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1/1. feladat 
 Item: S031356  

 Helyes válasz: B 
 
1/2. feladat 
 Item: S031291  

 Helyes válasz: A 
 
1/3. feladat 
 Item: S031230  

 Helyes válasz: D 
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1/4. feladat 

  

Kód Válasz Item: S031325 
 Jó válasz 

10 Válaszában utal arra, hogy Gergő beteg, lázas vagy valami ehhez hasonló. 
Példák: 
Beteg volt. 
Fertőzése volt 
Hőemelkedése volt. 
Talán napszúrása volt. 
Talán tüdőgyulladása van. 
Egy vírus okozhatja ezt a hőmérdékletet. 

19 Más helyes válasz. 

 Rossz válasz 
70 Csak az szerepel a válaszban, hogy lehült, vizes lett, vagy hasonlók.  [betegségek kialakulásával 

kapcsolatos tévképzet jelenik meg a válaszban.] 
Példák: 
Az előző éjszaka kint volt a hidegben. 
Jéghideg vízben úszott. 

71 Csak a külső hőmérsékletet befolyásoló tényezőket említ. 
Példák: 
Túl meleg volt az idő. 
Túl sok pokróc. 
Vastag pizsamát viselt. 
Napon volt. 
Forró fürdőt vett. 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 
válaszokat) 
Példák: 
Fájt a feje. 
Előző este sokáig maradt ki éjszaka.  

 Nincs válasz 
99 Üres 
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1/5. feladat 
 Item: S031068 

 Helyes válasz: A 
 
1/6. feladat 
 Item: S031418  

 Helyes válasz: B 
 
1/7. feladat 
Megjegyzés: A két válasz külön van kódolandó. Egyazon kód kétszer is odaítélhető, ha a válaszok általános 

kategóriákra vonatkoznak. Amennyiben a két válasz lényegében azonos, a második válaszra 79-es kódot kell 
adni. Például, ha válasz egyaránt említi a „lámpát” és a „villanykörtét”, akkor az első válasz 10-es kódot, a 
második pedig 79-es kódot kapjon. Ha viszont a válasz „televízióról” és „rádióról” tesz említést, akkor 
mindkét válasz 12-es kódot kap. Ha csak egy válasz szerepel, a második kódnak 99-esnek kell lennie. 

Kód Válasz Item: S031197A,B 
 Jó válasz 

10 Arra utal, hogy fényt ad. 
Példák: 
Lámpák működtetéséhez használjuk. 
Fény. 
Villanykörték. 

11 Arra utal, hogy hőt ad. 
Példák: 
Otthonaink fűtésére 
Hő. 

12 Elektromos háztartási gép vagy berendezés működtetésére utal.  
Példák: 
TV, rádió, hűtőszekrény, számítógépek,telefon, ventillátor, mosógép, hajszárító, elektromos 
vízmelegítő, sütő, kenyérpirító stb. 

13 Közlekedésre utal.  
Példák: 
Elektromos autók, buszok, vonatok, stb.. 

19 Más helyes válasz. 

 Rossz válasz 
70 A válasz túlságosan pontatlan [Kapcsolata a fénnyel, hővel vagy más alkalmazással nem világos].

Példák: 
Segítségünkre van. 
Íráshoz, olvasáshoz. 
Energiára. 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 
válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 
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1/8. feladat 
 Item: S031371 

 Helyes válasz: D 
 
1/9. feladat 
 Item: S031376 

 Helyes válasz: D 
 
1/10. feladat 
Kód Válasz Item: S031044  

 Jó válasz 
10 Föld =  2 

Hold = 3  

Nap = 1  

 Rossz válasz 
71 Csak a Nap helyes (3 – 2 – 1). 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 
válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 
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1/11. feladat 
Megjegyzés: A két válasz külön van kódolandó. Egyazon kód kétszer is odaítélhető, ha a válaszok általános 

kategóriákra vonatkoznak. Amennyiben a két válasz lényegében azonos, a második válaszra 79-es kódot kell 
adni. Például, ha a válasz azt mondja, hogy „állatokat vadásznak étkezési célra” és „megölik az állatokat a 
bőrükért”, akkor az első válasz 11-es kódot kap, a második pedig 79-et.  Ha csak egy választ adtak, a második 
kódnak 99-nek kell lennie. 

Kód Válasz Item: S031390A,B 
 Jó válasz 

10 Említi a fák kidöntését, vagy más területfejlesztési lépéseket (amelyek az élőhelyveszteséghez 
vezetnek.). 
Példák: 
Fák kivágása. 
Házak vagy utak építése. 
Papír készítése, fakunyhók, mert kivágnak fákat, amelyek élőhelyül szolgálnak állatoknak. 
Elpusztítják az állatok élőhelyét, az erdőket. 
Erdőirtás. 
Megfosztják őket otthonaiktól. 

11 Említi a vadászatot, vagy az állatok megölését (étkezési célok  miatt, bőrükért, stb. )  
Példák: 
Lelövik és megeszik az állatokat. 
Vadászat (különösen a ritka fajokra). 
A ritka fajok befogása, hogy állatkertbe tegyék őket. 
Orvvadászat 

12 Említi a környezetszennyezést (vagy hasonlók).  
Példák: 
A levegő szennyezése. 
Hulladékanyagok vízbe eresztése. 
Szennyezés. 
Olajfoltok az óceánban. 

