hogy tudjuk, meddig kell elfogyasztani a süteményt 
 hogy ne tároljuk túl sokáig 
 hogy tudjuk, mikor jár le a szavatosságuk 

 Nem kielégítő, homályos választ ad. 
 mert ez a dátum. 

 Tévesen értelmezi a szöveget, vagy nem odaillő, irreleváns választ ad. 
 Hogy tudjuk, meddig érvényes a közlemény. 

9-es kód: Nincs válasz.  

Vissza a Tartalomhoz
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Athéni demokrácia R443
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AZ ATHÉNI DEMOKRÁCIA 
A. RÉSZ 

Thuküdidész, a történetíró és katona, a Kr. e. 5. században, a klasszikus görög 
korszakában élt. .Athénban született. Az Athén és Spárta közötti peloponnészoszi 
háború (Kr. e. 431–404) idején annak a flottának a vezére volt, amelyet a thrákiai 
Amphipolisz védelmére küldtek. Késve érkezett a városba, amelyet időközben a 
spártai hadvezér, Braszidasz már megszerzett, ezért Thuküdidészt húsz évre 
száműzték. Ez lehetőséget adott számára, hogy részletes adatokat gyűjtsön a két 
hadban álló féltől és kutatásokat végezzen A peloponnészoszi háború című 
munkájához. 

Thuküdidészt az ókor egyik nagy történetírójaként tartják számon. A történelem 
alakulását természeti okokkal és az egyes személyek viselkedésével magyarázza, 
nem pedig a sorssal vagy az istenek beavatkozásával. Művében az események nem 
egyszerű anekdotaként jelennek meg, hanem azért, hogy megpróbálja megvilágítani 
azokat az okokat, amelyek a főbb szereplők cselekedeteit vezérelték. Éppen az 
egyén viselkedésének hangsúlyozása céljából él időnként a fiktív beszéd eszközével: 
ezek segítségével világítja meg a történelmi figurák indítékait. 

B. RÉSZ 

Thuküdidész az athéni államférfi, Periklész (Kr. e. 5. század) szájába adja az alábbi 
beszédet, amely a peloponnészoszi háború első évében elesett katonáknak állít 
emléket. 

A mi társadalmi rendszerünk nem szomszédaink törvényeit veszi mintául, s inkább 
mi szolgálunk példaképül másoknak, minthogy mi utánoznánk más népeket. A neve 
pedig, mivel az uralom nem néhány ember, hanem a többség kezében van, 
demokrácia. A magánügyekben a törvény mindenkinek egyenlő jogot garantál, ami 
pedig a közéletben való megbecsülést illeti, ez inkább az egyén érdemeitől, és nem 
társadalmi helyzetétől függ. 

Az alacsony társadalmi rang sem akadálya a közhivatalok betöltésének (...). 
Miközben a magánügyekbe nem avatkozunk bele, az állami életben tartózkodunk a 
törvénytelenségek elkövetésétől. Engedelmeskedünk azoknak a polgártársainknak, 
akiket mi juttattunk hivatalba, és maguknak a törvényeknek is, főképpen azoknak, 
amelyek az igazságtalanságok áldozatait oltalmazzák, és azoknak az íratlan 
törvényeknek, amelyek megsértését mindenki szégyennek tartaná. 

Továbbá sokféle alkalmat nyújtunk szellemünknek a felfrissülésre. Rendszeresen 
megtartott versenyeink és áldozati ünnepeink, valamint otthonaink eleganciája olyan, 
naponként megújuló örömforrást jelent, amely messze űzi a szomorúságot. Eközben 
városunk nagyszámú lakosságának köszönhetően a világ javai Athénba özönlenek, 
ezért az athéniak más népek termékeit épp olyan jól ismerik, mint a hazaiakat. 

 

Thuküdidész: A peloponnészoszi háború című munkája alapján 
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Az előző oldalon található „Az athéni demokrácia” című szöveg segítségével 
válaszold meg az alábbi kérdéseket! 

4. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA R443Q04 

Miért száműzték Thuküdidészt? 

A Képtelen volt kivívni a győzelmet az athéniaknak Amphipolisznál. 
B Átvette egy flotta irányítását Amphipoliszban. 
C Adatokat gyűjtött a két harcban álló féltől. 
D Megszökött Athénból, hogy a spártaiak oldalán harcoljon. 
 

3. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA  R443Q03 – 0 1 2 9  

A B. részben közölt beszéd egyik célja az volt, hogy emléket állítson a 
peloponnészoszi háború első évében elesett katonáknak. 

Mi volt a beszéd MÁSIK célja? 

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

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

5. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA R443Q05 – 0 1 2 9  

Ki írta a B. részben közölt beszédet? A válaszod alátámasztásához hivatkozz a 
szövegben található információra! 

 

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

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

1. kérdés:  Athéni demokrácia R443Q04
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Az előző oldalon található „Az athéni demokrácia” című szöveg segítségével 
válaszold meg az alábbi kérdéseket! 

4. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA R443Q04 

Miért száműzték Thuküdidészt? 

A Képtelen volt kivívni a győzelmet az athéniaknak Amphipolisznál. 
B Átvette egy flotta irányítását Amphipoliszban. 
C Adatokat gyűjtött a két harcban álló féltől. 
D Megszökött Athénból, hogy a spártaiak oldalán harcoljon. 
 

3. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA  R443Q03 – 0 1 2 9  

A B. részben közölt beszéd egyik célja az volt, hogy emléket állítson a 
peloponnészoszi háború első évében elesett katonáknak. 

Mi volt a beszéd MÁSIK célja? 

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

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

5. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA R443Q05 – 0 1 2 9  

Ki írta a B. részben közölt beszédet? A válaszod alátámasztásához hivatkozz a 
szövegben található információra! 

 

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

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

Kódolás
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Az előző oldalon található „Az athéni demokrácia” című szöveg segítségével 
válaszold meg az alábbi kérdéseket! 

4. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA R443Q04 

Miért száműzték Thuküdidészt? 

A. Képtelen volt kivívni a győzelmet az athéniaknak Amphipolisznál. 
B. Átvette egy flotta irányítását Amphipoliszban. 
C. Adatokat gyűjtött a két harcban álló féltől. 
D. Megszökött Athénból, hogy a spártaiak oldalán harcoljon. 
 

ATHÉNI DEMOKRÁCIA 4. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Információszerzés és visszakeresés: információ visszakeresése.    
Explicit információ megkeresése tömör szövegben. 

Helyes megoldás 

1-es kód: A 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 
9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA  R443Q03 – 0 1 2 9  

A B. részben közölt beszéd egyik célja az volt, hogy emléket állítson a 
peloponnészoszi háború első évében elesett katonáknak. 

Mi volt a beszéd MÁSIK célja? 

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

 ...................................................................................................................................  
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2. kérdés:  Athéni demokrácia R443Q03
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Az előző oldalon található „Az athéni demokrácia” című szöveg segítségével 
válaszold meg az alábbi kérdéseket! 

4. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA R443Q04 

Miért száműzték Thuküdidészt? 

A Képtelen volt kivívni a győzelmet az athéniaknak Amphipolisznál. 
B Átvette egy flotta irányítását Amphipoliszban. 
C Adatokat gyűjtött a két harcban álló féltől. 
D Megszökött Athénból, hogy a spártaiak oldalán harcoljon. 
 

3. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA  R443Q03 – 0 1 2 9  

A B. részben közölt beszéd egyik célja az volt, hogy emléket állítson a 
peloponnészoszi háború első évében elesett katonáknak. 

Mi volt a beszéd MÁSIK célja? 

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

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

5. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA R443Q05 – 0 1 2 9  

Ki írta a B. részben közölt beszédet? A válaszod alátámasztásához hivatkozz a 
szövegben található információra! 

 

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

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

Kódolás
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ATHÉNI DEMOKRÁCIA 3. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Integrálás és értelmezés: a szöveg átfogó megértése.     
Érvelő szöveg céljának megállapítása a kontextus alapján. 

Helyes megoldás 

2-es kód: Valószerű és a szöveggel összhangban lévő választ ad. A válaszok a 
beszéd egy vagy több célját is említhetik, többek között: a katonák 
rábeszélése a harc folytatására; a halottak családjainak vigasztalása; az 
athéni polgárok büszkeségének felkeltése; Athén erényeinek 
kidomborítása Spártával vagy más városokkal szemben. 
 Hogy az emberek büszkék legyenek Athénra. 
 A demokrácia dicsérete. 
 Az athéni demokrácia előnyeinek ismertetése. 
 Meggyőzni az embereket arról, hogy – noha éppen bajban vannak – Athén még 

erős. 
 A pozitív gondolkodás és a pozitív látásmód erősítése. 
 A nép felrázása. 
 A hazafias érzések felkeltése. 
 A következő választás megnyerése. 
 Népszerűségének növelése. 
 A nép feltüzelése Spárta ellen. 

Hivatkozik arra, hogy Thuküdidész célja volt Periklész motivációjának és 
gondolkodásmódjának megértése. 
 Periklész motivációjának/lelki világának bemutatása. 
 Annak magyarázata, hogy miért cselekedett úgy, ahogy. 

Részlegesen helyes megoldás 

1-es kód: A válasz kizárólag a demokrácia működésének bemutatására szorítkozik. 
 A demokrácia bemutatása. 
 A demokrácia elmagyarázása az embereknek. 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Nem kielégítő vagy homályos választ ad. 
 Az elesett katonáknak állít emléket. [Megismétli a kérdés első mondatát.] 

Tévesen értelmezi a szöveget, vagy nem odaillő, irreleváns választ ad. 
 Athén volt a beszéd témája. [a célt nem említi] 
 Az emberek megnevettetése. [helytelen] 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés:  Athéni demokrácia R443Q05

R409SpEnv_HUN1 

Az előző oldalon található „Az athéni demokrácia” című szöveg segítségével 
válaszold meg az alábbi kérdéseket! 

4. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA R443Q04 

Miért száműzték Thuküdidészt? 

A Képtelen volt kivívni a győzelmet az athéniaknak Amphipolisznál. 
B Átvette egy flotta irányítását Amphipoliszban. 
C Adatokat gyűjtött a két harcban álló féltől. 
D Megszökött Athénból, hogy a spártaiak oldalán harcoljon. 
 

3. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA  R443Q03 – 0 1 2 9  

A B. részben közölt beszéd egyik célja az volt, hogy emléket állítson a 
peloponnészoszi háború első évében elesett katonáknak. 

Mi volt a beszéd MÁSIK célja? 

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

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

5. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA R443Q05 – 0 1 2 9  

Ki írta a B. részben közölt beszédet? A válaszod alátámasztásához hivatkozz a 
szövegben található információra! 

 

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

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

Kódolás

R409SpEnv_HUN1 

5. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA R443Q05 – 0 1 2 9  

Ki írta a B. részben közölt beszédet? A válaszod alátámasztásához hivatkozz a 
szövegben található információra! 

 

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

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

ATHÉNI DEMOKRÁCIA 5. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Integrálás és értelmezés: értelmezés kialakítása.     
Két szöveg közti kapcsolat felismerése a megadott információk együttes 
értelmezésével. 

Helyes megoldás 

1-es kód: Thuküdidészt jelöli meg (explicit vagy implicit módon) a beszéd 
szerzőjeként, ÉS hivatkozik arra, hogy Thuküdidész a beszédet Periklész 
szájába adja. Átfogalmazhatja vagy szó szerint idézheti a szöveget. 
 Thuküdidész. A szöveg azt mondja, hogy „Thuküdidész Periklész szájába adja.” 
 Thuküdidész. „Néha él a fiktív beszéd eszközével: ezek segítségével világítja 

meg a történelmi figurák motivációit.” 
 Azt állítja, hogy Thuküdidész kitalált beszédeket azoknak az embereknek, 

akikről ír. 

Helytelen megoldás 

0-s kód: További magyarázat nélkül jelöli meg Thuküdidészt a beszéd szerzőjeként. 
 Thuküdidész. 
 Egy történetíró és katona. [Implicit hivatkozás Thuküdidészre] 

 Nem kielégítő vagy homályos választ ad. 
 Valaki más. [Túl homályos] 

Tévesen értelmezi a szöveget, vagy nem odaillő, irreleváns választ ad. 
 Periklész. 
 A peloponnészoszi háborúban írt. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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4. kérdés:  Athéni demokrácia R443Q06

R409SpEnv_HUN1 

6. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA  R443Q06 

A szöveg szerint miben különbözött Thuküdidész a kor más történetíróitól? 

A Mindennapi emberekről, és nem hősökről írt. 
B Anekdotákat használt fel, nem csak puszta tényeket. 
C A történelmi eseményeket természetfölötti okokkal magyarázta. 
D Arra helyezte a hangsúlyt, hogy mi vezérelte az emberek cselekedeteit. 

7. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA R443Q07 

Olvasd el ezt a szövegrészletet a B. rész végéről! 

„Továbbá sokféle alkalmat nyújtunk szellemünknek a felfrissülésre. Rendszeresen 
megtartott versenyeink és áldozati ünnepeink, valamint otthonaink eleganciája olyan, 
naponként megújuló örömforrást jelent, amely messze űzi a szomorúságot.” 

Az alábbi mondatok közül melyik foglalja össze legjobban e részletet? 

A Az athéni társadalmi rendszer mindenki számára lehetőséget biztosít törvények 
alkotására. 

