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1/1. feladat 

 
1/2. feladat 
Megjegyzés:  A jó válasznak utalnia kell arra, hogy KETTŐvel születik, és a jó indoklást is tartalmaznia kell. Jó válaszok egyrészt 

azok, amelyek explicit módon hivatkoznak az öröklődésre vagy a genetikára (10-es kód), másrészről pedig azok is, melyek csak 
azon alapulnak, hogy az emberek (normál eset-ben) két vesével születnek (11-es kód). Azok a válaszok, amelyek utalnak a 
KETTŐ-re, de nem tar-talmaznak magyarázatot, vagy a magyarázat bennük téves, rossz válasznak kódolandók (70-es kód). 

Kód Válasz Item:  S032614 
 Jó válasz 

10 KETTŐvel, azzal az indoklással, hogy a vese eltávolítása nem örökletes vonás (vagy ehhez 
hasonló).  
Példák: 
A vese eltávolítása nincs a génjeiben, nem öröklődik majd. 
Ez nem örökletes. 
A fiú génjei nem változtak azért mert az apa veséjét eltávolították. 
Ez nem genetikai hatás. 

11 KETTŐvel, azzal a magyarázattal, valamennyi egészséges embernek (normál esetben) két 
vesévje van születésekor (vagy hasonlók).  
[Explicit formában nem említi meg az öröklődést.] 

Példák: 
Mindenki két vesével születik hacsak nem beteg. 
Az ő gyerekének normál számú veséje lenne, azaz 2. 
Mindig két vese van születéskor. 
Az apa betegsége nem egy terjedő betegség. 
Az emberi testben két vese van. 
Azért mert neki egy veséje maradt az nem jelenti azt, hogy az ő gyerkének is csak egy lesz. 
A veséjét eltávolították, de a fiáét nem. 
Ennyi veséje van a legtöbb embernek. 
Ez nincs közvetlen hatással a fiára. 

19 Más jó válasz 

 Rossz válasz 
70 KETTŐvel, nem megfelelő magyarázattal, vagy magyarázat nélkül. 

Példák: 
Az anyának még mindig két veséje van és ez a domináns. 
A fiú két vesét örökölt az anyukájától. 
Mert amikor az apa fiatal volt, eltávolították a veséjét. 

71 EGY, magyarázattal vagy magyarázat nélkül. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres  

 

  Item:  S032611 
 Helyes válasz: A 
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1/3. feladat 
Megjegyzés:  A jó válaszban a magyarázatnak utalnia kell az álcázásra (elvegyülni a környezetben, vagy hasonló), a ragadozókkal 
szembeni védelem explicit említésével vagy anélkül (20-as vagy 21-es kód). Részlegesen jó válaszok azt említik, hogy nem látják 
vagy eszik meg a ragadozók, anélkül, hogy explicit módon említést tenne az álcázásra (10-es kód). Azok a válaszok, amelyek csak 
azt említik, hogy sötét van erdőben vagy világos a földeken további magyarázat nélkül, rossz válaszként kódolandók. (70-es kód).  

Kód Válasz Item: S032451 
 Jó válasz 

20 Olyan magyarázatot ad, ami EGYARÁNT utal az álcázásra (elvegyülés a környezetben vagy 
hasonló) ÉS a madarakkal, ragadozókkal, ellenségekkel, stb. szembeni védelemre. 

Példák: 
Az erdőben élő csigáknak sötét színű házuk van, ez segíti  őket beleolvadni az erdő sötét színeibe. A 
mezőn élő fajok világos színnel tudnak elrejtőzni. A ragadozók mindkét esetben nehezen találnak 
rájuk. 
Az erdőben élő csigáknak sötét színű házuk van, így a madarak nem látják  és nem eszik meg őket. 
A ház segít a csigáknak beleolvadni a környezetükbe, így aztán nem könnyű őket észrevenni. 
A sötét házú csigák színük segítségével védik meg magukat attól, hogy az emberek észrevegyék őket.  
Rejtőzés az ellenségek elől.  