19 Más helyes válasz. 

 Rossz válasz 
70 Az emberek olyan tevékenységét említi, amelyeknek nem világos a hatása az állatok kihalására. 

Példák: 
Cigarettázás. 
Labdázás állatokkal. 
Cipőkészítés. 
Kísérletezés. 
Kutya sétáltatás. 
Lövöldözés 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 
válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 
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2/1. feladat 
Kód Válasz Item: S051057 

 Jó válasz 
10 Az alábbi módon egészíti ki a táblázatot.

Funkció  Test része 
Tartja a testet csontváz
Vért pumpál a testben Szív

Gondolkodásra használjuk Agy
 

 Részlegesen jó válasz 
 Rossz válasz 
70 Csak a szívet azonosítja.   

71 Csak az agyat azonosítja.  

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 
válaszokat) 

 Elme 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
2/2. feladat 
 Item: S051032 

 Helyes válasz: D 
 
2/3. feladat 
 Item: S051049 

 Helyes válasz: B, B, A, A 
 
2/4. feladat 
 Item: S051033 

 Helyes válasz: B 
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2/5. feladat 
Kód Válasz Item: S051173 

 Jó válasz 
10 Azt említi, hogy a kalcium a(z) (erős) csontok kialakulásához szükséges. 

Példák: 

A csontjai miatt van szüksége kalciumra. 

A csontjai növekednek, és szüksége van a kalciumra, hogy ez megtörténhessen.  

Kalcium tartalmú ételek fogyasztása segíthet Henriknek erőssé tenni a csontjait. 

A csontok miatt.  

Csontok. 

 Rossz válasz 
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 

válaszokat), ideértve a következőt rossz választ is: 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
2/6. feladat 
 Item: S051086 

 Helyes válasz: A 
 
2/7. feladat 
 Item: S051179 

 Helyes válasz: C 
 
2/8. feladat 

Kód Válasz Item: S051074 
 Jó válasz 
10 Nem, azzal a magyarázattal, hogy az izzó azért nem világít, mert az áramkör nem zárt.  

Példák: 

Nem –rés van a vezetékek között. 

Nem – a jobb oldalon lévő két drótnak kapcsolódnia kell. 

Nem – a kapcsoló nincsen zárva, így az izzó nem fog égni. 

Nem – Nincsen zárva az áramkör. 

Nem –. Nincs mind csatlakoztatva. 

11 Igen, hogy az izzó felgyulladna, ha a két vezeték érintkezne. 

 Rossz válasz 
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 

válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 
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2/9. feladat 
Kód Válasz Item: S051119 

 Jó válasz 
10 Nem, azzal az indoklással, hogy egy erősebb mágnes (pl. A mágnes), nagyobb távolságról képes 

vonzani a tűt.  

Példák: 

Nem –A mágnes nagyobb távolságról vonzotta a tűt, mint a B mágnes, tehát az az erősebb.  

Nem –B mágnesnek közelebb kell lennie a tűhöz, tehát az a gyengébb. 

Nem –A mágnes erősebb, mint B mágnes, mivel az A 15 cm-ről vonzza a tűt, míg a B mágnes 10 
cm-ről tudta magához vonzani.   

11 Nem, olyan indoklással, ami csak a mágnes erősségére VAGY csak a távolságra hivatkozik.  

Nem – A mágnesek különböző távolságokról gyakoroltak vonzást.  

Nem –  Mert A mágnes nagyobb távolságról vonzotta a tűt. 

 Rossz válasz 
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 

válaszokat) 

Példák: 

Nem –A mágnes az erősebb. 

Nem –B mágnes gyenge. 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
2/10. feladat 
 Item: S051071 

 Helyes válasz: B 
 
2/11. feladat 
 Item: S051100 

 Helyes válasz: C 
 
2/12. feladat 
 Item: S051156 

 Helyes válasz: D 
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3/1. feladat 
 Item: S041117 

 Helyes válasz: B 
 
3/2. feladat 
 Item: S041120 

 Helyes válasz: C 
 
3/3. feladat 
Megjegyzés: i) Az élő élettelen dologként elfogadható dolgok listája: 

Élő dolgok                                       Élettelen dolgok 
hal 
béka 
teknős  
szitakötő (rovar, pillangó, légy) 
tavirózsa (növények, virágos növény, vízinövény) 
fák 
fű 
puhatestűek (csigák) 

Nap 
felhők 
víz 
kő  
kavics (kövek) 
homok 
talaj (por, föld)  
sár 
levegő 

 
ii) Ha az élő dolgok közül 3 az “Élettelen dolgok” oszlopban vannak felsorolva, míg az élettelen 
dolgok közül 3 az “Élő dolgok” oszlopban,, , 79-es kóddal kell kódolni. 

Kód Válasz Item: S041003
 Jó válasz 
10 Felsorol három élőlényt az első oszlopban és három élettelen dolgot a második oszlopban a fenti 

megjegyzésben szereplő listából. 

 Rossz válasz 
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
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3/4. feladat 
Kód Válasz Item: S041224

 Jós válasz 
20 Azonosítja a növény négy részét és mindegyikhez egy megfelelő szerepet ír. 