B A szórakozás és a szépség részei a kellemes életnek Athénban. 
C Az athéniak túlzó fényűzésben élnek, és nem tudják komolyan venni az életet. 
D A köz- és a magánéletet egynek tekintik. 

Kódolás

R409SpEnv_HUN1 

6. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA  R443Q06 

A szöveg szerint miben különbözött Thuküdidész a kor más történetíróitól? 

A. Mindennapi emberekről, és nem hősökről írt. 
B. Anekdotákat használt fel, nem csak puszta tényeket. 
C. A történelmi eseményeket természetfölötti okokkal magyarázta. 
D. Arra helyezte a hangsúlyt, hogy mi vezérelte az emberek cselekedeteit. 

ATHÉNI DEMOKRÁCIA 6. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Hozzáférés és visszakeresés: Információ-visszakeresés. 
Explicit információ megkeresése tömör szövegben. 

Helyes megoldás 

1-es kód: D 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

7. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA R443Q07 

Olvasd el ezt a szövegrészletet a B. rész végéről! 

„Továbbá sokféle alkalmat nyújtunk szellemünknek a felfrissülésre. Rendszeresen 
megtartott versenyeink és áldozati ünnepeink, valamint otthonaink eleganciája olyan, 
naponként megújuló örömforrást jelent, amely messze űzi a szomorúságot.” 

Az alábbi mondatok közül melyik foglalja össze legjobban e részletet? 

A. Az athéni társadalmi rendszer mindenki számára lehetőséget biztosít törvények 
alkotására. 

B. A szórakozás és a szépség részei a kellemes életnek Athénban. 
C. Az athéniak túlzó fényűzésben élnek, és nem tudják komolyan venni az életet. 
D. A köz- és a magánéletet egynek tekintik. 

ATHÉNI DEMOKRÁCIA 7. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Integrálás és értelmezés: értelmezés kialakítása. 
Mondat alkotása egy magyarázó szövegből. 

Helyes megoldás 

1-es kód: B 

Helytelen megoldás 
0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

5. kérdés:  Athéni demokrácia R443Q07

R409SpEnv_HUN1 

6. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA  R443Q06 

A szöveg szerint miben különbözött Thuküdidész a kor más történetíróitól? 

A Mindennapi emberekről, és nem hősökről írt. 
B Anekdotákat használt fel, nem csak puszta tényeket. 
C A történelmi eseményeket természetfölötti okokkal magyarázta. 
D Arra helyezte a hangsúlyt, hogy mi vezérelte az emberek cselekedeteit. 

7. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA R443Q07 

Olvasd el ezt a szövegrészletet a B. rész végéről! 

„Továbbá sokféle alkalmat nyújtunk szellemünknek a felfrissülésre. Rendszeresen 
megtartott versenyeink és áldozati ünnepeink, valamint otthonaink eleganciája olyan, 
naponként megújuló örömforrást jelent, amely messze űzi a szomorúságot.” 

Az alábbi mondatok közül melyik foglalja össze legjobban e részletet? 

A Az athéni társadalmi rendszer mindenki számára lehetőséget biztosít törvények 
alkotására. 

B A szórakozás és a szépség részei a kellemes életnek Athénban. 
C Az athéniak túlzó fényűzésben élnek, és nem tudják komolyan venni az életet. 
D A köz- és a magánéletet egynek tekintik. 

Kódolás

R409SpEnv_HUN1 

6. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA  R443Q06 

A szöveg szerint miben különbözött Thuküdidész a kor más történetíróitól? 

A. Mindennapi emberekről, és nem hősökről írt. 
B. Anekdotákat használt fel, nem csak puszta tényeket. 
C. A történelmi eseményeket természetfölötti okokkal magyarázta. 
D. Arra helyezte a hangsúlyt, hogy mi vezérelte az emberek cselekedeteit. 

ATHÉNI DEMOKRÁCIA 6. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Hozzáférés és visszakeresés: Információ-visszakeresés. 
Explicit információ megkeresése tömör szövegben. 

Helyes megoldás 

1-es kód: D 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

7. kérdés: ATHÉNI DEMOKRÁCIA R443Q07 

Olvasd el ezt a szövegrészletet a B. rész végéről! 

„Továbbá sokféle alkalmat nyújtunk szellemünknek a felfrissülésre. Rendszeresen 
megtartott versenyeink és áldozati ünnepeink, valamint otthonaink eleganciája olyan, 
naponként megújuló örömforrást jelent, amely messze űzi a szomorúságot.” 

Az alábbi mondatok közül melyik foglalja össze legjobban e részletet? 

A. Az athéni társadalmi rendszer mindenki számára lehetőséget biztosít törvények 
alkotására. 

B. A szórakozás és a szépség részei a kellemes életnek Athénban. 
C. Az athéniak túlzó fényűzésben élnek, és nem tudják komolyan venni az életet. 
D. A köz- és a magánéletet egynek tekintik. 

ATHÉNI DEMOKRÁCIA 7. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Integrálás és értelmezés: értelmezés kialakítása. 
Mondat alkotása egy magyarázó szövegből. 

Helyes megoldás 

1-es kód: B 

Helytelen megoldás 
0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Célállomás: Buenos Aires R444

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 4. oldal 

CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES 
 
 

Így haladt haza, Buenos Aires felé délről, nyugatról és északról a patagóniai1, chilei, 
paraguayi futárgép. Ott várták már postájukat: éjféltájban indult az európai gép. 
Három pilóta figyelte útját – mind a három ólomnehéz gumiköpenyben, s elveszve az 
éjszakában; nemsokára leereszkednek az óriási városok fölé, viharos vagy békés egükből, 
ahogyan különös parasztok ereszkednek le hegyeikből. 
Rivière, aki az egész úthálózatért felelős, föl és alá járkált a Buenos Aires-i repülőtéren. Nem 
beszélt; míg a három gép meg nem érkezik, számára tele aggodalommal a nap. Percről percre, 
ahogyan a táviratokat kapta, úgy érezte, kicsikar valamit a sorstól, szűkebbre szorítja az 
ismeretlen határát, biztos partra vonja pilótáit az éjszakából. 
Egy munkás lépett mellé, rádióüzenetet adott át. 
 A chilei postagép jelenti: látja Buenos Aires fényeit. 
 Jól van. 
Rivière nemsokára meghallja ezt a repülőgépet: az egyiket már visszaadja az éjszaka, ahogyan 
egy titokzatos, apadó, áradó tenger veti partra a kincset, amelyet oly sokáig hányt-vetett. És 
később visszakapja tőle a másik kettőt is. 

Akkor elintézte ezt a napot is. A fáradt munkások pihenni térnek, helyükbe pihentek állnak. 
Rivière azonban nem pihenhet: az európai gép következik, új nyugtalansággal. És ez így 
megy mindig. Mindig. 
 

Antoine de Saint-Exupéry. Vol de Nuit. © Éditions Gallimard 
 
 
 
 
1 Chile  

 

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 5. oldal 

Az előző oldalon található „Célállomás: Buenos Aires” című szöveg egy 1931-ben írt 
regényből származó részlet. A szerző postagéppilóta volt Dél-Amerikában, a regény az ő 
élményein alapul. 

A részlet segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre. 

3. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q03 – 0 1 2 9  

Mit érez Rivière a munkájával kapcsolatban? Válaszodat a szöveg alapján indokold! 

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

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

5. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q05 – 0 1 9  

A „Célállomás: Buenos Aires” 1931-ben íródott. Mit gondolsz, Rivière ma is hasonló dolgok 
miatt aggódna? Indokold meg a válaszod! 

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

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

7. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q07 

Mi történik a szöveg főszereplőjével? 

A Része van egy kellemetlen meglepetésben. 
B Elhatározza, hogy állást változtat. 
C Várja, hogy történjen valami. 
D Megtanul meghallgatni másokat. 
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1. kérdés:  Célállomás: Buenos Aires R444Q03

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 5. oldal 

Az előző oldalon található „Célállomás: Buenos Aires” című szöveg egy 1931-ben írt 
regényből származó részlet. A szerző postagéppilóta volt Dél-Amerikában, a regény az ő 
élményein alapul. 

A részlet segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre. 

3. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q03 – 0 1 2 9  

Mit érez Rivière a munkájával kapcsolatban? Válaszodat a szöveg alapján indokold! 

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

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

5. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q05 – 0 1 9  

A „Célállomás: Buenos Aires” 1931-ben íródott. Mit gondolsz, Rivière ma is hasonló dolgok 
miatt aggódna? Indokold meg a válaszod! 

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

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

7. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q07 

Mi történik a szöveg főszereplőjével? 

A Része van egy kellemetlen meglepetésben. 
B Elhatározza, hogy állást változtat. 
C Várja, hogy történjen valami. 
D Megtanul meghallgatni másokat. 

Kódolás

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 10. oldal 

Az előző oldalon található „Célállomás: Buenos Aires” című szöveg egy 1931-ben írt 
regényből származó részlet. A szerző postagéppilóta volt Dél-Amerikában, a regény az ő 
élményein alapul. 

A részlet segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre. 

3. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q03 – 0 1 2 9  

Mit érez Rivière a munkájával kapcsolatban? Válaszodat a szöveg alapján indokold! 

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

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

 

CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES 3. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Integrálás és értelmezés: értelmezés kialakítása.. 
Vélemény alátámasztása az elbeszélésből nyert információkkal. 

Helyes megoldás 

2-es kód: Leírja, mit érez Rivière a munkájával kapcsolatban, hivatkozik a stresszre, a 
kitartásra, a nagy megterhelésre vagy a munka iránti elkötelezettségre, ÉS 
alátámasztja ezt a szövegből vett releváns részekre történő utalással. Általában 
utalhat a szövegre, vagy átfogalmazhatja vagy szó szerint idézheti a szöveget. Az 
idézetnek az említett érzésről kell szólnia. 
 Elborítja az egész, látható az utolsó sorból, hogy sosem pihen. 
 Nagy nyomás nehezedik rá. „Számára tele szorongással a nap.” 
 Nagy terhet jelent számára. Egész nap a három repülő miatt aggódik, hogy aztán az 

európai járat miatt nyugtalankodjék! 
 Rezignált. Látható az utolsó „mindig”-ből, hogy azt gondolja: sosem fog ez változni. 
 Valóban fontos számára a munkája. Egészen addig nem lélegezhet fel, amíg nem tud 

mindenkit biztonságban. [Általános hivatkozást tartalmaz a szövegre.] 

Részlegesen helyes megoldás 

1-es kód: Leírja, mit érez Rivière a munkájával kapcsolatban, hivatkozik a stresszre, a 
kitartásra, a nagy megterhelésre vagy a munka iránti elkötelezettségre, de a 
szövegre történő utalással nem támasztja ezt alá. 
 Igazán felelősnek érzi magát a történésekért. 
 Nagy nyomás nehezedik rá. 

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 11. oldal 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Nem kielégítő vagy homályos választ ad. 
 

Tévesen értelmezi a szöveget, vagy nem odaillő, irreleváns választ ad. 
 Szereti a munkáját, mert ő irányít számos dolgot. [Nem támasztja alá a szöveg] 
 Izgalmasnak gondolja a munkáját, mert repülőket nézhet. [Nem támasztja alá a szöveg] 

9-es kód: Nincs válasz. 

5. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q05 – 0 1 9  

A „Célállomás: Buenos Aires” 1931-ben íródott. Mit gondolsz, Rivière ma is hasonló dolgok 
miatt aggódna? Indokold meg a válaszod! 

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

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

CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES 5. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Reflexió és értékelés: reflexió a szöveg tartalmára, a szöveg tartalmának értékelése. 
Hipotézis felállítása arról, hogy az elbeszélés kontextusának változása milyen hatással 
lenne a szereplőre. 

Helyes megoldás 

1-es kód: Igennel VAGY nemmel válaszol (vagy utal erre), összehasonlítja a két kort ÉS 
alátámasztja a válaszát. Hivatkozhat materiális szempontokra (technikai fejlődés 
vagy nagyobb biztonság) VAGY pszichológiai szempontokra (aggodalom). A 
válasznak összhangban kell lennie a szöveg pontos olvasatával. 
 Ma a pilótákat (repülőgépeket) fejlett eszközök segítik a tájékozódásban vagy a rossz 

időjárási körülmények miatti nehézségek leküzdésében. 
 Nem, ma a repülőkön van radar és robotpilóta, melyek segíthetnek a veszélyes 

helyzetek leküzdésében. 
 Igen, a repülőgépek ma is veszélyesek, akárcsak más szállítójárművek. A katasztrófák 

vagy hajtóműhibák lehetősége sosem zárható ki. 
 Manapság az új technikai megoldások és a technika fejlődése nagyon fontos, a 

repülőgépek esetében csakúgy, mint a földön. 
 Igen, ma is lezuhanhat a repülő. 
 Nem, korábban nem kellett félni terroristatámadásoktól. 
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2. kérdés:  Célállomás: Buenos Aires R444Q05

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 5. oldal 

Az előző oldalon található „Célállomás: Buenos Aires” című szöveg egy 1931-ben írt 
regényből származó részlet. A szerző postagéppilóta volt Dél-Amerikában, a regény az ő 
élményein alapul. 

A részlet segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre. 

3. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q03 – 0 1 2 9  

Mit érez Rivière a munkájával kapcsolatban? Válaszodat a szöveg alapján indokold! 

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

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

5. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q05 – 0 1 9  

A „Célállomás: Buenos Aires” 1931-ben íródott. Mit gondolsz, Rivière ma is hasonló dolgok 
miatt aggódna? Indokold meg a válaszod! 