21 Azok a válaszok, amelyek csak az álcázást, a környezetbe való beolvadást, vagy hasonlót 
tartalmaznak.  [A ragadozókkal szembeni védekezést explicit formában NEM említik.] 
Példák: 
Segít a csigáknak álcázni magukat a környezetükben. 
Ez segít a nekik beleolvadni a környezetükbe.  
A különböző színű ház segít nekik elrejtőzni és alkalmazkodni a környezethez, és túlélni. 

29 Más jó válasz 

 Részlegesen jó válasz 
10 Azok a magyarázatok, amelyek csak azt említik, hogy nem eszik meg őket vagy, hogy nem 

láthatók a ragadózok számára. [Az álcázásra NEM hivatkozik.] 
Példák: 
Így aztán a madarak nem eszik meg őket. 
El tudnak bújni a madarak elől. 
Megvédi őket a ragadozóktól. 

19 Más részlegesen jó válasz 

 Rossz válasz 
70 Csak az kerül szóba, hogy az erdőben sötét, a földeken pedig világos van. [Explicit formában 

nem hivatkozik a rejtőzködésre, a ragadozókkal szembeni védelemre vagy hasonlókra] 

Példák:  
Az erdő sötétebb, mint a mezők 
A sötét házú csigák szeretnek a sötét erdőben lenni. 
A fény világosabb a földeken,így a csigák is világosabbak.  

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

 Nincs válasz 
99 Üres  
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1/4. feladat 

 
1/5. feladat 
Megjegyzés:  A 10-es kód élvez elsőbbséget. Ha a szén-dioxid kibocsátása szerepel a válaszban, akkor 10-es kód adandó akkor is, 

ha más jó kód is megadható lenne. Ha rossz gázt nevez meg (pl., hélium, levegő, oxigén), akkor 71-es kódot adjunk. 

Kód Válasz Item:  S032056 
 Jó válasz 

10 Széndioxid kibocsátásról tesz említést a válasz (egy kémiai reakció eredményeként). 
Példák: 
A kémiai reakció során szén-dioxid szabadul fel, ami felfújja a léggömböt.  
Mikor elegyítik, széndioxid szabadul fel, ami lényegében felfújja a léggömböt. 
Amikor nátrium bikarbonát és ecet reagál, széndioxid keletkezik. 

11 Azt válaszolja, hogy gáz szabadul fel (kémiai reakció eredményeként). (NEM említi kifejezetten a 
szén-dioxidot).  
Példák: 
Amikor összekeverik a két vegyszert, gáz fejlődik, és az felfújja a léggömböt. 
Kémiai reakcót hoznak létre, amely gázt fejleszt.  
A fejlődő gáz okozza a léggömb felfúvódását. 
Gáz szabadul fel, ami felfújja a léggömböt. 

12 Csak annyit állít, hogy kémiai reakció zajlik le. (NEM említi explicit módon, hogy gáz szabadult 
fel). 
Példák: 
Az ecet reakcióban vesz részt, mikor összekeverjük nátrium-bikarbonáttal.  
Egy kémiai reakció játszódik le. 
Az ecet és a nátrium hidroxid közötti reakció miatt. 
Reakció játszódik le és felpezseg. 

19 Más jó válasz 

 Rossz válasz 
70 Csak annyit válaszol, hogy gáz (levegő) emelkedik fel a léggömbbe, vagy hasonló. [NEM említ 

kémiai reakciót vagy gázképződést] 
Példák: 
A gáz felmelegszik és felszáll a léggömbbe. 
Amikor összekeverik, azt eredményezi, hogy a gáz felszáll. 
A levegő fel akar szállni. 

71 Levegő, hélium, vagy valamely más rossz gáz keletkezésére utal. 
Példák: 
Összekeverik, és levegőt állítanak elő, hogy  megtöltsék  a léggömböt.  
A reakció felszabaduló héliumot eredményez, amely megtölti a léggömböt. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres  

  Item:  S032156 
 Helyes válasz: C 
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1/6. feladat 

 
1/7. feladat 

 
1/8. feladat 

 
  

  Item:  S032087 
 Helyes válasz: C 

  Item:  S032279 
 Helyes válasz: D 

  Item:  S032238 
 Helyes válasz: A 
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1/9. feladat 