1: Virág (bimbó) Magvakat hoz létre (magvai vannak, gyümölcsöt/termést hoz létre, virágport készít, a 
rovarokat a növényhez vonzza). 
1: Magvak. Ezek szaporítják a növényt, amikor a magvak kicsíráznak.  
1: Szirmok. Vonzzák a beporzókat.  
2: Szár. A vizet és a táplálékot szállítja (tartja a növényt, vizet szállít, a tápanyagot és ásványokat szállítja 
más részekhez, tápanyagot tárol). 
3: Levél. Tápanyagot készít a növény számára. (itt megy végbe a fotoszintézis, elnyeli a napfényt, levegőt 
vesz fel, szén-dioxidot bocsát ki, oxigént bocsát ki, vizet bocsát ki).  
4: Gyökér. Vizet szállít a növénybe. (Ásványokat, tápanyagot szív fel a földből, vizet szív fel, vizet vesz fel, 
rögzíti a növényt, tápanyagot tárol.) 

21 Megnevezi a növény 4 részét és 3 szerepét jól írja le.

 Részlegesen jó válasz
10 Azonosít: 

4 részt és 1 vagy 2 szerepét, VAGY 
3 részt és 1 vagy 2 vagy 3 szerepét VAGY 
2 részt és 1 vagy 2 szerepét. 

 Rossz válasz 
70 Azonosít 4 részt, de egyetlen szerepet sem azonosít megfelelően.

79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
3/5. feladat 
 Item: S041163 

 Helyes válasz: B 
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3/6. feladat 
Kód Válasz Item: S041039

 Jó válasz 
10 Kerékpár, a levegő- vagy hangszennyezésre utaló indoklással. (A válasz akkor is jó, ha az indoklásban 

nem odaillő infromáció is szerepel, például, az ózonréteg rongálása).  
Példák: 
Nem termel füstöt, mint a motorkerékpár.  
A motorkerékpár füstöt pöfög ki, ami felmegy a levegőbe és szennyezi. A kerékpár pedig nem. 
A motorkerékpár füstöt bocsájt ki, ami rongálja az ózonréteget, ezért a kerékpár jobb a környezet 
szempontjából. 
A motorkerékpár piszkos gázokat termel. 
Nem bocsájt ki szennyező anyagokat. 
Nem zajos, mint a motorkerékpár. 
Nagyon csendes. 

19 Más jó válasz. 

 Rossz válasz 
70 Kerékpár, általános indoklással.  

Példák: 
Szerintem a kerékpár, mert nem használ benzint. 
A kerékpár, mert a motorkerékpár nem megújuló energiaforrást használ. 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Példák: 
A kerékpár, mert testmozgást lehet vele végezni. 

 
3/7. feladat 
 Item: S041014 

 Helyes válasz: A 
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3/8. feladat 
Kód Válasz Item: S041181

 Jó válasz 
10 Megemlíti a köhögést vagy tüsszentést.

Példák:  
Ha valaki rátüsszent a barátjára, átadhatja neki a kórokozókat. 
Az influenza úgy terjed, hogy valaki ráköhög vagy rátüsszent valakire. 
Amikor valaki ráköhög vagy rátüsszent közvetlenül valaki másra. 
Azzal, hogy olyan ember mellett áll valaki, aki tüsszent. 
Köhögéssel vagy tüsszentéssel. 

11 Megemlíti ugyanannak a tárgynak a megérintését, ugynannak az edénynek a használatát, amit egy 
influenzás ember korábban megérintett/ használt, vagy valaki fizikailag érintkezik olyan emberrel, aki 
influenzás.  
Példák:  
Az inflenza terjedhet közösen fogyasztott étellel vagy itallal. 
Kézfogással. 

19 Más jó válasz. 
Példák:   
A levegőben terjed. 
Valaki más levegőjét belélegezve. 

 Rossz válasz 
70 Utal egy influenzás személy közelségére, de nem említ köhögést, tüsszentést vagy közvetlen érintkezést. 

Példák: 
Úgy terjedhet, ha közel megyünk valakihez, akinek influenzája van. 
Úgy terjed, ha emberek együtt ülnek. 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Ha valaki beteg és influenzája van, akkor az emberről emberre terjed. 
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3/9. feladat 
Kód Válasz Item: S041174

 Jó válasz 
10 Utal az élelemszerzésre és/vagy a szaporodásra.

Példák: 
Azért költöznek egyik területről a másikra, hogy ott egyenek vagy szaporodjanak. 
Van olyan madár, ami táplálékot talál vagy fészekrakóhelyet. 
Van, hogy kevés lesz az ennivaló és a madarak olyan helyre költöznek, ahol több az ennivaló. 
Azért költöznek, hogy olyan helyen legyenek, ahol könnyebben életben maradnak a kicsinyeik. 
Azért költöznek a madarak, hogy biztonságos helyet találjanak a szaporodáshoz 
Amikor valahol túl hideg lesz egy madár számára, melegebb helyre költözik. A madarak párzási időszakban 
is költöznek. 

11 Utal a melegebb helyre költözésre anélkül, hogy az élelemszerzést vagy szaporodást említené.  
Példák: 
Ha egy madár olyan országban él, ahol tél van, akkor a hidegben elpusztul. Ezért elköltözik olyan helyre, 
ahol nyár van vagy tavasz. 
Meleg éghajlatot biztosít a madarak számára. 
Melegebb helyre költöznek. 