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

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

7. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q07 

Mi történik a szöveg főszereplőjével? 

A Része van egy kellemetlen meglepetésben. 
B Elhatározza, hogy állást változtat. 
C Várja, hogy történjen valami. 
D Megtanul meghallgatni másokat. 

Kódolás

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 11. oldal 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Nem kielégítő vagy homályos választ ad. 
 

Tévesen értelmezi a szöveget, vagy nem odaillő, irreleváns választ ad. 
 Szereti a munkáját, mert ő irányít számos dolgot. [Nem támasztja alá a szöveg] 
 Izgalmasnak gondolja a munkáját, mert repülőket nézhet. [Nem támasztja alá a szöveg] 

9-es kód: Nincs válasz. 

5. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q05 – 0 1 9  

A „Célállomás: Buenos Aires” 1931-ben íródott. Mit gondolsz, Rivière ma is hasonló dolgok 
miatt aggódna? Indokold meg a válaszod! 

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

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

CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES 5. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Reflexió és értékelés: reflexió a szöveg tartalmára, a szöveg tartalmának értékelése. 
Hipotézis felállítása arról, hogy az elbeszélés kontextusának változása milyen hatással 
lenne a szereplőre. 

Helyes megoldás 

1-es kód: Igennel VAGY nemmel válaszol (vagy utal erre), összehasonlítja a két kort ÉS 
alátámasztja a válaszát. Hivatkozhat materiális szempontokra (technikai fejlődés 
vagy nagyobb biztonság) VAGY pszichológiai szempontokra (aggodalom). A 
válasznak összhangban kell lennie a szöveg pontos olvasatával. 
 Ma a pilótákat (repülőgépeket) fejlett eszközök segítik a tájékozódásban vagy a rossz 

időjárási körülmények miatti nehézségek leküzdésében. 
 Nem, ma a repülőkön van radar és robotpilóta, melyek segíthetnek a veszélyes 

helyzetek leküzdésében. 
 Igen, a repülőgépek ma is veszélyesek, akárcsak más szállítójárművek. A katasztrófák 

vagy hajtóműhibák lehetősége sosem zárható ki. 
 Manapság az új technikai megoldások és a technika fejlődése nagyon fontos, a 

repülőgépek esetében csakúgy, mint a földön. 
 Igen, ma is lezuhanhat a repülő. 
 Nem, korábban nem kellett félni terroristatámadásoktól. 

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 12. oldal 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Nem kielégítő vagy homályos választ ad. 
 Nem, ma más dolgoktól félünk. 
 Igen, volt fejlődés időközben. 
 Bizonyos értelemben igen, de a modern világban. [Homályos] 
 Az évek során az emberek megváltoztatták volna. [Homályos] 

Tévesen értelmezi a szöveget, vagy nem odaillő, irreleváns választ ad. 
 Nem, mert ma nem utazunk éjszaka. [Téves ismeret a világról] 
 Nem, mert manapság a pilóták sokkal képzettebbek. [Irreleváns] 
 Nem, Rivière igazán elégedett a munkájával, de manapság a terroristák miatt kell 

aggódni. [A szöveg pontatlan olvasata] 

9-es kód: Nincs válasz. 

7. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q07 

Mi történik a szöveg főszereplőjével? 

A. Része van egy kellemetlen meglepetésben. 
B. Elhatározza, hogy állást változtat. 
C. Várja, hogy történjen valami. 
D. Megtanul meghallgatni másokat. 

CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES 7. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Integrálás és értelmezés: a szöveg átfogó megértése.  
Egy elbeszélő szöveg fő cselekményének felismerése. 

Helyes megoldás 

1-es kód: C 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés:  Célállomás: Buenos Aires R444Q07

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 5. oldal 

Az előző oldalon található „Célállomás: Buenos Aires” című szöveg egy 1931-ben írt 
regényből származó részlet. A szerző postagéppilóta volt Dél-Amerikában, a regény az ő 
élményein alapul. 

A részlet segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre. 

3. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q03 – 0 1 2 9  

Mit érez Rivière a munkájával kapcsolatban? Válaszodat a szöveg alapján indokold! 

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

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

5. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q05 – 0 1 9  

A „Célállomás: Buenos Aires” 1931-ben íródott. Mit gondolsz, Rivière ma is hasonló dolgok 
miatt aggódna? Indokold meg a válaszod! 

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

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

7. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q07 

Mi történik a szöveg főszereplőjével? 

A Része van egy kellemetlen meglepetésben. 
B Elhatározza, hogy állást változtat. 
C Várja, hogy történjen valami. 
D Megtanul meghallgatni másokat. 

Kódolás

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 12. oldal 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Nem kielégítő vagy homályos választ ad. 
 Nem, ma más dolgoktól félünk. 
 Igen, volt fejlődés időközben. 
 Bizonyos értelemben igen, de a modern világban. [Homályos] 
 Az évek során az emberek megváltoztatták volna. [Homályos] 

Tévesen értelmezi a szöveget, vagy nem odaillő, irreleváns választ ad. 
 Nem, mert ma nem utazunk éjszaka. [Téves ismeret a világról] 
 Nem, mert manapság a pilóták sokkal képzettebbek. [Irreleváns] 
 Nem, Rivière igazán elégedett a munkájával, de manapság a terroristák miatt kell 

aggódni. [A szöveg pontatlan olvasata] 

9-es kód: Nincs válasz. 

7. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q07 

Mi történik a szöveg főszereplőjével? 

A. Része van egy kellemetlen meglepetésben. 
B. Elhatározza, hogy állást változtat. 
C. Várja, hogy történjen valami. 
D. Megtanul meghallgatni másokat. 

CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES 7. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Integrálás és értelmezés: a szöveg átfogó megértése.  
Egy elbeszélő szöveg fő cselekményének felismerése. 

Helyes megoldás 

1-es kód: C 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

4. kérdés:  Célállomás: Buenos Aires R444Q08

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 6. oldal 

8. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q08  

Az utolsó előtti bekezdés („Rivière nemsokára...”) szerint miben hasonlít egymásra az 
éjszaka és a tenger? 

A Mindkettő elrejti, ami benne van. 
B Mindkettő zajos. 
C Mindkettőt az emberek szelídítették meg. 
D Mindkettő veszélyt jelent az ember számára. 
E Mindkettő csöndes. 
 
 

Kódolás

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 13. oldal 

8. kérdés: CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES R444Q08  

Az utolsó előtti bekezdés („Rivière nemsokára...”) szerint miben hasonlít egymásra az 
éjszaka és a tenger? 

A. Mindkettő elrejti, ami benne van. 
B. Mindkettő zajos. 
C. Mindkettőt az emberek szelídítették meg. 
D. Mindkettő veszélyt jelent az ember számára. 
E. Mindkettő csöndes. 

CÉLÁLLOMÁS: BUENOS AIRES 8. – KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Integrálás és értelmezés: értelmezés kialakítása. 
Az összehasonlítás alapjának megértése egy metaforában. 

Helyes megoldás 

1-es kód: A 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Diákok véleményei R120

DIÁKOK VÉLEMÉNYEI 

A világban annyian halnak meg különböző betegsé-
gekben, annyian küzdenek az éhhalállal, és minket mégis 
jobban foglalkoztatnak a jövő találmányai. Figyelmen kívül 
hagyjuk ezeket az embereket, tudomást sem veszünk 
róluk, csak törtetünk előre. Évente dollármilliárdokat költe-
nek különböző nagyvállalatok az űrkutatásra, míg ha ezt 
az összeget a gazdagok gyarapítása helyett a rászorulók-
ra fordítanák, milliókat menthetnének meg vele. 

Anna 

Az űrkutatásban rejlő kihívások sokunkat lelkesítenek. 
Sok ezer éve fordítjuk tekintetünket vágyakozva az ég 
felé, álmodunk arról, hogy egyszer feljutunk a csillagok 
közelébe, hogy olyasvalamivel kerülhetünk kapcsolatba, 
aminek a létezését eddig csak képzeltük. Arra vágyunk, 
hogy végre megtudhassuk egyedül vagyunk-e a világ-
egyetemben? 

Az űrkutatás tulajdonképpen a tudásvágy kifejeződése, 
és a tudásvágy az, ami előreviszi a világot. Amíg a 
realisták szüntelen a jelen problémáira emlékeztetnek 
minket, az álmodozók a szellem számára nyitják meg a 
teret. Az álmodozók látomásai, reményei és vágyai vezet-
nek minket a jövő felé. 

Bea 

Elpusztítjuk az őserdőket a földben rejlő kőolaj miatt, 
bányákat nyitunk szent földeken az ott kitermelhető 
uránium miatt. Képesek lennénk egy másik bolygót is 
lerombolni annak érdekében, hogy megoldjuk azokat a 
problémákat, amelyeket saját magunk idéztünk elő? Hát 
persze! 

Az űrkutatás abban a veszélyes hitben erősít meg 
minket, hogy az emberiség problémái megoldhatók, ha az 
ember tovább növeli uralmát környezete felett. Az embe-
rek továbbra is jogosnak tekintik majd a természeti erő-
források, a folyók, az őserdők határtalan kiaknázását, 
amíg azt hiszik, rendelkezésükre áll majd egy másik 
bolygó, amely csak arra vár, hogy elfoglalják. 

Elég kárt okoztunk már a Földön. Hagyjuk békén a 
világűrt. 

Dénes 
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A természeti erőforrások már kimerülőben vannak, 
ugyanakkor a Föld lakossága drámai sebességgel növek-
szik. Ha ez így folytatódik, lehetetlenné válik az élet a 
Földön. Az ózonrétegen lyuk keletkezett a levegő-
szennyezés miatt. Egyre kevesebb a megmunkálható 
termőföld, hamarosan az élelmiszer-forrásaink is elapad-
nak. A túlnépesedés már eddig is sok éhínséget és jár-
ványt okozott.  

A világűr egy hatalmas benépesítetlen terület, amelyet 
saját hasznunkra fordíthatnánk. Az űrkutatás további 
támogatásával egyszer rábukkanhatunk egy olyan bolygó-
ra, amelyen folytatható az élet. Napjainkban ez még 
elképzelhetetlennek tűnik, de egykor az űrutazás is kép-
telenségnek tűnt. Szűklátókörűségre, rövidtávú gondolko-
dásra vallana, ha egyszeriben véget vetnénk az űrkuta-
tásnak azért, hogy az azonnali, sürgető problémákkal 
foglalkozzunk. Meg kell tanulnunk nemcsak a jelenkori, 
hanem a jövő generációjának szemszögéből is gondol-
kozni. 

Félix 

Nagy veszteséget jelentene az egész emberiségnek, 
ha figyelmen kívül hagynánk az űrkutatásban rejlő lehető-
ségeket. A világegyetem, a világ kezdetének jobb meg-
értése túlságosan értékes tudást jelent ahhoz, semhogy 
lemondjunk róla. Más égitestek vizsgálata már eddig is 
hozzájárult ahhoz, hogy többet tudjunk a környezetvéde-
lemről és a Föld lehetséges jövőjéről, amely felé akkor 
haladunk, ha nem leszünk képesek megfelelően irányítani 
cselekedeteinket. 

Az űrutazások nem egy olyan felfedezéssel szolgáltak, 
melyeknek közvetetten sokat köszönhetünk. A lézersugár-
technológia kifejlesztése, és sok más gyógyászati eljárás 
felfedezése is az űrkutatásnak köszönhető. Ugyancsak az 
űrkutatás eredménye az olyan anyagok hasznosítása, 
mint a teflon, a grafit, vagy a bakelit. Az űrkutatásból szár-
mazó új technológiák bizony mindannyiunk számára 
azonnali előnyöket jelenthetnek. 

Kati 
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1. kérdés:  Diákok véleményei R120Q01

R462Ppost_HUN1 

8. feladat: DIÁKOK VÉLEMÉNYEI R120Q01 

Az alábbiak közül vajon melyik kérdésre válaszoltak a diákok? 

A Mi a legsúlyosabb probléma, amellyel a világ manapság szembesül? 
B Támogatod-e az űrkutatást? 
C Hiszel a Földön kívüli életben? 
D Melyek az űrkutatás legújabb vívmányai? 

9. feladat: DIÁKOK VÉLEMÉNYEI R120Q03 

Kinek a véleménye mond leginkább ellent Félix véleményének? 

A Dénesé 
B Annáé 
C Katié 
D Beáé 

10. feladat: DIÁKOK VÉLEMÉNYEI R120Q06- 0 1 9  

Végiggondolva az öt különböző véleményt, melyik tanulóval értesz leginkább egyet? 

A tanuló neve:  ........................................  

Magyarázd meg a választásod saját szavaiddal! Az indoklásban utalj a személyes 
véleményedre és a kiválasztott tanuló legfontosabb gondolataira is! 

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

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

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

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

 

Kódolás

R462Ppost_HUN1 

8. feladat: DIÁKOK VÉLEMÉNYEI R120Q01 

Az alábbiak közül vajon melyik kérdésre válaszoltak a diákok? 

A Mi a legsúlyosabb probléma, amellyel a világ manapság szembesül? 
B Támogatod-e az űrkutatást? 
C Hiszel a Földön kívüli életben? 
D Melyek az űrkutatás legújabb vívmányai? 
 
Helyes megoldás 
 
1-es kód: B 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 
 
9-es kód: Nincs válasz. 