Megjegyzés:A jó válasznak utalnia kell a hang elhalkulására (vagy hasonlóra) ÉS magyarázatot is kell adnia, amely explicit módon 
utal arra, hogy a hang terjedéséhez közegre van szükség (vagy hasonló). Részlegesen jó válaszok azok, amelyek utalnak a hang 
elhalkulására, de nem tartalmaznak további magyarázatot (10-es kód) vagy minimális magyarázatot tartalmaznak, amely csak 
a vákuumra vagy a levegő hiányára utal a harangban (11-es kód). Azok a válaszok, amelyek a hang eltűnéséről (vagy 
hasonlóról) beszélnek, és a magyarázatuk a hang keletkezésével vagy terjedésével kapcsolatos valamilyen tévhitre épül, rossz 
válasznak minősülnek (70-es kód). 

Kód Válasz Item: S032369 
 Jó válasz 

20 A hang elhalkulása kerül szóba, ÉS azt magyarázza, hogy a hangnak a terjedéséhez közegre van 
szüksége (vagy valami hasonló). 
Példák: 
A hang eltűnik, mert nincs ott levegő, és így nem továbbíthatja a hangot.  
A hang elhalkul. A hanghullámoknak közegre van szükségük a terjedésükhöz. 
A hangot a levegő viszi. Így viszont nincsen ami vigye a hangot, és eltűnik. 

29 Más jó válasz 

 Részlegesen jó válasz 
10 A hang elhalkulásáról (vagy hasonlóról) ír, további magyarázat NÉLKÜL. 

Példák: 
A hang elmegy. 

11 A hang elhalkulásáról beszél, minimális magyarázattal, amely a vakuumról vagy levegő hiányáról 
szól [Explicit módon nem említi, hogy a hangnak levegőre van szüksége a terjedéséhez.] 
Példák: 
Elhalkul, mert az összes levegő eltűnik. 
A vákuum miatt elhalkul.  
A vákuum megakadályozza, hogy halld a hangot. 

19 Más részlegesen jó válasz  
 Rossz válasz 

70 A hang eltűnéséről (vagy hasonlóról) ír, rossz magyarázattal, amely a hang 
keletkezéssével/terjedésével kapcsolatos tévhitre utal. 
Példák: 
A hanghullámokat kiszívták a levegővel együtt. 
Nincsen több levegő, ami mozgatná a csengőt. 
Abbahagyja a csengést, mert a levegő csinálja a csengőhangot. 

71 Arra utal, hogy a hang erősebb, tisztább lesz (vagy hasonló) további magyarázattal vagy anélkül. 
Példák: 
Hangosabb lesz, mert nincs levegő, ami elnyelné a hangot. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
1/10. feladat 

  Item:  S032160 
 Helyes válasz: C 
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1/11. feladat 

 
1/12. feladat 

Megjegyzés:  Azok a jó válaszok, amelyek említik a vulkánkitörések környezetre gyakorolt káros (10-es kód), vagy pozitív (11-es 
kód) hatásait (növényi/állati életek, élőhelyek, légkör, talaj, víz, stb.). A jó válasz lehet hosszútávú vagy rövidtávú hatás is, és 
tartalmaznia kell egy kifejezetten arra vonatkozó állítást, hogy a vulkánkitörés termékei (láva, gázok, füst, hamu, stb.) hogyan 
hathat a környezetre. A pontatlan válaszok, amelyek csak a pusztításra vagy általános hatásokra utalnak, rossz válasznak 
minősülnek (70-es kód). 

Kód Válasz Item: S032126 
 Jó válasz 

10 A vulkán kitörésekből származó káros környezeti hatást nevez meg, mint amilyen a 
levegőszennyezés (a gáz-, füst-, hamu kibocsátásnak stb. köszönhetően), vagy a növényi/állati 
élőhelyek lerombolása. (lávafolyásnak, égésnek vagy valami hasonlónak köszönhetően). 
Példák: 
Felégetné nélkülözhetetlen növényvilágot.  
A láva lerombolná a terepet, és felégetne mindent. 
Ártalmas gázokat bocsát ki.  
Mindent hamuval borít be. 
Mindent elpusztít, ami az útjába kerül.  [feltételezzük, hogy a lávafolyásra vonatkozik a 
kijelentés.] 
A vulkán kitörések hamut termelnek, ami szennyezi a környezetet.  
Széndioxidot bocsát ki a légkörbe, és ez üvegházhatást okozhat.  
Nagy mennyiségű fekete füst szennyezi majd a levegőt.  
A kénes gázok savas esőt okoznak. 