 Rossz válasz 
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)

 
3/10. feladat 
 Item: S041049 

 Helyes válasz: C 
 
3/11. feladat 
 Item: S041208 

 Helyes válasz: B 
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3/12. feladat 
Kód Válasz Item: S041060

 Jó válasz 
10 3. ábra és megmagyarázza, hogy a légnemű anyagok kiterjednek (vagy nő a térfogatuk) VAGY kitöltik a 

tartályt (felemelkedik, szétterül úgy, hogy felveszi a tartály alakját) VAGY nincs meghatározott alakja.  
Példák: 
A légnemű anyagoknak nincs meghatározott térfogata, alakja 
A légnemű anyagok kitöltik a teret. 
A részecskék eltávolodnak egymástól. 

 Rossz válasz 
70 3. ábra rossz indoklással vagy indoklás nélkül.  

Példák:  
3. ábra: Úgy néz ki, mint egy gáz. 

71 4. ábra indoklással vagy indoklás nélkül. 

72 5. ábra indoklással vagy indoklás nélkül. 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
3/13.A feladat 

Kód Válasz Item: S041201A
 Jó válasz 
10 Utal a víz  elérhetőségére (termények és/vagy az állatok számára) VAGY a termékeny talaj jelenlétére 

VAGYa jobb termés lehetőségére. 
Példák: 
Sok víz van öntözésre. 
Könnyen lehet locsolni a gabonát. 
Lehet vizet hozni az állatoknak. 
Könnyen juthatnak vízhez. 
A talaj termékeny. 
Termékeny talaj rakódik le minden évben. 
Jó a talaj a zöldségtermeléshez. 
Jobb termés érhető el. 

 Rossz válasz 
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)

Példák: 
Elég víz van mosásra. 
Halakat lehet fogni. 
A termény nőni fog. 
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3/13.B feladat 
Kód Válasz Item: S041201B

 Jó válasz 
10 Utal a folyó kiöntésére/árvízre VAGY arra, hogy a folyó szennyezett/szennyező anyagot szállíthat VAGY 

hogy állatok eshetnek a vízbe.  
Példák: 
A folyó kiönthet. 
A folyó kiönthet és beterítheti a termést sárral. 
A folyó kiönthet és elmoshatja az épületeket. 
A víz elmoshatja a termést. 
A folyó szennyezőanyagokat szállíthat a földekre. 
Szennyező anyagok kerülhetnek (mosódhatnak) a földekről a folyóba. 
A vizet megmérgezhetik. 
A folyó vize lehet, hogy piszkos vagy szennyezett. 
Állatok beleeshetnek és megsérülhetnek. 

 Rossz válasz 
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)

Példák: 
Télen a víz befagy, korcsolyáznak rajta és beleeshetnek. 
Valami bele fog esni a vízbe. 
A folyó veszélyes. 
Sár. 
A folyó új utakat alakíthat ki a földművelésben. 
A folyó útban van, és akadályoz dolgokban. 
Megnehezíti az aratást.  
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4/1. feladat 
 Item: S031340 

 Helyes válasz: C 
 
4/2. feladat 
 Item: S031236 

 Helyes válasz: D 
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4/3. feladat 
Megjegyzés: A két válasz külön kódolandó. Egyazon kód kétszer is odaítélhető, ha a válaszok 

általános kategóriákra vonatkoznak. Amennyiben a két válasz lényegében azonos, a második 
válaszra 79-es kódot kell adni. Például, amennyiben a válasz azt írja „zuhanyozzunk 
rövidebben” és „használjunk kevesebb fürdővizet”, akkor az első válasz 12-es kódot kap, a 
második pedig 79-est. Ha csak egy választ adtak, a második kódnak 99-nek kell lennie. 

Kód Válasz Item: S031391A,B 
 Jó válasz 

10 Megemlíti, hogy a csapokat nem szabad kinyitva hagyni (vagy hasonló).  
Példák: 
Ne hagyd a csapot nyitva. 
Zárd el a csapot, ha nem használod. 
Akadályozd meg, hogy csöpögjön a víz a csapból. 

11 Megemlít a víz újrahasznosításának/újrafelhasználásának/tisztításának/ egy módját (vagy 
hasonló).  
Példák: 
Szűrd ki a szennyeződést, hogy megihasd a vizet. 
Ne öntsd ki a fürdővizet. Használd növények öntözéséhez. 
Tartsd meg a vizet addig, amíg igazán szükséged nem lesz rá. 
Ne szennyezd be a folyókat, hogy ihass belőlük. 
Használd fel a rizsmosásra használt vizet a padlómosáshoz. 

12 Egy saját gyakorlati módszet ír le a víz megóvására és a vízhasználat minimalizálására. 
Példák: 
Zuhanyozz rövid ideig. 
Vigyázz, hogy ki ne lötyköld a vizet. 
Ne játssz a slaggal. 
Csak egyszer mosd le az autódat havonta. 
Ne használjuk úszómedence feltöltéséhez. 
Ne használd fűlocsolásra! 
Éjszaka öntözd a kertedet. 
Használj kevesebb vizet kézmosáshoz. 
Használj víztakarékos vécét. 

19 Más jó válasz. 

 Rossz válasz 
70 Általános / pontatlan állítást ír azzal kapcsolatban, hogy ne használjunk vagy igyunk (sok) vizet. 