9. feladat: DIÁKOK VÉLEMÉNYEI R120Q03 

Kinek a véleménye mond leginkább ellent Félix véleményének? 

A Dénesé 
B Annáé 
C Katié 
D Beáé 
 
Helyes megoldás 
 
1-es kód: A 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 
 
9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés:  Diákok véleményei R120Q03

R462Ppost_HUN1 

8. feladat: DIÁKOK VÉLEMÉNYEI R120Q01 

Az alábbiak közül vajon melyik kérdésre válaszoltak a diákok? 

A Mi a legsúlyosabb probléma, amellyel a világ manapság szembesül? 
B Támogatod-e az űrkutatást? 
C Hiszel a Földön kívüli életben? 
D Melyek az űrkutatás legújabb vívmányai? 

9. feladat: DIÁKOK VÉLEMÉNYEI R120Q03 

Kinek a véleménye mond leginkább ellent Félix véleményének? 

A Dénesé 
B Annáé 
C Katié 
D Beáé 

10. feladat: DIÁKOK VÉLEMÉNYEI R120Q06- 0 1 9  

Végiggondolva az öt különböző véleményt, melyik tanulóval értesz leginkább egyet? 

A tanuló neve:  ........................................  

Magyarázd meg a választásod saját szavaiddal! Az indoklásban utalj a személyes 
véleményedre és a kiválasztott tanuló legfontosabb gondolataira is! 

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

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

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

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

 

Kódolás

R462Ppost_HUN1 

8. feladat: DIÁKOK VÉLEMÉNYEI R120Q01 

Az alábbiak közül vajon melyik kérdésre válaszoltak a diákok? 

A Mi a legsúlyosabb probléma, amellyel a világ manapság szembesül? 
B Támogatod-e az űrkutatást? 
C Hiszel a Földön kívüli életben? 
D Melyek az űrkutatás legújabb vívmányai? 
 
Helyes megoldás 
 
1-es kód: B 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 
 
9-es kód: Nincs válasz. 

9. feladat: DIÁKOK VÉLEMÉNYEI R120Q03 

Kinek a véleménye mond leginkább ellent Félix véleményének? 

A Dénesé 
B Annáé 
C Katié 
D Beáé 
 
Helyes megoldás 
 
1-es kód: A 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 
 
9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés:  Diákok véleményei R120Q06

R462Ppost_HUN1 

8. feladat: DIÁKOK VÉLEMÉNYEI R120Q01 

Az alábbiak közül vajon melyik kérdésre válaszoltak a diákok? 

A Mi a legsúlyosabb probléma, amellyel a világ manapság szembesül? 
B Támogatod-e az űrkutatást? 
C Hiszel a Földön kívüli életben? 
D Melyek az űrkutatás legújabb vívmányai? 

9. feladat: DIÁKOK VÉLEMÉNYEI R120Q03 

Kinek a véleménye mond leginkább ellent Félix véleményének? 

A Dénesé 
B Annáé 
C Katié 
D Beáé 

10. feladat: DIÁKOK VÉLEMÉNYEI R120Q06- 0 1 9  

Végiggondolva az öt különböző véleményt, melyik tanulóval értesz leginkább egyet? 

A tanuló neve:  ........................................  

Magyarázd meg a választásod saját szavaiddal! Az indoklásban utalj a személyes 
véleményedre és a kiválasztott tanuló legfontosabb gondolataira is! 

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

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

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

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

 Kódolás

R462Ppost_HUN1 

 

DIÁKOK VÉLEMÉNYEI 6. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: Reagálás a szöveg tartalmára: Adott szöveg 

mondanivalójának megítélése a saját ismeretek, személyes 
értékek szemszögéből. 

Helyes megoldás 

1-es kód: A válasz a kiválasztott diák levelének helyes értelmezéséről győz meg, ÉS 
a tanulóválasztását is megindokolja. Meg kell fogalmaznia egy olyan érvet, 
vagy érvelést, ami csak a kiválasztott diákra vonatkozik (pl. nem elegendő, 
ha csak annyit ír, hogy az általa kiválasztott diák az űrkutatás ellen vagy 
mellett foglalt állást). A választott véleményre való utalásnak 
egyértelműnek vagy könnyen felismerhetőnek kell lennie. 
(1) saját, a választ alátámasztó érvelés (ebben az esetben a válaszban 

idézhet, vagy parafrazeálhatja a szöveget); ÉS/VAGY  
(2) saját szavaival fogalmazza meg vagy összegzi a kiválasztott diák 

véleményét.  
Az alábbiak a diákok fő érveinek összefoglalói: 
Anna: Ki kell jelentenie, vagy utalnia kell arra, hogy Anna az űrkutatás 
ellen van, és konkrétan vagy rejtetten utalnia kell az érveire, hogy 
segítenünk kellene a rászorulókon, mintsem az űrkutatást támogatnunk.  
 Fontosabb lenne a földlakóknak segíteni, mintsem az űrkutatásra 

koncentrálni. [Saját szavait használva fogalmazza át Anna érveit.] 
 Anna – Szerintem először a saját gondjainkkal kell törődnünk, s csak azután 

költsünk az űrkutatásra. Belátom az űrkutatás fontosságát, de előbb a mi 
világunkban pusztító éhínséggel és betegségekkel törődjünk. [Összefoglalja 
Anna érvelését, hozzáfűzi saját véleményét.] 

 
Bea: Ki kell jelentenie, vagy válaszába bele kell foglalnia, hogy Bea az 
űrkutatás mellett foglal állást, és konkrétan vagy rejtetten utalnia kell arra 
az érvre, hogy az űrkutatás az emberi kíváncsiság fontos velejárója. 
Konkrétan vagy rejtetten elhatárolhatónak kell lennie Félix véleményétől, 
utalnia kell Bea aggodalmára, aki a hosszú távú célokat tartja szem előtt: 
 Bea – “Az űrkutatás a tanulás metaforája”. Nem hiszem, hogy káros lenne 

kitágítani a látókörünket. [Idéz a szövegből és hozzáfűzi saját véleményét a 
második mondatban az érvelése mellé.] 

 
Dénes: Ki kell jelentenie, vagy válaszába bele kell foglalnia, hogy Dénes 
az űrkutatás ellen foglal állást, és konkrétan vagy rejtetten utalnia kell arra 
az érvre, hogy az űrkutatást a környezetszennyezéssel kapcsolja össze 
VAGY azzal, hogy az emberek kárt tesznek az űrben, mihelyst esélyük 
nyílik erre VAGY azt, hogy az űrkutatással csak arra biztatjuk az 
embereket, hogy még több kárt tegyenek a Földben. Olyan válasz is 
elfogadható, amiből kiolvasható, hogy Dénes elsősorban a Föld 
környezetét tartja szem előtt. 
 Dénes – Egyetértek vele, mert aggódik a környezet miatt, és szerinte tartsuk 

távol magunkat a világűrtől. [Összefoglalja Dénes érvelését, hozzáfűzi saját 
véleményét.] 

 Dénes: Dénes szerint abba kell hagyni a környezet rombolását. Úgy 
gondolom, hogy ez a bolygónkat érintő legsúlyosabb probléma. [Összegzi 
Dénes egy érvét, hozzáfűzi saját véleményét. A válaszból kitűnik, hogy 
megértette Dénes az űrkutatással kapcsolatos álláspontját.] 
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DIÁKOK VÉLEMÉNYEI 6. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: Reagálás a szöveg tartalmára: Adott szöveg 

mondanivalójának megítélése a saját ismeretek, személyes 
értékek szemszögéből. 

Helyes megoldás 

1-es kód: A válasz a kiválasztott diák levelének helyes értelmezéséről győz meg, ÉS 
a tanulóválasztását is megindokolja. Meg kell fogalmaznia egy olyan érvet, 
vagy érvelést, ami csak a kiválasztott diákra vonatkozik (pl. nem elegendő, 
ha csak annyit ír, hogy az általa kiválasztott diák az űrkutatás ellen vagy 
mellett foglalt állást). A választott véleményre való utalásnak 
egyértelműnek vagy könnyen felismerhetőnek kell lennie. 
(1) saját, a választ alátámasztó érvelés (ebben az esetben a válaszban 

idézhet, vagy parafrazeálhatja a szöveget); ÉS/VAGY  
(2) saját szavaival fogalmazza meg vagy összegzi a kiválasztott diák 

véleményét.  
Az alábbiak a diákok fő érveinek összefoglalói: 
Anna: Ki kell jelentenie, vagy utalnia kell arra, hogy Anna az űrkutatás 
ellen van, és konkrétan vagy rejtetten utalnia kell az érveire, hogy 
segítenünk kellene a rászorulókon, mintsem az űrkutatást támogatnunk.  
 Fontosabb lenne a földlakóknak segíteni, mintsem az űrkutatásra 

koncentrálni. [Saját szavait használva fogalmazza át Anna érveit.] 
 Anna – Szerintem először a saját gondjainkkal kell törődnünk, s csak azután 

költsünk az űrkutatásra. Belátom az űrkutatás fontosságát, de előbb a mi 
világunkban pusztító éhínséggel és betegségekkel törődjünk. [Összefoglalja 
Anna érvelését, hozzáfűzi saját véleményét.] 

 
Bea: Ki kell jelentenie, vagy válaszába bele kell foglalnia, hogy Bea az 
űrkutatás mellett foglal állást, és konkrétan vagy rejtetten utalnia kell arra 
az érvre, hogy az űrkutatás az emberi kíváncsiság fontos velejárója. 
Konkrétan vagy rejtetten elhatárolhatónak kell lennie Félix véleményétől, 
utalnia kell Bea aggodalmára, aki a hosszú távú célokat tartja szem előtt: 
 Bea – “Az űrkutatás a tanulás metaforája”. Nem hiszem, hogy káros lenne 

kitágítani a látókörünket. [Idéz a szövegből és hozzáfűzi saját véleményét a 
második mondatban az érvelése mellé.] 

 
Dénes: Ki kell jelentenie, vagy válaszába bele kell foglalnia, hogy Dénes 
az űrkutatás ellen foglal állást, és konkrétan vagy rejtetten utalnia kell arra 
az érvre, hogy az űrkutatást a környezetszennyezéssel kapcsolja össze 
VAGY azzal, hogy az emberek kárt tesznek az űrben, mihelyst esélyük 
nyílik erre VAGY azt, hogy az űrkutatással csak arra biztatjuk az 
embereket, hogy még több kárt tegyenek a Földben. Olyan válasz is 
elfogadható, amiből kiolvasható, hogy Dénes elsősorban a Föld 
környezetét tartja szem előtt. 
 Dénes – Egyetértek vele, mert aggódik a környezet miatt, és szerinte tartsuk 

távol magunkat a világűrtől. [Összefoglalja Dénes érvelését, hozzáfűzi saját 
véleményét.] 

 Dénes: Dénes szerint abba kell hagyni a környezet rombolását. Úgy 
gondolom, hogy ez a bolygónkat érintő legsúlyosabb probléma. [Összegzi 
Dénes egy érvét, hozzáfűzi saját véleményét. A válaszból kitűnik, hogy 
megértette Dénes az űrkutatással kapcsolatos álláspontját.] 
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Félix: Ki kell jelentenie, vagy válaszába bele kell foglalnia, hogy Félix az 
űrkutatás mellett foglal állást, és konkrétan vagy rejtetten utalnia kell arra 
az érvre, hogy az emberiségnek találnia kell egy másik bolygót lakhelyül 
ÉS/VAGY arra, hogy az élet a Földön nem tartható fenn. Utalhat arra, hogy 
Félix aggódik a környezet miatt, de konkrétan vagy implicit módon el kell 
tudni határolnia mindezt Dénes álláspontjától. Utalhat Félix azon 
aggályára, hogy hosszú távra kell terveznünk, de ebben az esetben 
konkrétan vagy implicit módon el kell tudni határolnia mindezt Bea 
álláspontjától. 
 Félix: Egyetértek Félixszel, mert hacsak nem akarunk szembenézni fajunk 

kipusztulásával, akkor nem lesz más hely, ahová elmehetnénk, miután a 
Földet tönkretettük. [Átfogalmazza Félix fő érveit.] 

 
Kati: Ki kell jelentenie, vagy válaszába bele kell foglalnia, hogy Kati az 
űrkutatás mellett foglal állást, és konkrétan vagy rejtetten utalnia kell arra 
az érvre, hogy az űrkutatás a tudás gyarapodásához vezet, ÉS/VAGY arra, 
hogy az űrkutatás során szerzett tapasztalatainkat más dolgokra is 
hasznosíthatjuk majd.  
 Kati: Az űrkutatás miatt állandóan bővül ismereteink köre. [Összegzi Kati fő 

érvét.] 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Nem kielégítő vagy homályos választ ad, az érvelés egy (triviális) 
részletére koncentrál. 
 Anna: Nem lenne szabad hátrahagynunk embertársainkat, amikor 

megpróbálunk felejteni és továbbmenni. [Nem megy túl az egyszerű 
átfogalmazáson.] 

 Anna: Egyetértek Annával, mert az űrkutatásra szánt pénzösszegeket a 
rászorulók támogatására kellene fordítani. [Nem megy túl az egyszerű 
átfogalmazáson.] 

 Kati: Mert ő érvel a legjobban. [Homályos] 
 Félix: Félix azt mondja, hogy az életet a Földön nem tudjuk fenntartani, ezért 

találnunk kell másik bolygót, ahol lakhatunk. [Nem megy túl az egyszerű 
átfogalmazáson.] 