11 Pozitív környezeti hatásokról ír, mint például termékenyebbé teszi a földet, új élőhelyeket hoz 
létre, és új életformáknak nyit teret. 
Példák: 
A vulkánt környező földeket termékenyebbé teszi.  
Elpusztíthat valamennyi termést, de javítja az új termések megjelenésének esélyét. 

19 Más jó válasz 

 Rossz válasz 
70 Csak általánosságban ír a vulkáni kitörés pusztító hatásáról, de nem ad megfelelő leírást arról, 

hogy ez hogyan károsítja a környezetet. 
Példák: 
Lerombol mindent. 
Emberek meghalhatnak 
Lerombolhatja a környezetet. 
Nagyon nagy forróságot áraszt, ez a hő kiszabadulhat és károsíthatja a környezetet. 
Sűrű hamu és láva. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres 

  Item:  S032654 
 Helyes válasz: A 
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1/13. feladat 

 
1/14. feladat 

 

  Item:  S032510 
 Helyes válasz: D 

  Item:  S032158 
 Helyes válasz: B 
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2/1. feladat 

 
2/2. feladat 

 
2/3. feladat 

 
2/4. feladat 

 
2/5. feladat 
Megjegyzés: Amennyiben a válasz a 10-es és a 11-es kód elemeit egyaránt tartalmazza, abban az 

esetben 10-es kódot kell adni. (Példa: Igen és Nem - Fákat kell ültetniük, hogy megkössék a szén-
dioxidot, de úgy is meg kell próbálniuk csökkenteni a széndioxid mennyiségét, hogy többet 
sétálnak.)  

Kód Válasz Item: S052091 
 Jó válasz 
10 Igen, azzal a magyarázattal, hogy a fák megkötik a szén-dioxidot (a fotoszintézis során). 

Példák: 

Igen –Amikor a fák fotoszintetizálnak széndioxidot vesznek fel és oxigént bocsátanak ki. 

Igen – A fák felveszik a szén-dioxidot. 

11 Nem, olyan megfelelő indoklással, ami a szén-dioxid kibocsátás csökkentésével áll 
összefüggésben. 

Példák:  

Nem – a polgármesternek javasolnia kellene olyan elképzeléseket, amelyekkel csökkenthető a szén-
dioxid mennyisége, ösztönözve az embereket arra, hogy gyalogoljanak vagy biciklizzenek. 

 Nem – Nem értek egyet a polgármesterrel, mivel az, hogy több növényt ültetünk nem oldja meg a 
problémákat úgy, mint ha kevesebb autót engednénk az utakra.  

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

válaszokat), beleértve az alábbi válaszokat: 

• Az indoklás csak az oxigénnel függ össze. 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
  

  Item:  S052093 
 Helyes válasz: C 

  Item:  S052088 
 Helyes válasz: A 

  Item:  S052030 
 Helyes válasz: B 

  Item:  S052080 
 Helyes válasz: D 
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2/6. feladat 

 
2/7. feladat 

Kód Válasz Item: S052136 
 Jó válasz 
10 Az A és a C anyagot nevezi meg.  

 Rossz válasz 
70 Megnevezi az A anyagot és azonkívül még egy rosszat vagy semmi mást. 

71 Megnevezi az C anyagot és azonkívül még egy rosszat vagy semmi mást. 

79 Más rossz válasz (Áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat), 
beleértve a következő választ is: 

1. Fényes szürke 

2. Ezüst 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
2/8. feladat 

 
2/9. feladat 

 
  

  Item:  S052152 
 Helyes válasz: C 

  Item:  S052046 
 Helyes válasz: D 

  Item:  S052254 
 Helyes válasz: A 
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2/10. feladat 
Kód Válasz Item: S052207 

 Jó válasz 
10 X folyadékot jelöli meg a válasz, azzal az indoklással, hogy a tárgynak e folyadéknál kisebb a 

sűrűsége.  