[Nem ír le specifikus eljárást]  
Példák: 
Ne használj többé vizet! 
Ne idd meg! 
Használd korlátozott mennyiségben! 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 
válaszokat) 
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4/4. feladat 
 Item: S031361 

 Helyes válasz: B 
 
4/5. feladat 
 Item: S031001 

 Helyes válasz: D 
 
4/6. feladat 
 Item: S031084 

 Helyes válasz: C 
 
4/7. feladat 
 Item: S031410 

 Helyes válasz: A 
 
4/8. feladat 
Kód Válasz Item: S031421 

 Jó válasz 
10 Csak a fát ÉS a benzint jelölte meg (rossz anyagot nem jelölt meg).  

 Rossz válasz 
70 Fa ÉS levegő (rosszat nem jelölt meg). 

71 Benzin ÉS levegő (rosszat nem jelölt meg). 

72 Vizet VAGY homokot jelöli meg. (akkor is, ha rosszat is megjelölt). 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 
válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
4/9. feladat 
 Item: S031298 

 Helyes válasz: B 
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4/10. feladat 
Kód Válasz Item:  S031076 

 Jó válasz 
10 A válasz taszításra vagy a kocsik egymástól eltávolodására utal, vagy arra, hogy NEM vonzódnak 

egymáshoz (vagy hasonló). [Rajzolhat ábrát ennek bemutatására].  
Példák: 
A mágnesek taszítják egymást, mert a két északi pólus taszítja egymást. 
El fogják lökni egymást. 
A kocsik szét fognak menni. 
A két kocsi nem tapad össze. 
Nem É-D, így nem maradnak együtt. 
A két északi pólus taszítja egymást és a kocsik el fognak fordulni egymástól 
Ha az egyik kocsi megfordulna, akkor összetapadnának. 

Megjegyzés: Állíthatja azt is, hogy ha az egyik kocsi megfordul, akkor Észak/Dél pólus vonzani 
fogja egymást. 

 Rossz válasz 
70 A válasz csak a két kocsi vonzásra utal, ANÉLKÜL, hogy beszélne a megfordulásokról, és ezáltal 

É-D pólusok vonzásáról.  
Példák: 
Össze fognak tapadni.  
A mágnes két pólusa vonzani fogja egymást. 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 
válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
4/11. feladat 
 Item: S031275 

 Helyes válasz: C 
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5/1. feladat 
 Item: S041311 

 Helyes válasz: B 
 
5/2. feladat 
 Item: S041178 

 Helyes válasz: A 
 
5/3. feladat 

 
5/4. feladat 
 Item: S041180 

 Helyes válasz: C 
 
5/5. feladat 
 Item: S041187 

 Helyes válasz: D 
 
   

Kód Válasz Item: S041182
 Helyes válasz 
10 Ír egy elfogadható okot. 

Példák: 
Megmoshatná a kezét 
Marci eltakarhatná a száját és az orrát maszkkal. 
Marci megkérhetné a barátját, hogy viseljen maszkot. 
Marci vigyázzon, hogy ne köhögjenek, tüsszentsenek, fújjanak rá. 
Marci megmondhatja a barátjának, hogy takarja el a száját, amikor köhög vagy tüsszent. 
Marci viselhetne kesztyűt. 
Marci ne érjen hozzá az barátja arcához. 
Ne egyenek ugyanabból az ételből és ne igyanak ugyanabból a pohárból. 
Marci ne nyúljon azokhoz a dolgokhoz, amikhez a barátja. 
Marci ne fogjon vele kezet! 

 Rossz válasz 
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)

Példák: 
Ne üljön közel hozzá. 
Kapjon influenza-oltást. 
Marci ne üljön szembe a barátjával. 

 Nincs válasz 
99 Üres 
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5/6.A feladat 
Kód Válasz Item: S041013A

 Helyes válasz 
10 Megmagyarázza, hogy a tigris a zsákmánya átdöfésére (harapásra, megfogásra, tépésre, ölésre, szaggatásra) 

használja a szemfogait  
Példák:   
A tigris arra használja a szemfogait, hogy megfogja és megölje az áldozatát.  
A tigris a szemfogaival átdöfi a zsákmányát és széttépi a húst. 
A tigris arra használja a szemfogait, hogy megölje a zsákmányát. 
Beleharap állatokba és megöli őket. 
A tigris arra használja a szemfogait, hogy megragadja a zsákmányát. 

 Rossz válasz 
70 Azt állítja, hogy a tigris az étel megrágására (összezúzására, őrlésére) használja a szemfogait.  

Példák: 
A tigris szétőrli a csontokat. 
A tigris arra használja a szemfogait, hogy megrágja a zsákmányát. 
A tigris arra használja a szemfogait, hogy átrágja a kemény húst, izmokat és szerveket. 
A csontok összezúzására. 
A zsákmány összezúzására/szétőrlésére. 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
A tigris a szemfogait zsákmányok elejtésére használja.  
Hogy megegye a zsákmányát. 
Hogy lenyelje a zsákmányát 
A tigris húshoz használja őket. 
Hogy elkapja a zsákmányt. 
Hogy felaprítsa a táplálékot. 
Hogy megharapja a zsákmányt. 

 Nincs válasz  
99 Üres 
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5/6.B feladat 
Kód Válasz Item: S041013B

 Helyes válasz 
10 Azt állítja, hogy a patkány a metszőfogait a táplálék rágcsálására (harapdálására) vagy a zsákmány 

megölésére használja. 
Példák:   
A patkány arra használja őket, hogy szétharapja a mogyorót, gabonát, húst vagy zöldséget. 
Az ennivaló rágcsálására használja őket. 
A patkány a kemény dolgok elharapására használja a metszőfogait. 
A zsákmány fejének megharapására használja. 
Madárfiókák megölésére használja. 