 Félix – jó fej. [Homályos válasz.] 
 Anna – az ő levele igaz és neki is igaza van.  [Nem veszi bele a cikk fő 

érvelését.] 
 Félix, mert az ózonlyuk komoly probléma. [Az érvelés egy részére koncentrál.] 
 Félix – ő igazán aggódik a környezetért. És jó fej, aki tiszteli a természetet. 

[Nem tesz különbséget Félix és Dénes álláspontja között: mindketten 
aggódnak a természetért.] 

 Bea, mert egyetértek azzal, hogy az űrkutatás fontos a jövőre nézve [Nem 
tesz különbséget Félix és Bea álláspontja között: mindketten az űrkutatás 
mellett foglalnak állást, és utalnak a hosszú távú előnyökre.] 

VAGY: Nem jól értelmezik a szöveget, vagy nem odaillő vagy irreleváns választ 
adnak.  
 Bea: Az emberi faj nem lesz képes már sokáig a földön élni, valahova 

máshova kell mennünk. [Pontatlanul utal Bea érvelésére.] 
 Kati – igaza van, mert a földön hamarosan kifogynak a természetes 

erőforrások, és akkor mi lesz? [Pontatlanul foglalja össze Kati érvelését 
(összekeveri Félixével).] 

 Kihívás – Szeretem a kihívásokat.  [Irreleváns válasz.] 

9-es kód: Nincs válasz 
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Félix: Ki kell jelentenie, vagy válaszába bele kell foglalnia, hogy Félix az 
űrkutatás mellett foglal állást, és konkrétan vagy rejtetten utalnia kell arra 
az érvre, hogy az emberiségnek találnia kell egy másik bolygót lakhelyül 
ÉS/VAGY arra, hogy az élet a Földön nem tartható fenn. Utalhat arra, hogy 
Félix aggódik a környezet miatt, de konkrétan vagy implicit módon el kell 
tudni határolnia mindezt Dénes álláspontjától. Utalhat Félix azon 
aggályára, hogy hosszú távra kell terveznünk, de ebben az esetben 
konkrétan vagy implicit módon el kell tudni határolnia mindezt Bea 
álláspontjától. 
 Félix: Egyetértek Félixszel, mert hacsak nem akarunk szembenézni fajunk 

kipusztulásával, akkor nem lesz más hely, ahová elmehetnénk, miután a 
Földet tönkretettük. [Átfogalmazza Félix fő érveit.] 

 
Kati: Ki kell jelentenie, vagy válaszába bele kell foglalnia, hogy Kati az 
űrkutatás mellett foglal állást, és konkrétan vagy rejtetten utalnia kell arra 
az érvre, hogy az űrkutatás a tudás gyarapodásához vezet, ÉS/VAGY arra, 
hogy az űrkutatás során szerzett tapasztalatainkat más dolgokra is 
hasznosíthatjuk majd.  
 Kati: Az űrkutatás miatt állandóan bővül ismereteink köre. [Összegzi Kati fő 

érvét.] 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Nem kielégítő vagy homályos választ ad, az érvelés egy (triviális) 
részletére koncentrál. 
 Anna: Nem lenne szabad hátrahagynunk embertársainkat, amikor 

megpróbálunk felejteni és továbbmenni. [Nem megy túl az egyszerű 
átfogalmazáson.] 

 Anna: Egyetértek Annával, mert az űrkutatásra szánt pénzösszegeket a 
rászorulók támogatására kellene fordítani. [Nem megy túl az egyszerű 
átfogalmazáson.] 

 Kati: Mert ő érvel a legjobban. [Homályos] 
 Félix: Félix azt mondja, hogy az életet a Földön nem tudjuk fenntartani, ezért 

találnunk kell másik bolygót, ahol lakhatunk. [Nem megy túl az egyszerű 
átfogalmazáson.] 

 Félix – jó fej. [Homályos válasz.] 
 Anna – az ő levele igaz és neki is igaza van.  [Nem veszi bele a cikk fő 

érvelését.] 
 Félix, mert az ózonlyuk komoly probléma. [Az érvelés egy részére koncentrál.] 
 Félix – ő igazán aggódik a környezetért. És jó fej, aki tiszteli a természetet. 

[Nem tesz különbséget Félix és Dénes álláspontja között: mindketten 
aggódnak a természetért.] 

 Bea, mert egyetértek azzal, hogy az űrkutatás fontos a jövőre nézve [Nem 
tesz különbséget Félix és Bea álláspontja között: mindketten az űrkutatás 
mellett foglalnak állást, és utalnak a hosszú távú előnyökre.] 

VAGY: Nem jól értelmezik a szöveget, vagy nem odaillő vagy irreleváns választ 
adnak.  
 Bea: Az emberi faj nem lesz képes már sokáig a földön élni, valahova 

máshova kell mennünk. [Pontatlanul utal Bea érvelésére.] 
 Kati – igaza van, mert a földön hamarosan kifogynak a természetes 

erőforrások, és akkor mi lesz? [Pontatlanul foglalja össze Kati érvelését 
(összekeveri Félixével).] 

 Kihívás – Szeretem a kihívásokat.  [Irreleváns válasz.] 

9-es kód: Nincs válasz 
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Félix: Ki kell jelentenie, vagy válaszába bele kell foglalnia, hogy Félix az 
űrkutatás mellett foglal állást, és konkrétan vagy rejtetten utalnia kell arra 
az érvre, hogy az emberiségnek találnia kell egy másik bolygót lakhelyül 
ÉS/VAGY arra, hogy az élet a Földön nem tartható fenn. Utalhat arra, hogy 
Félix aggódik a környezet miatt, de konkrétan vagy implicit módon el kell 
tudni határolnia mindezt Dénes álláspontjától. Utalhat Félix azon 
aggályára, hogy hosszú távra kell terveznünk, de ebben az esetben 
konkrétan vagy implicit módon el kell tudni határolnia mindezt Bea 
álláspontjától. 
 Félix: Egyetértek Félixszel, mert hacsak nem akarunk szembenézni fajunk 

kipusztulásával, akkor nem lesz más hely, ahová elmehetnénk, miután a 
Földet tönkretettük. [Átfogalmazza Félix fő érveit.] 

 
Kati: Ki kell jelentenie, vagy válaszába bele kell foglalnia, hogy Kati az 
űrkutatás mellett foglal állást, és konkrétan vagy rejtetten utalnia kell arra 
az érvre, hogy az űrkutatás a tudás gyarapodásához vezet, ÉS/VAGY arra, 
hogy az űrkutatás során szerzett tapasztalatainkat más dolgokra is 
hasznosíthatjuk majd.  
 Kati: Az űrkutatás miatt állandóan bővül ismereteink köre. [Összegzi Kati fő 

érvét.] 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Nem kielégítő vagy homályos választ ad, az érvelés egy (triviális) 
részletére koncentrál. 
 Anna: Nem lenne szabad hátrahagynunk embertársainkat, amikor 

megpróbálunk felejteni és továbbmenni. [Nem megy túl az egyszerű 
átfogalmazáson.] 

 Anna: Egyetértek Annával, mert az űrkutatásra szánt pénzösszegeket a 
rászorulók támogatására kellene fordítani. [Nem megy túl az egyszerű 
átfogalmazáson.] 

 Kati: Mert ő érvel a legjobban. [Homályos] 
 Félix: Félix azt mondja, hogy az életet a Földön nem tudjuk fenntartani, ezért 

találnunk kell másik bolygót, ahol lakhatunk. [Nem megy túl az egyszerű 
átfogalmazáson.] 

 Félix – jó fej. [Homályos válasz.] 
 Anna – az ő levele igaz és neki is igaza van.  [Nem veszi bele a cikk fő 

érvelését.] 
 Félix, mert az ózonlyuk komoly probléma. [Az érvelés egy részére koncentrál.] 
 Félix – ő igazán aggódik a környezetért. És jó fej, aki tiszteli a természetet. 

[Nem tesz különbséget Félix és Dénes álláspontja között: mindketten 
aggódnak a természetért.] 

 Bea, mert egyetértek azzal, hogy az űrkutatás fontos a jövőre nézve [Nem 
tesz különbséget Félix és Bea álláspontja között: mindketten az űrkutatás 
mellett foglalnak állást, és utalnak a hosszú távú előnyökre.] 

VAGY: Nem jól értelmezik a szöveget, vagy nem odaillő vagy irreleváns választ 
adnak.  
 Bea: Az emberi faj nem lesz képes már sokáig a földön élni, valahova 

máshova kell mennünk. [Pontatlanul utal Bea érvelésére.] 
 Kati – igaza van, mert a földön hamarosan kifogynak a természetes 

erőforrások, és akkor mi lesz? [Pontatlanul foglalja össze Kati érvelését 
(összekeveri Félixével).] 

 Kihívás – Szeretem a kihívásokat.  [Irreleváns válasz.] 

9-es kód: Nincs válasz 

4. kérdés:  Diákok véleményei R120Q07
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11. feladat: DIÁKOK VÉLEMÉNYEI R120Q07 

Bizonyos állítások személyes véleményünket tükrözik, mert saját gondolatainkból, 
értékítéletünkből indulunk ki. Más állítások tényeken alapszanak, így tárgyilagosan el 
lehet dönteni róluk, igazak-e vagy hamisak.  

A diákok által írt szövegekből idézünk néhány olyan mondatot, amelyekről el kell 
döntened, hogy vélemények-e vagy tények. A „Vélemény” vagy a „Tény” szavak 
bekarikázásával adhatsz választ.   

Az első választ segítségképpen megadtuk. 

Idézetek a tanulók írásaiból Vélemény vagy Tény? 

„Az ózonrétegen lyuk keletkezett a levegőszennyezés 
miatt.” (Félix) Vélemény / Tény 

„Évente dollármilliárdokat költenek különböző 
nagyvállalatok az űrkutatásra.” (Anna) Vélemény / Tény 

„Az űrkutatás abban a veszélyes hitben erősít meg 
minket, hogy az emberiség problémái megoldhatók, ha 
az ember tovább növeli uralmát környezete felett.” 
(Dénes) 

Vélemény / Tény 

„Szűklátókörűségre, rövidtávú gondolkodásra vallana, ha 
egyszeriben véget vetnénk az űrkutatásnak azért, hogy 
az azonnali, sürgető problémákkal foglalkozzunk.” (Félix) 

Vélemény / Tény 

 
Kódolás
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11. feladat: DIÁKOK VÉLEMÉNYEI R120Q07 

Bizonyos állítások személyes véleményünket tükrözik, mert saját gondolatainkból, 
értékítéletünkből indulunk ki. Más állítások tényeken alapszanak, így tárgyilagosan el 
lehet dönteni róluk, igazak-e vagy hamisak.  

A diákok által írt szövegekből idézünk néhány olyan mondatot, amelyekről el kell 
döntened, hogy vélemények-e vagy tények. A „Vélemény” vagy a „Tény” szavak 
bekarikázásával adhatsz választ.   

Az első választ segítségképpen megadtuk. 

Helyes megoldás 
 
1-es kód: Három helyes válasz: Tény, Vélemény, Vélemény, ebben a sorrendben. 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 
 
9-es kód: Nincs válasz. Vissza a Tartalomhoz
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7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 1. oldal 
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7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 2. oldal 

A szemközti oldalon egy könyvtár ábrája látható. Használd fel ezt a most következő 
kérdések megválaszolásához!  

34. feladat: KÖNYVTÁR R091Q05- 0 1 9  

Iskolai házi feladatként franciául kell elolvasnod egy regényt. Karikázd be a térképen azt a 
részt, ahol a legvalószínűbb, hogy megtalálod a megfelelő könyvet! 
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1. kérdés:  Könyvtár R091Q05

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 2. oldal 

A szemközti oldalon egy könyvtár ábrája látható. Használd fel ezt a most következő 
kérdések megválaszolásához!  

34. feladat: KÖNYVTÁR R091Q05- 0 1 9  

Iskolai házi feladatként franciául kell elolvasnod egy regényt. Karikázd be a térképen azt a 
részt, ahol a legvalószínűbb, hogy megtalálod a megfelelő könyvet! 

Kódolás

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 3. oldal 

A szemközti oldalon egy könyvtár ábrája látható. Használd fel ezt a most következő 
kérdések megválaszolásához!  

34. feladat: KÖNYVTÁR R091Q05- 0 1 9  

Iskolai házi feladatként franciául kell elolvasnod egy regényt. Karikázd be a térképen azt a 
részt, ahol a legvalószínűbb, hogy megtalálod a megfelelő könyvet! 

KÖNYVTÁR 5. FELADAT- KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: Információ-visszakeresés 

Helyes megoldás 

1-es kód: Az „Idegen nyelv” kifejezést vagy a kifejezéshez közeli polcokat karikázza be. 

[Az áthúzott választ nem kell figyelembe 
venni]
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7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 4. oldal 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Minden más válasz, például, ha a térképen valami mást is teljes egészében 
bekarikáz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés:  Könyvtár R091Q07A

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 3. oldal 

36. feladat: KÖNYVTÁR R091Q07A 

Hol vannak az Új könyvek a térképen? 

A A szépirodalom mellett 
B A nem szépirodalmi könyvek mellett. 
C A bejárat mellett. 
D A tájékoztatópult mellett. 

37. feladat: KÖNYVTÁR R091Q07B- 0 1 2 9 

Szerinted miért jó hely ez az Új könyveknek? 