Példák: 

X folyadék – A tárgy sűrűsége kisebb, mint az Y folyadéké, ezért úszni fog Y folyadékban.  

X folyadék – Annak érdekében, hogy a tárgy ússzon, kisebb sűrűségűnek kell lennie, mint a 
folyadéknak.  

X folyadék – Mert annak kisebb a sűrűsége. 

 Rossz válasz 
70 X folyadék, olyan indoklással, ami a tárgy/folyadék nehezebb vagy könnyebb mivoltán alapszik. 

Példák: 

X folyadék – Mert a tárgy könnyebb. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
2/11.A feladat 

Kód Válasz Item: S052165A 
 Jó válasz 
10 (Gravitációs) helyzeti energia.   

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

válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
2/11.B feladat 

Kód Válasz Item: S052165B 
 Jó válasz 
10 Mozgási és (gravitációs) helyzeti energia. 

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

válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 
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2/11.C feladat 
Kód Válasz Item: S052165C 

 Jó válasz 
10 Egy változtatást ír az elfogadható válaszok alábbi listájából, amelyek a víz áramlásának 

növekedésével állnak összefüggésben.  

• Tegyenek több vizet a tartályba. 

• Alkalmazzanak egy magasabb víztartályt. 

• Csinálják a kifolyót szélesebbre/nagyobbra. 

• Csináljanak még egy kifolyót. 

• Növeljék meg a távolságot a kerék és a tartály között. 

• Csinálják kisebbre a kereket. 

• Készítsék a lapátokat szélesebbre/nagyobbra/hosszabbra. 

• Növeljék meg a lapátok számát. 

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

válaszokat) 

Példák: 

Növeljék a víz áramlását. 

Növeljék a nyomást. 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
2/12. feladat 

2/13. feladat 
Kód Válasz Item: S052032 

 Jó válasz 
10 A válasz úgy véli, hogy mindkét kontinensen megtalálható azonos szárazföldi élőlényektől 

(melyek nem tudnak repülni vagy úszni) származó fosszíliák támaszthatnák alá az elgondolást. 

Példák: 

Azonos fajba tartozó kihalt állatokat találnak mindkét kontinensen.   

Ha ugyanazt a megkövült állatot találnák mindkét kontinensen.  

Azonos fajta fosszíliákat mindkét helyen. 

Hasonló fosszíliákat. 

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

válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 

  Item:  S052297 
 Helyes válasz: B 

11



 
2/14. feladat 

Kód Válasz Item: S052106 
 Jó válasz 
10 Egy előnyt ír az elfogadható válaszok listájából, amelyek a teraszos módszer alkalmazása mellett 

szólnak.  

• Lehetővé teszi a földművelést a lejtőkön (több föld hasznosítható) 

• A vízfolyásokat lelassítja (megvédi a növényeket attól, hogy elmossa őket a víz.)  

• Megelőzi a talajeróziót (földcsuszamlások, kőzetcsúszás) 

• Lehetővé teszi különböző terményeket termesztését 

• Megtartja a vizet, így a termények egészségesek/kevesebb öntözés szükséges 

Példák: 

Tudsz földet művelni meredek területeken. 

Segíti elkerülni azt, hogy a hegyeken kimossa a terményeket a víz.  

A talajerózió csökken. 

A különböző szinteken különböző növények termeszthetők.  

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

válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 
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3/1. feladat 

 
3/2. feladat 

 
3/3. feladat 

Kód Válasz Item: S042298 
 Jó válasz 
10 Az erőforrásokért (tápanyagokért, vízért, napfényért) folyó versengést említi.  

Példák: 
Versengenek a többi növénnyel az élőhelyért, a vízért és a napfényért.  
A gyomok és a palánták között versengés alakul ki a tápanyagért és a vízért.  
A gyomok megküzdenek a kukoricával a tápanyagok megszerzéséért. 