 Rossz válasz 
70 Azt állítja, hogy a patkány rágásra (szétzúzására, őrlésre, vágásra) használja a metszőfogait  

Példák: 
A patkány puhább dolgok megrágására használja a metszőfogait. 
A patkányok a metszőfogaik segítségével rágják meg az ennivalójukat. 
A patkányok az étel őrlésére használják. 
A patkány mogyoró és gabona széttörésére hasznája. 
Az étel szétrágására használja. 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Zöldségekhez használja őket. 
A zsákmány elkapására. 
A patkány megharapja az ételt. 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
5/7. feladat 

Kód Válasz Item: S041067
 Helyes válasz 
10 Megállapítja, hogy elektromos energia működteti a képen látható tárgyakat.  

Példák: 
Elektromos energia működteti őket. 
Mindegyik az elektromos hálózatba csatlakozik.  
Elektromosság. 

 Rossz válasz 
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
5/8. feladat 
 Item: S041305 

 Helyes válasz: A 
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5/9. feladat 
Kód Válasz Item: S041048

 Helyes válasz 
10 Nem, az anyag tömegén (súlyán) és/vagy sűrűségén alapuló indoklással. 

Példák:   
A habszivacs sokkal nagyobb, mint a másik két tárgy és valószínűleg nem olyan nehéz. 
A téglának kisebb a térfogata de valószínűleg nehezebb, mint a habszivacs.  
A habszivacs a legkisebb sűrűségű, de nagyobb térfogata van, mint a másik kettőnek. 
A téglának nagyobb a sűrűsége mint a habszivacsnak. 
Egy olyan tárgy mint a tégla kisebb és nehezebb, mert a habszivacsban levegő van, a téglában pedig nincs. 
A habszivacs a legnagyobb, de a legkönnyebb is. A tégla a második legnagyobb térfogatú, de a legnehezebb. 
Attól függ, hogy miből készült. 

 Rossz válasz 
70 Nem, rossz indoklással vagy indoklás nélkül. 

71 Igen, arra épülő indoklással, hogy a nagyobb térfogatú tárgynak a tömege (súlya) is nagyobb. 
Példák: 
A habszivacs nagyobb, tehát nehezebb is kell, hogy legyen. 
Térfogat kell ahhoz, hogy valami nehezebb legyen. 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)

 Nincs válasz 
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6/1. feladat 
 Item: S031254 

 Helyes válasz: B 

 
6/2. feladat 
 Item: S031266 

 Helyes válasz: D 

 
6/3. feladat 
Megjegyzés: A válasz akkor jó, ha MINDHÁROM állatot jól azonosítja. Amennyiben egy állat 

egynél többször szerepel, akkor egyik helyen sem fogadható el jó válaszként. Például, 
az a válasz, amiben majom, polip, polip szerepel, 70-es kódot kap, az a válasz pedig, 
amelyben majom, majom, majom szerepel, 79-es kódot kap. 

Kód Válasz Item: S031233 
 Jó válasz 

10 Felismeri mindhárom állatot a helyes sorrendben: 

majom 

szöcske 

polip 

 Rossz válasz 
70 Egyetlen állatot ismer fel jól. 

71 Két állatot ismer fel jól. 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 
válaszokat). 

 Nincs válasz 
99 Üres 
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6/4. feladat 
Kód Válasz Item: S031204 

 Jó válasz 
10 A FINOM szemcsés sót jelöli meg, és magyarázata azon alapszik, hogy a kisebb részecskék 

gyorsabban oldódnak.  
Példák: 
A finom só áll a legkisebb kristályokból, ezért gyorsabban fog oldódni.  
A durva só nagy tömbökben van, ami nem oldódik valami jól. 
A finom szemcsés só már részben össze van zúzva. 

A finom szemcsés só már szét van aprítva, mint a por.  
A finom szemcsés só vékonyabb és könnyebben oldódik, míg a durva szemcsés só vastagabb, és 
nehezebben oldódik. 
A finomszemű só jobban oldódik, mert nem kockákból áll és ezért csak fel kell oldódnia. A másikat 
előbb finomszeművé kell tennünk.  
A finom szemű só porszerű és ritkásabb. 
Kis kockákból áll nagy kockák helyett. 
Mert a finom só nem darabos. 
A finom só kisebb darabokból áll. 
A finom só gyorsabban oldódik, mert finomabb szemű. 

 Rossz válasz 
70 A FINOM sót jelöli meg; de nem ad magyarázatot, vagy rossz magyarázatot ad. . [Tartalmazhat 

olyan, igaz állítást, amely nem válaszol a kérdésre.]  
Példák: 
A finomszemű só könnyebb. 
A durva só keményebb és a finom só simább. 
Sokkal könnyebb feloldani. 
A finomszemű sóban nincsenek durva szemcsék. 
Mert a finomszemű só jobb, mint a durva. 
A finomszeműt nem tart majd olyan sokáig feloldani. 

71 A DURVA sót jelöli meg; indoklással vagy indoklás nélkül. 

72 Azt jelöli meg, hogy MINDKETTŐ ugyanannyi idő alatt olvad el; magyarázattal, vagy anélkül. 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 
válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
6/5. feladat 
 Item: S031273 

 Helyes válasz: B 
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6/6. feladat 
Megjegyzés: A 10-es kód prioritást élvez a 11-es kóddal szemben. Amennyiben egy válasz prizmát vagy szivárványt említ, akkor 
10-es vagy 11-es kód adandó akkor is, ha más jó kód is alkalmazható volna. 