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

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

Kódolás

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 5. oldal 

 

36. feladat: KÖNYVTÁR R091Q07A 

Hol vannak az Új könyvek a térképen? 

A A szépirodalom mellett 
B A nem szépirodalmi könyvek mellett. 
C A bejárat mellett. 
D A tájékoztatópult mellett. 

Helyes megoldás 

1-es kód: C 

Helytelen megoldás 

0-s kód:  Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

37. feladat: KÖNYVTÁR R091Q07B- 0 1 2 9 

Szerinted miért jó hely ez az Új könyveknek? 

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

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

Vissza a Tartalomhoz
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3. kérdés:  Könyvtár R091Q07B

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 3. oldal 

36. feladat: KÖNYVTÁR R091Q07A 

Hol vannak az Új könyvek a térképen? 

A A szépirodalom mellett 
B A nem szépirodalmi könyvek mellett. 
C A bejárat mellett. 
D A tájékoztatópult mellett. 

37. feladat: KÖNYVTÁR R091Q07B- 0 1 2 9 

Szerinted miért jó hely ez az Új könyveknek? 

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

 ...................................................................................................................................  Kódolás

7. tesztfüzet R3 – H 2. Rész 6. oldal 

7B. FELADAT - KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: RC: Reagálás a szöveg tartalmára 

Helyes megoldás 

2-es kód: Az előző kérdésre (R091Q07A) adott válasz helyes. A magyarázat összhangban van 
a „közel a bejárathoz” válasszal.   
 Az emberek rögtön meglátják őket, amint besétálnak. 
 Elkülönülnek a többi könyvtől, és így az emberek könnyen megtalálják őket. 
 Így az emberek először ezeket látják meg. [Utal annak a felismerésére, hogy az új 

könyvek közel vannak a bejárathoz.] 
 Mert jól lehet látni őket. 
 Jól láthatóak és nincsenek eldugva a könyvespolcok között, hogy keresgélni kelljen 

őket. 
 Az ember elmegy mellette, ha a szépirodalmi könyvekhez megy. 

VAGY: Az előző kérdésre (R091Q07A) adott válasz helyes. A magyarázatból kiderül, hogy 
megértette az új könyvek helyének és a könyvtár valamelyik másik részének (nem 
a bejárat) a kapcsolatát. 
 Így a gyerekek játszhatnak, amíg a felnőttek körülnéznek. [Felismeri, hogy az új 

könyvek a Játékok részleg mellett van.] 
 Amikor az emberek könyveket hoznak vissza, láthatják az újakat. 

Részlegesen helyes megoldás 

1-es kód: Az előző kérdésre (R091Q07A) adott válasz hibás. A magyarázat összhangban van 
az előző kérdésre adott válasszal. 
 [A R091Q07A kérdésre adott válasz: A szépirodalomnál.] Mert ez az a része a 

könyvtárnak, amit a legtöbb ember használ, és így észreveszik az új könyveket. 
 [A R091Q07A kérdésre adott válasz: Az információs pultnál.] Mert az információs pult 

mellett vannak, és a könyvtáros tud válaszolni, ha valakinek kérdése van velük 
kapcsolatban. 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Nem megfelelően értelmezi a térképet, vagy nem megfelelő vagy irreleváns 
magyarázatot ad, attól függetlenül, hogy az előző kérdésre adott válasz helyes 
vagy nem. 

 Mert ez a legjobb hely.  
 Közel vannak a bejárathoz is. [Megállapítja, hogy hol vannak az új könyvek, de nem ad 

magyarázatot.] 
 Az új könyvek a javaslatokat gyűjtő doboz mellett vannak. [Megállapítja, hogy hol 

vannak az új könyvek, de nem ad magyarázatot.] 
 Azért, hogy az emberek észrevegyék, amikor a folyóiratokat nézik. [Hibás–arra utal, 

hogy az új könyvek a folyóiratok mellett vannak.] 
 Mert nem lehet őket máshova rakni. [Nem oadillő] 
 Vannak, akik szeretik az új könyveket olvasni. [A válasz nem a kérdésre vonatkozik.] 
 [Az A-ra adott válasz: a szépirodalomnál.] Mert így könnyű megtalálni őket. [A válasz 

nem a R091Q07A kérdésre adott válaszhoz kapcsolódik vagy hiányzik.] 
 

9-es kód: Nincs válasz 
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Macondo R061

MACONDO 

Annyi temérdek és csodálatosnál csodálatosabb találmány káprázatában Macondo népe azt 
sem tudta, hogy hol kezdje az álmélkodást. Éjszakákon át bámulták a halovány villany-
körtéket, s csak nagy nehezen, hosszú idő múlva tudták megszokni az idegtépően lüktető 
generátort, amelyet Aurelio Triste hozott a második vonattal. A mozgóképek, amiket Don 
Bruno Crespi, az időközben meggazdagodott kereskedő vetített az oroszlánfej-pénztáros 
színházban, nagy felháborodást keltettek, mert az egyik film főszereplője, miután meghalt, 
eltemették, és balsorsát keservesen megsiratták, eleven arabként bukkant fel a következő 
filmben. A közönség, amely két centavót fizetett, hogy a szereplők viszontagságaiban 
osztozzon, nem tűrte ezt a példátlan tréfát, és összetörte a székeket. A polgármester Don 
Bruno Crespi kérésére kiáltványban tette közzé, hogy a mozi csupán illúziógép, és nem 
méltó a közönség túláradó szenvedélyeire. A kiábrándító magyarázat hallatán sokan azt 
hitték, hogy egy újabb látványos cigányhuncutságnak estek áldozatul, ezért jobbnak látták, 
ha többé a lábukat sem teszik be a moziba. Úgy gondolták, elég nekik a maguk baja, minek 
sirassák az ilyen képzeletbeli lények kitalált nyavalyáit. 

Forrás: Gabriel Garcia MARQUEZ, Száz év magány, fordította: Székács Vera, Ötödik Magvető kiadás, Budapest 
1971. 

A szemközti oldalon látható szövegrészlet egy regényből származik. A történetnek ebben a 
részében Macondót, a képzeletbeli kisvárost nemrégiben kapcsolták be a vasúthálózatba, az 
elektromos hálózatba, és ekkortájt nyitották meg az első moziját is. 

Válaszolj a következő kérdésekre a szöveg alapján! 

1. feladat: MACONDO R061Q01- 0 1 2 9  

Mi dühítette fel Macondo lakosait a filmek láttán? 

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

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

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

2. feladat: MACONDO R061Q03 

A szöveg végén azt olvashatjuk, hogy Macondo lakosai úgy döntöttek, többet nem teszik be 
lábukat a moziba. Miért? 

A Szórakozni és mulatni akartak, de a filmeket valósághűnek és nyomasztónak találták. 
B Túl drágának találták a jegyeket. 
C Érzelmeiket meg akarták őrizni a valós élet helyzeteire. 
D Érzelmileg bele akarták magukat élni a filmekbe, de azok unalmasak, nem túl 

meggyőzőek és rossz minőségűek voltak. 

3. feladat: MACONDO R061Q04 

Kik a „képzeletbeli lények”, akikről a szöveg utolsó sorában van szó? 

A Szellemek. 
B Vásári találmányok. 
C A film szereplői. 
D Színészek. 
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1. kérdés:  Macondo R061Q01

A szemközti oldalon látható szövegrészlet egy regényből származik. A történetnek ebben a 
részében Macondót, a képzeletbeli kisvárost nemrégiben kapcsolták be a vasúthálózatba, az 
elektromos hálózatba, és ekkortájt nyitották meg az első moziját is. 

Válaszolj a következő kérdésekre a szöveg alapján! 

1. feladat: MACONDO R061Q01- 0 1 2 9  

Mi dühítette fel Macondo lakosait a filmek láttán? 

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

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

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

2. feladat: MACONDO R061Q03 

A szöveg végén azt olvashatjuk, hogy Macondo lakosai úgy döntöttek, többet nem teszik be 
lábukat a moziba. Miért? 

A Szórakozni és mulatni akartak, de a filmeket valósághűnek és nyomasztónak találták. 
B Túl drágának találták a jegyeket. 
C Érzelmeiket meg akarták őrizni a valós élet helyzeteire. 
D Érzelmileg bele akarták magukat élni a filmekbe, de azok unalmasak, nem túl 

meggyőzőek és rossz minőségűek voltak. 

3. feladat: MACONDO R061Q04 

Kik a „képzeletbeli lények”, akikről a szöveg utolsó sorában van szó? 

A Szellemek. 
B Vásári találmányok. 
C A film szereplői. 
D Színészek. 

Kódolás

A szemközti oldalon látható szövegrészlet egy regényből származik. A történetnek ebben a 
részében Macondót, a képzeletbeli kisvárost nemrégiben kapcsolták be a vasúthálózatba, az 
elektromos hálózatba, és ekkortájt nyitották meg az első moziját is. 

Válaszolj a következő kérdésekre a szöveg alapján! 

1. feladat: MACONDO R061Q01- 0 1 2 9  

Mi dühítette fel Macondo lakosait a filmek láttán? 

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

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

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

 

MACONDO 1.  KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: Értelmezés kialakítása: a szereplők viselkedését kiváltó okok 

megtalálása. 

Helyes megoldás 

2-es kód: A tanuló utal a filmek fiktív jellegére, vagy konkrétan a színészekre, akik a 
„haláluk” után is megjelentek. Válaszában esetleg idézi a 3. mondatot (az egyik 
film főszereplője, miután meghalt, eltemették, és balsorsát keservesen 
megsiratták, eleven arabként bukkant fel a következő filmben) vagy utal az utolsó 
tagmondatra (az ilyen képzeletbeli lények kitalált nyavalyáit…) 
 A szereplők, akiket halottnak hittek, feltámadtak. 
 Azt várták, hogy a film a valóságot ábrázolja, és nem így történt. 
 Azt gondolják, hogy az az ember, aki a filmben meghalt, csak úgy tett, mintha meghalt 

volna, és be akarják csapni őket. 
 Az egyik filmben elhunyt és eltemetett szereplő a következő filmben nagyon is elevenen 

jelent meg. 
 Nem értik, hogy a mozi csupán fikció. 
 Azért, mert az a színész, aki a korábbi filmben meghalt, a következő filmben új 

szereplőként tért vissza. A közönség úgy érezte, hogy megfosztották őket érzelmeiktől. 
[Elemek az 1-ből és a 2-ből is.] 

 Úgy gondolták, hogy anélkül is elég bajuk van, hogy azt nézzék, amint valaki úgy tesz, 
minta sok gondja lenne. [Nyilvánvaló, hogy érti a fikció szerepét abban, hogy 
feldühödtek, bár már egy lépéssel tovább is gondolta.] 

 Azért, mert a színészt az egyik filmben eltemették, majd arabként tért vissza. 

Részlegesen helyes megoldás 

1-es kód: A tanuló utal a becsapás, a gúny motívumra vagy a nézők csalódottságára. 
Válaszában szó szerint idézheti a „példátlan tréfa” vagy a „cigányhuncutság 
áldozatai" sorokat. 
 Úgy gondolják, hogy becsapták őket. 
 Mert az a benyomásuk, hogy érzéseiket hiába pazarolták. 
 Úgy gondolják, hogy egy újabb látványos cigányhuncutság áldozatai lettek. 
 Nem tudják elviselni ezt a példátlan tréfát. 
 Mert két centavót fizettek azért a példátlan tréfáért, amit nem tudnak elviselni. [Részben 

a 9-10-ik sorokból vett idézet, nem utal konkrétan a becsapás természetére.] 
 Mert nem voltak tisztában azzal, hogy mivel is állnak szemben. [Mintha azt írta volna 

(általánosságban), hogy tréfa.] 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Nem megfelelő vagy pontatlan magyarázat. 
 Megharagudtak Bruno Crespire. 
 Nem tetszettek nekik a filmek. 
 Azt akarják, hogy térítsék vissza a pénzüket. 
 Azt gondolják, hogy áldozatul estek valaminek. 
 Erőszakosak voltak. 
 Buták voltak. 
 Kifejezik, amit éreznek. 
 Két centavót fizettek és nem azt kapták, amit akartak [Túl homályos az „amit akartak".] 

VAGY: Tévesen értelmezi a szöveget vagy nem odaillő, homályos választ ad.  
 Úgy érezték, hogy nincs szükségük mások bajára. [Téves: az emberek AZT akarták, 

hogy VALÓS emberek problémáival szembesüljenek.] 
 Ez volt az egyetlen módja annak, hogy tiltakozzanak pénzük elvesztése ellen. 
 Mérgesek voltak, mert egy halott, eltemetett embert kellett látniuk. [Az idézett rész azt a 

benyomást kelti, hogy „nem szerettek a filmen halottakat látni" – téves értelmezés.] 