11 Az élőhelyért folyó küzdelmet említi, és/vagy a gyomok gyors szaporodását (növekedését).  
Példák: 
A gyomok gyökerei eluralnák a területet, ezért a kukoricának nehéz lenne nőni. A gyomok 
elfoglalnák az élőhelyet, így a termény helyszűkében lenne.  
Nagyon gyorsan növekednének és elfoglalnák a teljes termőföldet.  
Túl gyorsan szaporodnak. 
Túlerőben vannak a kukoricával szemben. 

 Rossz válasz 
70 Arra utal, hogy gátolják a növekedést, de nem határozza meg, pontosan mi módon.  

Példák: 
A gyom megzavarja a kukorica növekedését.  
Fontos, hogy eltávolítsák a gyomokat, mert a kukorica nem fog olyan jól fejlődni. 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 
válaszokat) 
Példák: 
A gyom odavonzza a hernyókat, ezek pedig, ha nem távolítják el őket, elfogyasztják a növényeket.  
Néhány állat gyomokkal táplálkozik, és lehet, hogy a kukoricát is megennék. 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
  

  Item:  S042304 
 Helyes válasz: D 

  Item:  S042038 
 Helyes válasz: A 
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3/4. feladat 
Megjegyzés:  A válaszok a következő életfunkciók valamelyikét tartalmazzák: 

Megszabadulása a salakanyagoktól (a salakanyagok megmérgeznék a sejteket) 
Szaporodás (egyébként a fajok kihalnának) 
Oxigénfelvétel/légzés (az energiatermeléshez szükséges) 
Válaszol az ingerekre (a táplálék felé mozog) 
Emésztés (táplálék lebontása) 

Kód Válasz Item: S042261 
 Jó válasz 
10 Megadja a fenti életfunkciók egyikét 

Példák: 
el kell távolítania magából az salakanyagokat. 
Osztódással tud szaporodni. 
Oxigén felvétele. 
Légzés 
Diffúzió révén cserélnie kell tudni a gázokat. 
Úsznia kell, hogy táplálékot találjon. 

 Rossz válasz 
70 Vízfelvételre utal a válaszban.  

Példák: 
Vizet is fel kell felvennie.  
Víz. 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 
válaszokat) 
Példák: 
Táplálékot vesz fel 
Tápanyag. 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
3/5.A feladat 

Kód Válasz Item: S042051A 
 Jó válasz 
10 1983 – 1985 

 Rossz válasz 
70 A rókákra vonatkozó éveket adja meg: 1988-1990. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres 
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3/5.B feladat 
Kód Válasz Item: S042051B 

 Jó válasz 
10 Elmagyarázza, hogyan függnek össze a populáció változásai, utalva arra, hogy a rókák 

(ragadozók) nyulakat fogyasztanak (zsákmány). 
Példák:  
Amint a nyulak populációja növekedett, a rókák szintén gyarapodtak, mert több nyulat tudtak 
enni. 
Amikor a nyúlpopuláció egyedszáma csökkent, akkor a rókák egyedszáma is csökkent, hiszen 
kevesebb nyulat tudtak megenni, ezért a rókák hamarosan éhen haltak. 

11 Anélkül, hogy utalna a ragadozó és zsákmány közötti viszonyra, összekapcsolja a rókák és a 
nyulak grafikonját. 
Példák:  
Amikor a nyúlpopuláció növekszik, akkor a rókapopuláció is növekszik, és amikor a 
nyúlpopuláció csökken, akkor a rókapopuláció is csökken. 
Amikor több a róka, akkor kevesebb a nyúl, és amikor kevesebb róka van, akkor a nyulak lesznek 
többen. 
Minél nagyobb a nyulak száma, annál nagyobb a rókák száma.  

 Rossz válasz 
70 Azt állítja, hogy a rókák nyulat esznek, anélkül, hogy leírná hogyan kapcsolódnak a 

popolációméretek változásai egymáshoz.  
Példák: 
A rókák nyulat esznek. 