Kód Válasz Item:  S031299 
 Jó válasz 

10 A válasz prizmára utal (vagy ezzel egyenértékű dologra).  
Példák: 
Amikor a fény a törött üvegre világít. 
A zseblámpa fénye rávilágít egy kristálydarabra.  
A napfény a szemüvegemre esik és különböző színekben ragyog. 
Prizmát teszek a nap elé és szivárvány jelenik meg. 

11 A válasz a szivárványra utal. 

12 A válasz a napnyugtára vagy a napkeltére utal (vagy hasonló dolgot ír). 
Példák: 
Amikor a Nap lemegy. 
Naplemente és napkelte. 
Naplementekor az égbolt vörösben játszik. 

19 Más jó válasz.  
Példák: 
Szappanbuborék. 
Olajréteg. 

 Rossz válasz 
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 

válaszokat) 
Példák: 
Nappal és éjszaka. 
Üveg. 
Tükör. 
Eső. 
Víz . 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
6/7. feladat 
 Item: S031281 

 Helyes válasz: B 

 
6/8. feladat 
 Item: S031077 

 Helyes válasz: A 

 
6/9. feladat 
 Item: S031311 

 Helyes válasz: B 
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6/10. feladat 
Megjegyzés: A jó válasznak tartalmaznia kell a levegő az ember általi felhasználásának egy módját. Egyazon kód kétszer is 
odaítélhető, ha a válaszok általános kategóriákra vonatkoznak. Ha azonban a két válasz gyakorlatilag ugyanaz, akkor a 2. válasz kapjon 79-es 
kódot. Például, ha a válasz azt tartalmazza, hogy „gumiabroncsok felfújása” és „léggömbök felfújása”, akkor az első válasz 12-es kódot kap, 
a második pedig 79-est.  Ha csak egy választ ad a diák, akkor a második 99-es kódot kap. 

Kód Válasz Item: S031088 A,B 
 Jó válasz 

10 Megállapítja, hogy levegő (oxigén) kell a légzéshez. 
Példák: 
Az emberek levegőt lélegeznek be. 
Benne van az oxigénünk. 

11 Megállapítja, hogy levegő (oxigén) kell a tűzhöz, légéshez (vagy hasonlók).  
Példák: 
Levegőre szüksége van a tűznek. 
Fák égetéséhez. 

12 Megállapítja, hogy levegő dolgok felfújásához (pl lufi, labda, kerék , szappanbuborék, stb).  
Példák: 
Léggömbök felfújásához. 
Gumiabroncsok felfújásához. 
Bizonyos dolgok felfújásához. 

13 Légmozgásból vagy nyomásból származó hatásokat említi meg (vagy hasonlók).  
Példák: 
Levegőre szükség van a repülőgépek repüléséhez. 
Szélmalmokhoz. 
A ventillátorok működéséhez, amelyek hideg levegőt fújnak. 
Ha nem volna légnyomás, akkor a testünk felrobbanna. 

19 Más jó válasz. 
 Rossz válasz 

70 A válasz túl pontatlan. 
Példák: 
Az életben maradáshoz. 
Kisérletek végzéséhez. 
Gépeket segítendő. 
Lehüléshez. 

71 Csak a növények levegőigényére utal (vagy hasonlók).  
Példák: 
Növények életben tartásához. 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 
válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 

6/11. feladat 
 Item: S031389 

 Helyes válasz: D 
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Item-
azonosító

Sorszám Tartami terület Tartalmi részterület Kognitív terület

S031356 1/1 Élő világ Ökoszisztémák Ismeret

S031291 1/2 Élő világ Kölcsönhatás a környezettel Alkalmazás

S031230 1/3 Élő világ Élőlények tulajdonságai és életfolyamatai Alkalmazás

S031325 1/4 Élő világ Egészség Alkalmazás

S031068 1/5 Fizikai világ Anyagok tulajdonságai és osztályozása Értelmezés

S031418 1/6 Fizikai világ Anyagok tulajdonságai és osztályozása Alkalmazás

S031197 1/7 Fizikai világ Az energia forrásai és hatásai Ismeret

S031371 1/8 Fizikai világ Anyagok tulajdonságai és osztályozása Alkalmazás

S031376 1/9 Földtudomány A Föld szerkezete, fizikai tulajdonságai és erőforrásai Ismeret

S031044 1/10 Földtudomány A Föld a Naprendszerben Értelmezés

S031390 1/11 Élő világ Ökoszisztémák Alkalmazás

S051057 2/1 Élő világ Élőlények tulajdonságai és életfolyamatai Ismeret

S051032 2/2 Élő világ Kölcsönhatás a környezettel Alkalmazás

S051049 2/3 Élő világ Élőlények tulajdonságai és életfolyamatai Alkalmazás

S051033 2/4 Élő világ Kölcsönhatás a környezettel Alkalmazás

S051173 2/5 Élő világ Egészség Ismeret

S051086 2/6 Fizikai világ Anyagok tulajdonságai és osztályozása Ismeret

S051179 2/7 Fizikai világ Az energia forrásai és hatásai Alkalmazás

S051074 2/8 Fizikai világ Az energia forrásai és hatásai Alkalmazás

S051119 2/9 Fizikai világ Az energia forrásai és hatásai Értelmezés

S051071 2/10 Fizikai világ Erő és mozgás Értelmezés

S051100 2/11 Földtudomány A Föld szerkezete, fizikai tulajdonságai és erőforrásai Ismeret