9-es kód: Nincs válasz. 
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Részlegesen helyes megoldás 

1-es kód: A tanuló utal a becsapás, a gúny motívumra vagy a nézők csalódottságára. 
Válaszában szó szerint idézheti a „példátlan tréfa” vagy a „cigányhuncutság 
áldozatai" sorokat. 
 Úgy gondolják, hogy becsapták őket. 
 Mert az a benyomásuk, hogy érzéseiket hiába pazarolták. 
 Úgy gondolják, hogy egy újabb látványos cigányhuncutság áldozatai lettek. 
 Nem tudják elviselni ezt a példátlan tréfát. 
 Mert két centavót fizettek azért a példátlan tréfáért, amit nem tudnak elviselni. [Részben 

a 9-10-ik sorokból vett idézet, nem utal konkrétan a becsapás természetére.] 
 Mert nem voltak tisztában azzal, hogy mivel is állnak szemben. [Mintha azt írta volna 

(általánosságban), hogy tréfa.] 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Nem megfelelő vagy pontatlan magyarázat. 
 Megharagudtak Bruno Crespire. 
 Nem tetszettek nekik a filmek. 
 Azt akarják, hogy térítsék vissza a pénzüket. 
 Azt gondolják, hogy áldozatul estek valaminek. 
 Erőszakosak voltak. 
 Buták voltak. 
 Kifejezik, amit éreznek. 
 Két centavót fizettek és nem azt kapták, amit akartak [Túl homályos az „amit akartak".] 

VAGY: Tévesen értelmezi a szöveget vagy nem odaillő, homályos választ ad.  
 Úgy érezték, hogy nincs szükségük mások bajára. [Téves: az emberek AZT akarták, 

hogy VALÓS emberek problémáival szembesüljenek.] 
 Ez volt az egyetlen módja annak, hogy tiltakozzanak pénzük elvesztése ellen. 
 Mérgesek voltak, mert egy halott, eltemetett embert kellett látniuk. [Az idézett rész azt a 

benyomást kelti, hogy „nem szerettek a filmen halottakat látni" – téves értelmezés.] 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés:  Macondo R061Q03

A szemközti oldalon látható szövegrészlet egy regényből származik. A történetnek ebben a 
részében Macondót, a képzeletbeli kisvárost nemrégiben kapcsolták be a vasúthálózatba, az 
elektromos hálózatba, és ekkortájt nyitották meg az első moziját is. 

Válaszolj a következő kérdésekre a szöveg alapján! 

1. feladat: MACONDO R061Q01- 0 1 2 9  

Mi dühítette fel Macondo lakosait a filmek láttán? 

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

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

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

2. feladat: MACONDO R061Q03 

A szöveg végén azt olvashatjuk, hogy Macondo lakosai úgy döntöttek, többet nem teszik be 
lábukat a moziba. Miért? 

A Szórakozni és mulatni akartak, de a filmeket valósághűnek és nyomasztónak találták. 
B Túl drágának találták a jegyeket. 
C Érzelmeiket meg akarták őrizni a valós élet helyzeteire. 
D Érzelmileg bele akarták magukat élni a filmekbe, de azok unalmasak, nem túl 

meggyőzőek és rossz minőségűek voltak. 

3. feladat: MACONDO R061Q04 

Kik a „képzeletbeli lények”, akikről a szöveg utolsó sorában van szó? 

A Szellemek. 
B Vásári találmányok. 
C A film szereplői. 
D Színészek. 

Kódolás

2. feladat: MACONDO R061Q03 

A szöveg végén azt olvashatjuk, hogy Macondo lakosai úgy döntöttek, többet nem teszik be 
lábukat a moziba. Miért? 

A Szórakozni és mulatni akartak, de a filmeket valósághűnek és nyomasztónak találták. 
B Túl drágának találták a jegyeket. 
C Érzelmeiket meg akarták őrizni a valós élet helyzeteire. 
D Érzelmileg bele akarták magukat élni a filmekbe, de azok unalmasak, nem túl 

meggyőzőek és rossz minőségűek voltak. 
 
Helyes megoldás 
 
1-es kód: C 

Helytelen megoldás 

0-s kód:  Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. feladat: MACONDO R061Q04 

Kik a „képzeletbeli lények”, akikről a szöveg utolsó sorában van szó? 

A Szellemek. 
B Vásári találmányok. 
C A film szereplői. 
D Színészek. 
 
Helyes megoldás 
 
1-es kód: C 

Helytelen megoldás 

0-s kód:  Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés:  Macondo R061Q04

A szemközti oldalon látható szövegrészlet egy regényből származik. A történetnek ebben a 
részében Macondót, a képzeletbeli kisvárost nemrégiben kapcsolták be a vasúthálózatba, az 
elektromos hálózatba, és ekkortájt nyitották meg az első moziját is. 

Válaszolj a következő kérdésekre a szöveg alapján! 

1. feladat: MACONDO R061Q01- 0 1 2 9  

Mi dühítette fel Macondo lakosait a filmek láttán? 

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

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

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

2. feladat: MACONDO R061Q03 

A szöveg végén azt olvashatjuk, hogy Macondo lakosai úgy döntöttek, többet nem teszik be 
lábukat a moziba. Miért? 

A Szórakozni és mulatni akartak, de a filmeket valósághűnek és nyomasztónak találták. 
B Túl drágának találták a jegyeket. 
C Érzelmeiket meg akarták őrizni a valós élet helyzeteire. 
D Érzelmileg bele akarták magukat élni a filmekbe, de azok unalmasak, nem túl 

meggyőzőek és rossz minőségűek voltak. 

3. feladat: MACONDO R061Q04 

Kik a „képzeletbeli lények”, akikről a szöveg utolsó sorában van szó? 

A Szellemek. 
B Vásári találmányok. 
C A film szereplői. 
D Színészek. 

Kódolás

2. feladat: MACONDO R061Q03 

A szöveg végén azt olvashatjuk, hogy Macondo lakosai úgy döntöttek, többet nem teszik be 
lábukat a moziba. Miért? 

A Szórakozni és mulatni akartak, de a filmeket valósághűnek és nyomasztónak találták. 
B Túl drágának találták a jegyeket. 
C Érzelmeiket meg akarták őrizni a valós élet helyzeteire. 
D Érzelmileg bele akarták magukat élni a filmekbe, de azok unalmasak, nem túl 

meggyőzőek és rossz minőségűek voltak. 
 
Helyes megoldás 
 
1-es kód: C 

Helytelen megoldás 

0-s kód:  Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. feladat: MACONDO R061Q04 

Kik a „képzeletbeli lények”, akikről a szöveg utolsó sorában van szó? 

A Szellemek. 
B Vásári találmányok. 
C A film szereplői. 
D Színészek. 
 
Helyes megoldás 
 
1-es kód: C 

Helytelen megoldás 

0-s kód:  Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 
 4. kérdés:  Macondo R061Q05

 

4. feladat: MACONDO R061Q05- 0 1 9  

Egyetértesz Macondo lakosaival abban, ahogyan végül megítélik a mozit? Válaszod 
indoklásában hasonlítsd össze a saját véleményedet az övékkel! 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kódolás

MACONDO 4. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: Reagálás a szöveg tartalmára: A szereplők viselkedésének 

összehasonlítása saját ismereteivel és személyes 
tapasztalataival. 

Helyes megoldás 

1-es kód:  A tanuló utal a filmek „valósághű” világára és/vagy a néző érzelmi 
belebonyolódásra. A válasznak összhangban kell állnia azzal, hogy Macondo lakói 
a filmben a valóságot keresték. A macondóiak és a személyes élmény/hozzáállás 
konkrétan is megjelenhet, vagy rejtetten. 
 Mikor tudjuk, hogy a mozi nem a valóság, egyfajta menekülésnek is használhatjuk. Nem 

szükséges a szereplők életébe ennyire beleélni magunkat. 
 Igen, egyetértek, elég szenvedés van a világban anélkül is, hogy még újabbakat 

találnánk ki. 
 Nem, az emberek megértik, hogy amikor moziba mennek, akkor az, ami a filmvásznon 

történik az nem a valóság. 
 A macondóiakkal ellentétben sokat tudok sírni egy filmen, de ahogy kijövök a moziból, 

rögtön mindent elfelejtek. 
 Egyetértek velük. Miért hagyjuk, hogy felkavarjon a mozi? Ezért szeretem jobban a 

természettudományt, ahol csak tényekkel foglalkoznak és nem kitalált dolgokkal. 
 Azért szeretem a mozit, mert saját problémáimról eltereli a figyelmemet. 
 Attól függ. Ha rossz a film legszívesebben elhagynám a termet, de ha jó, hagyom, hogy 

magával ragadjon, és nem érdekel, hogy kitalált történet. 
 Nem. Szeretem a filmeket, és szórakoztatónak találom őket. 
 Igen, a mozi csak kitaláció. Sokkal jobb azt látni, ha valaki éli az életét. 
 Nem, a moziban eltúlozzák a dolgokat. 
 Nem értek egyet reakcióikkal, mert a mozi a szórakoztatás egy formája, és nem kell 

komolyan venni. De Macondo lakói ezt nem tudják, ezért megértem, hogyan éreznek. 

VAGY: Utal a társadalmi, történelmi vagy a kulturális közegre, pl.: több bizalom a 
technológia iránt, más törvények, más társas viselkedési szokások. A válasznak 
összhangban kell lennie azzal, hogy a macondóiak valósághű képet vártak a 
mozitól. A macondoiak és a személyes élmény/hozzáállás konkrétan is 
megjelenhet, vagy rejtetten. 

 Macondo lakosai naivan viselkedtek és túl érzelmesen reagáltak. Ma az emberek, 
csakúgy, mint én, ennél kifinomultabban viselkednek. 

 Rossz kiindulópontról kezdték nézni a filmeket. Nem értették meg, hogy nem a híreket 
látják, hanem egy szórakoztató filmet. Az ő nézőpontjukból kiindulva érthető a 
reakciójuk. A filmeket természetesen szórakozásképpen nézzük. Erre a célra készültek. 

 Manapság a filmek senkit sem kavarnak fel. 
 Igen, az ő helyükben ugyanígy gondolkodnék, mivel még soha nem láttak ilyet azelőtt. 
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MACONDO 4. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: Reagálás a szöveg tartalmára: A szereplők viselkedésének 

összehasonlítása saját ismereteivel és személyes 
tapasztalataival. 

Helyes megoldás 

1-es kód:  A tanuló utal a filmek „valósághű” világára és/vagy a néző érzelmi 
belebonyolódásra. A válasznak összhangban kell állnia azzal, hogy Macondo lakói 
a filmben a valóságot keresték. A macondóiak és a személyes élmény/hozzáállás 
konkrétan is megjelenhet, vagy rejtetten. 
 Mikor tudjuk, hogy a mozi nem a valóság, egyfajta menekülésnek is használhatjuk. Nem 

szükséges a szereplők életébe ennyire beleélni magunkat. 
 Igen, egyetértek, elég szenvedés van a világban anélkül is, hogy még újabbakat 

találnánk ki. 
 Nem, az emberek megértik, hogy amikor moziba mennek, akkor az, ami a filmvásznon 

történik az nem a valóság. 
 A macondóiakkal ellentétben sokat tudok sírni egy filmen, de ahogy kijövök a moziból, 

rögtön mindent elfelejtek. 
 Egyetértek velük. Miért hagyjuk, hogy felkavarjon a mozi? Ezért szeretem jobban a 

természettudományt, ahol csak tényekkel foglalkoznak és nem kitalált dolgokkal. 
 Azért szeretem a mozit, mert saját problémáimról eltereli a figyelmemet. 
 Attól függ. Ha rossz a film legszívesebben elhagynám a termet, de ha jó, hagyom, hogy 

magával ragadjon, és nem érdekel, hogy kitalált történet. 
 Nem. Szeretem a filmeket, és szórakoztatónak találom őket. 
 Igen, a mozi csak kitaláció. Sokkal jobb azt látni, ha valaki éli az életét. 
 Nem, a moziban eltúlozzák a dolgokat. 
 Nem értek egyet reakcióikkal, mert a mozi a szórakoztatás egy formája, és nem kell 

komolyan venni. De Macondo lakói ezt nem tudják, ezért megértem, hogyan éreznek. 

VAGY: Utal a társadalmi, történelmi vagy a kulturális közegre, pl.: több bizalom a 
technológia iránt, más törvények, más társas viselkedési szokások. A válasznak 
összhangban kell lennie azzal, hogy a macondóiak valósághű képet vártak a 
mozitól. A macondoiak és a személyes élmény/hozzáállás konkrétan is 
megjelenhet, vagy rejtetten. 

 Macondo lakosai naivan viselkedtek és túl érzelmesen reagáltak. Ma az emberek, 
csakúgy, mint én, ennél kifinomultabban viselkednek. 

 Rossz kiindulópontról kezdték nézni a filmeket. Nem értették meg, hogy nem a híreket 
látják, hanem egy szórakoztató filmet. Az ő nézőpontjukból kiindulva érthető a 
reakciójuk. A filmeket természetesen szórakozásképpen nézzük. Erre a célra készültek. 

 Manapság a filmek senkit sem kavarnak fel. 
 Igen, az ő helyükben ugyanígy gondolkodnék, mivel még soha nem láttak ilyet azelőtt. 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Homályos vagy pontatlan válasz 
 Olyan vagyok, mint Macondo lakosai, mert gyakran gondolom úgy, hogy a mozi csak 

időpocsékolás. 
 Imádom a mozit. Képtelen vagyok megérteni a reakciójukat. 

VAGY: Tévesen értelmezi a szöveget vagy nem odaillő, homályos választ ad. 
 Igen, úgy tűnik, hogy a filmek ahelyett, hogy szórakoztatóak és könnyedek lennének, 

realisztikusak és érzelgősek voltak. A film a szórakoztatás egyik formája, egy fajta 
kikapcsolása és elfelejtése a mindennapok gondjainak, felszabadult nevetés. 
A macondóiak azért voltak csalódottak, mert a filmek, amiket láttak, nem 
kikapcsolódást nyújtottak, hanem teljes igénybevételt jelentettek, holott az emberek 
szórakozásra vágytak. [Az első két mondat önmagában nem a kérdésre vonatkozik. 
Az utolsó mondat a szöveg félreértésére utal.] 