S051156 2/12 Földtudomány Folyamatok a Földön, ciklusok, a Föld története Ismeret

S041117 3/1 Fizikai világ Erő és mozgás Ismeret

S041120 3/2 Fizikai világ Az energia forrásai és hatásai Ismeret

S041003 3/3 Élő világ Élőlények tulajdonságai és életfolyamatai Ismeret

S041224 3/4 Élő világ Élőlények tulajdonságai és életfolyamatai Ismeret

S041163 3/5 Élő világ Élőlények tulajdonságai és életfolyamatai Alkalmazás

S041039 3/6 Élő világ Ökoszisztémák Értelmezés

S041014 3/7 Élő világ Élőlények tulajdonságai és életfolyamatai Alkalmazás

S041181 3/8 Élő világ Egészség Alkalmazás

S041174 3/9 Élő világ Kölcsönhatás a környezettel Alkalmazás

S041049 3/10 Fizikai világ Anyagok tulajdonságai és osztályozása Értelmezés

S041208 3/11 Földtudomány A Föld a Naprendszerben Ismeret

S041060 3/12 Fizikai világ Anyagok tulajdonságai és osztályozása Alkalmazás

S041201A 3/13A Földtudomány A Föld szerkezete, fizikai tulajdonságai és erőforrásai Alkalmazás

S041201B 3/13B Földtudomány A Föld szerkezete, fizikai tulajdonságai és erőforrásai Alkalmazás

S031340 4/1 Élő világ Egészség Ismeret

S031236 4/2 Élő világ Kölcsönhatás a környezettel Ismeret

S031391 4/3 Földtudomány A Föld szerkezete, fizikai tulajdonságai és erőforrásai Ismeret

S031361 4/4 Élő világ Kölcsönhatás a környezettel Értelmezés

S031001 4/5 Élő világ Életciklus, szaporodás, öröklődés Alkalmazás

S031084 4/6 Élő világ Élőlények tulajdonságai és életfolyamatai Ismeret

S031410 4/7 Fizikai világ Anyagok tulajdonságai és osztályozása Ismeret

S031421 4/8 Fizikai világ Anyagok tulajdonságai és osztályozása Ismeret

S031298 4/9 Fizikai világ Az energia forrásai és hatásai Alkalmazás

S031076 4/10 Fizikai világ Az energia forrásai és hatásai Értelmezés

S031275 4/11 Földtudomány A Föld a Naprendszerben Alkalmazás

S041311 5/1 Fizikai világ Az energia forrásai és hatásai Alkalmazás

S041178 5/2 Élő világ Ökoszisztémák Ismeret

S041182 5/3 Élő világ Egészség Alkalmazás

S041180 5/4 Élő világ Ökoszisztémák Alkalmazás

S041187 5/5 Fizikai világ Anyagok tulajdonságai és osztályozása Ismeret

S041013A 5/6A Élő világ Élőlények tulajdonságai és életfolyamatai Alkalmazás

S041013B 5/6B Élő világ Élőlények tulajdonságai és életfolyamatai Alkalmazás

S041067 5/7 Fizikai világ Az energia forrásai és hatásai Ismeret

S041305 5/8 Fizikai világ Erő és mozgás Értelmezés

S041048 5/9 Fizikai világ Anyagok tulajdonságai és osztályozása Értelmezés

S041110 5/10 Földtudomány A Föld a Naprendszerben Ismeret

S041069 5/11 Fizikai világ Az energia forrásai és hatásai Alkalmazás

S041100 5/12 Földtudomány Folyamatok a Földön, ciklusok, a Föld története Ismeret

S041092 5/13 Földtudomány A Föld szerkezete, fizikai tulajdonságai és erőforrásai Ismeret

28



Item-
azonosító

Sorszám Tartami terület Tartalmi részterület Kognitív terület

S031254 6/1 Élő világ Életciklus, szaporodás, öröklődés Ismeret

S031266 6/2 Élő világ Életciklus, szaporodás, öröklődés Értelmezés

S031233 6/3 Élő világ Élőlények tulajdonságai és életfolyamatai Alkalmazás

S031204 6/4 Fizikai világ Anyagok tulajdonságai és osztályozása Alkalmazás

S031273 6/5 Fizikai világ Az energia forrásai és hatásai Alkalmazás

S031299 6/6 Fizikai világ Az energia forrásai és hatásai Ismeret

S031281 6/7 Élő világ Kölcsönhatás a környezettel Ismeret

S031077 6/8 Fizikai világ Az energia forrásai és hatásai Alkalmazás

S031311 6/9 Fizikai világ Erő és mozgás Ismeret

S031088 6/10 Földtudomány A Föld szerkezete, fizikai tulajdonságai és erőforrásai Ismeret

S031389 6/11 Földtudomány A Föld szerkezete, fizikai tulajdonságai és erőforrásai Ismeret

29


	borito_4_ttud
	TIMSS_2011_4_blokk_1
	TIMSS_2011_4_blokk_2
	TIMSS_2011_4_blokk_3
	TIMSS_2011_4_blokk_4
	TIMSS_2011_4_blokk_5
	TIMSS_2011_4_blokk_7
	ttudbesor4