 Nem, drágábbnak kellene lennie, hiányzik a pohártartó, a pattogatott kukorica, 
a behűtött kóla és a nyalóka. Fölhajtható karfák kellenének, lábtartó és körbe 
hangszóró. [Lehet, hogy csak vicc, de ha nem, akkor félreértette a szöveget.] 

 Manapság már törvény tiltja a mozik berendezésének a rongálását. [A válasz 
a hozzáállás helyett a viselkedésre utal.] 

 Most már jobb mozik vannak. [Irreleváns] 
 Igen, mert nem volt valami jó a film és felbosszantotta őket. [A kérdés félreértése.] 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Vissza a Tartalomhoz
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 Az előző oldalon található „Metróvonalak” című ábra egy földalatti vasúthálózatot mutat be. 

A „Metróvonalak” című ábra segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1. kérdés: METRÓVONALAK R464Q01 – 0 1 9  

Melyik metróállomásnál lehet intercity buszra és intercity vonatra is szállni? 

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

2. kérdés: METRÓVONALAK R464Q02 

Ha az Állatkert megállóból a Régi-híd állomásra szeretnél eljutni, melyik megállónál kell 
másik vonalra szállnod? 

A Városháza. 
B Folyópart. 
C Városfalak. 
D Régi rakpart. 

3. kérdés: METRÓVONALAK R464Q03 – 0 1 9   

Néhány állomást, mint például a Nyugati Kapu, az Állatkert és a Szoborpark, szürke kör vesz 
körül. Mit árul el ez a szürke kör ezekről az állomásokról? 

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

4. kérdés: METRÓVONALAK R464Q04 – 0 1 2 9  

A Széchenyi állomástól az Erdő állomásig vezető legrövidebb földalatti vasúti útvonalat kell 
megkeresned. 

Rajzold be a térképen, hogy milyen útvonalon mennél! 

 

1. kérdés:  Metróvonalak R464Q01

 

 Az előző oldalon található „Metróvonalak” című ábra egy földalatti vasúthálózatot mutat be. 

A „Metróvonalak” című ábra segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1. kérdés: METRÓVONALAK R464Q01 – 0 1 9  

Melyik metróállomásnál lehet intercity buszra és intercity vonatra is szállni? 

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

2. kérdés: METRÓVONALAK R464Q02 

Ha az Állatkert megállóból a Régi-híd állomásra szeretnél eljutni, melyik megállónál kell 
másik vonalra szállnod? 

A Városháza. 
B Folyópart. 
C Városfalak. 
D Régi rakpart. 

3. kérdés: METRÓVONALAK R464Q03 – 0 1 9   

Néhány állomást, mint például a Nyugati Kapu, az Állatkert és a Szoborpark, szürke kör vesz 
körül. Mit árul el ez a szürke kör ezekről az állomásokról? 

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

4. kérdés: METRÓVONALAK R464Q04 – 0 1 2 9  

A Széchenyi állomástól az Erdő állomásig vezető legrövidebb földalatti vasúti útvonalat kell 
megkeresned. 

Rajzold be a térképen, hogy milyen útvonalon mennél! 

 

Kódolás

 

 Az előző oldalon található „Metróvonalak” című ábra egy földalatti vasúthálózatot mutat be. 

A „Metróvonalak” című ábra segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1. kérdés: METRÓVONALAK R464Q01 – 0 1 9  

Melyik metróállomásnál lehet intercity buszra és intercity vonatra is szállni? 

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

METRÓVONALAK 1. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: 

Információszerzés és visszakeresés: információ visszakeresése. 
Információ megkeresése a térkép összefüggéseinek feltárásával. 

Helyes megoldás 

1-es kód:  Világosan a Városközpontra utal. A vonal nevére is utalhat. 
 Városközpont állomásnál. 
 A Városközpontnál. 
 Városközpont (Keleti kapu) 
 Városközponti (1-es vonal) 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 
 Az állomásnál. 
 Torony. 
 1-es vonal. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: METRÓVONALAK R464Q02 

Ha az Állatkert megállóból a Régi-híd állomásra szeretnél eljutni, melyik megállónál kell 
másik vonalra szállnod? 

A. Városháza. 
B. Folyópart. 
C. Városfalak. 
D. Régi rakpart. 

METRÓVONALAK 2. KÓDOLÁS   
A FELADAT CÉLJA: 

Információszerzés és visszakeresés: információ visszakeresése. 
A megfelelő csomópont azonosítása a térképen, zavaró információk között. 

Helyes megoldás 

1-es kód: D 

2. kérdés:  Metróvonalak R464Q02

 

 Az előző oldalon található „Metróvonalak” című ábra egy földalatti vasúthálózatot mutat be. 

A „Metróvonalak” című ábra segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1. kérdés: METRÓVONALAK R464Q01 – 0 1 9  

Melyik metróállomásnál lehet intercity buszra és intercity vonatra is szállni? 

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

2. kérdés: METRÓVONALAK R464Q02 

Ha az Állatkert megállóból a Régi-híd állomásra szeretnél eljutni, melyik megállónál kell 
másik vonalra szállnod? 

A Városháza. 
B Folyópart. 
C Városfalak. 
D Régi rakpart. 

3. kérdés: METRÓVONALAK R464Q03 – 0 1 9   

Néhány állomást, mint például a Nyugati Kapu, az Állatkert és a Szoborpark, szürke kör vesz 
körül. Mit árul el ez a szürke kör ezekről az állomásokról? 

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

4. kérdés: METRÓVONALAK R464Q04 – 0 1 2 9  

A Széchenyi állomástól az Erdő állomásig vezető legrövidebb földalatti vasúti útvonalat kell 
megkeresned. 

Rajzold be a térképen, hogy milyen útvonalon mennél! 

 

Kódolás

 

 Az előző oldalon található „Metróvonalak” című ábra egy földalatti vasúthálózatot mutat be. 

A „Metróvonalak” című ábra segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1. kérdés: METRÓVONALAK R464Q01 – 0 1 9  

Melyik metróállomásnál lehet intercity buszra és intercity vonatra is szállni? 

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

METRÓVONALAK 1. KÓDOLÁS  
A FELADAT CÉLJA: 

Információszerzés és visszakeresés: információ visszakeresése. 
Információ megkeresése a térkép összefüggéseinek feltárásával. 

Helyes megoldás 

1-es kód:  Világosan a Városközpontra utal. A vonal nevére is utalhat. 
 Városközpont állomásnál. 
 A Városközpontnál. 
 Városközpont (Keleti kapu) 
 Városközponti (1-es vonal) 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 
 Az állomásnál. 
 Torony. 
 1-es vonal. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: METRÓVONALAK R464Q02 

Ha az Állatkert megállóból a Régi-híd állomásra szeretnél eljutni, melyik megállónál kell 
másik vonalra szállnod? 

A. Városháza. 
B. Folyópart. 
C. Városfalak. 
D. Régi rakpart. 

METRÓVONALAK 2. KÓDOLÁS   
A FELADAT CÉLJA: 

Információszerzés és visszakeresés: információ visszakeresése. 
A megfelelő csomópont azonosítása a térképen, zavaró információk között. 

Helyes megoldás 

1-es kód: D 
 

Helytelen megoldás 

0-s kód:  Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: METRÓVONALAK R464Q03 – 0 1 9   

Néhány állomást, mint például a Nyugati Kapu, az Állatkert és a Szoborpark, szürke kör vesz 
körül. Mit árul el ez a szürke kör ezekről az állomásokról? 

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

METRÓVONALAK 3. KÓDOLÁS   
A FELADAT CÉLJA: 

Reflexió és értékelés: reflexió a szöveg formájára, a szöveg formájának értékelése. 
Egy grafikai elem céljának értelmezése a térképen. 

Helyes megoldás 

1-es kód: Válaszában utal arra a tényre, hogy ezek az állomások a vonal végét jelzik. 
 Végállomás. 
 Utolsó. 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Nem kielégítő, homályos választ ad. 

 Tévesen értelmezi a szöveget, vagy nem odaillő, irreleváns választ ad. 
 Innen lehet busszal menni. [Lehetséges, de a szürke kör nem ezt jelzi.] 
 Ezek a legforgalmasabb állomások. 
 Ezek a legnagyobb állomások. 

9-es kód: Nincs válasz. 

4. kérdés: METRÓVONALAK R464Q04 – 0 1 2 9  

A Széchenyi állomástól az Erdő állomásig vezető legrövidebb földalatti vasúti útvonalat kell 
megkeresned. 

Rajzold be a térképen, hogy milyen útvonalon mennél! 

METRÓVONALAK 4. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Információszerzés és visszakeresés: információ visszakeresése. 
A térkép számos információjának összekapcsolása a két adott pont közötti legrövidebb 
út megállapításához. 
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3. kérdés:  Metróvonalak R464Q03

 

 Az előző oldalon található „Metróvonalak” című ábra egy földalatti vasúthálózatot mutat be. 

A „Metróvonalak” című ábra segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1. kérdés: METRÓVONALAK R464Q01 – 0 1 9  

Melyik metróállomásnál lehet intercity buszra és intercity vonatra is szállni? 

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

2. kérdés: METRÓVONALAK R464Q02 

Ha az Állatkert megállóból a Régi-híd állomásra szeretnél eljutni, melyik megállónál kell 
másik vonalra szállnod? 

A Városháza. 
B Folyópart. 
C Városfalak. 
D Régi rakpart. 

3. kérdés: METRÓVONALAK R464Q03 – 0 1 9   

Néhány állomást, mint például a Nyugati Kapu, az Állatkert és a Szoborpark, szürke kör vesz 
körül. Mit árul el ez a szürke kör ezekről az állomásokról? 

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

4. kérdés: METRÓVONALAK R464Q04 – 0 1 2 9  

A Széchenyi állomástól az Erdő állomásig vezető legrövidebb földalatti vasúti útvonalat kell 
megkeresned. 

Rajzold be a térképen, hogy milyen útvonalon mennél! 

 

Kódolás

 

Helytelen megoldás 

0-s kód:  Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: METRÓVONALAK R464Q03 – 0 1 9   

Néhány állomást, mint például a Nyugati Kapu, az Állatkert és a Szoborpark, szürke kör vesz 
körül. Mit árul el ez a szürke kör ezekről az állomásokról? 

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

METRÓVONALAK 3. KÓDOLÁS   
A FELADAT CÉLJA: 

Reflexió és értékelés: reflexió a szöveg formájára, a szöveg formájának értékelése. 
Egy grafikai elem céljának értelmezése a térképen. 

Helyes megoldás 

1-es kód: Válaszában utal arra a tényre, hogy ezek az állomások a vonal végét jelzik. 
 Végállomás. 
 Utolsó. 

Helytelen megoldás 

0-s kód: Nem kielégítő, homályos választ ad. 

 Tévesen értelmezi a szöveget, vagy nem odaillő, irreleváns választ ad. 
 Innen lehet busszal menni. [Lehetséges, de a szürke kör nem ezt jelzi.] 
 Ezek a legforgalmasabb állomások. 
 Ezek a legnagyobb állomások. 

9-es kód: Nincs válasz. 

4. kérdés: METRÓVONALAK R464Q04 – 0 1 2 9  

A Széchenyi állomástól az Erdő állomásig vezető legrövidebb földalatti vasúti útvonalat kell 
megkeresned. 

Rajzold be a térképen, hogy milyen útvonalon mennél! 

METRÓVONALAK 4. KÓDOLÁS 
A FELADAT CÉLJA: 

Információszerzés és visszakeresés: információ visszakeresése. 
A térkép számos információjának összekapcsolása a két adott pont közötti legrövidebb 
út megállapításához. 
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4. kérdés:  Metróvonalak R464Q04

 

 Az előző oldalon található „Metróvonalak” című ábra egy földalatti vasúthálózatot mutat be. 

A „Metróvonalak” című ábra segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1. kérdés: METRÓVONALAK R464Q01 – 0 1 9  

Melyik metróállomásnál lehet intercity buszra és intercity vonatra is szállni? 

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

2. kérdés: METRÓVONALAK R464Q02 

Ha az Állatkert megállóból a Régi-híd állomásra szeretnél eljutni, melyik megállónál kell 
másik vonalra szállnod? 

A Városháza. 
B Folyópart. 
C Városfalak. 
D Régi rakpart. 

3. kérdés: METRÓVONALAK R464Q03 – 0 1 9   

Néhány állomást, mint például a Nyugati Kapu, az Állatkert és a Szoborpark, szürke kör vesz 
körül. Mit árul el ez a szürke kör ezekről az állomásokról? 

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

4. kérdés: METRÓVONALAK R464Q04 – 0 1 2 9  

A Széchenyi állomástól az Erdő állomásig vezető legrövidebb földalatti vasúti útvonalat kell 
megkeresned. 

Rajzold be a térképen, hogy milyen útvonalon mennél! 

 Kódolás
 

Helyes megoldás 

2-es kód:  A tanuló az alábbi ábrának megfelelő útvonalat rajzol be: 

   

Részlegesen helyes megoldás 

1-es kód: A tanuló az alábbi ábrának megfelelő útvonalat rajzol be: 

  

Helytelen megoldás 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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