71 Egy általános leírást ad, amiben a grafikon fel és leszálló részleteire utal, anélkül, hogy említené, 
hogyan kapcsolódnak a populációk változásai egymáshoz.  
Példák: 
Mindkettő emelkedik és csökken, de az utolsó emelkedés egy kicsit nagyobb, mint a többi. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres 
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3/6. feladat 
Kód Válasz Item: S042076 

 Jó válasz 
10 Az alábbiak szerint tölti ki a táblázatot: 

Elem Atomok száma 
Hidrogén 2 

Kén 1 

Oxigén 4 

 

 

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

válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
3/7. feladat 

Kód Válasz Item: S042404 
 Jó válasz 
20 Leírja a lecsapódás folyamatát, hivatkozva arra, hogy a (a levegőben lévő) vízpára lecsapódik a 

kancsó hideg külső falán. 
Példák: 
A folyadécseppek a levegőben lévő vízpárából származnak, ami folyékony vízként csapódik le, ha 
hideg felülethez ér. Az üvegkancsó felszíne hideg, mert a hőjét átadja a jéghideg víznek. 
A vízpárából származik, ami lecsapódott az üvegkancsó hideg felületére. 

 Részlegesen jó válasz 
10 Leírja a lecsapódási folyamatot, hivatkozva arra, hogy a vízpára (a levegőben) lecsapódik, 

anélkül, hogy a kancsó hidegségét említené.  
Példák: 
A folyadék lecsapódásból származik 

11 Említi a lecsapodást, de anélkül, hogy vízpárára hivatkozna 
Példák: 
Az égből csapódott le. 

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

válaszokat) 
Példák: 
A folyadék az égből jött. 
A felhőkből jött. 

 Nincs válasz 
99 Üres 
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3/8. feladat 

 
3/9. feladat 

Kód Válasz Item: S042403 
 Jó válasz 
10 Arról beszél, hogy a fémek taszítják egymást. A vonzás szerepelhet a válaszban, de nem 

szükséges.  
Példák: 
Rakja az 1. fém egyik végét a 2. fémnek mind a két végéhez, ha a fémek taszítják egymést, akkor a 
2. fém mágnes.   
Ha bármelyik vége közel megy a 2. fémhez, akkor taszítja. 
Ha a 2. fém mágnes, akkor taszítani fogja az 1. fémet.  
Tegye az 1. fémet a 2. fém mellé. Ha a 2. fém mágnes, akkor vagy vonzani, vagy taszítani fogja az 
1. fémet. 

 Rossz válasz 
70 Csak a vonzásról beszél a válasz.  

Példák: 
Érintse hozzá az 1. fém végeit a 2. fém végeihez; ha a fémek vonzzák egymást, akkor a 2. fém 
mágnes.  
Tegye őket egymáshoz és összetapadnak. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
3/10. feladat 

 
  

  Item:  S042306 
 Helyes válasz: C 

  Item:  S042272 
 Helyes válasz: A 
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3/11. feladat 
Megjegyzés: A következők figyelhetők meg egy kémiai reakció során:  

Új szín megjelenése (színváltozás) 
Gázképződés (buborékképződés, habzás) 
Zaj észlelése (sistergés) 
Gáz illata érződik 
Hőmérsékletváltozás (növekedés vagy csökkenés) 
Csapadékképződés 
Fénykibocsátás történik 
Robbanás játszódik le. 

Kód Válasz Item: S042100 
 Jó válasz 
20 Leír két különböző megfigyelést a fenti listából. 

Példák: 
Egy új színű vegyület alakulhat ki. A felszínen buborékok keletkeznek. 
Színváltozás történik. Gázfejlődés történhet a reakció közben. 
Talán hő termelődik. Kristályos anyag keletkezik. 
Fényt bocsát ki. Robbanás. 

 Részlegesen jó válasz 
10 Leír egy megfigyelést a fenti listából.  

Példák: 
A keverék pezsegni fog. A keverék habozni fog. 

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

válaszokat) 
Példák: 
Porfeloldódás. 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
3/12.A feladat 

 
  

  Item:  S042238A 
 Helyes válasz: C 
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3/12.B feladat 
Megjegyzés: A körülmények, amelyek azonosak maradtak, a következők: 

A főzőpohár (ugyanaz, ugyanolyan alakú, ugyanolyan méretű, ugyanolyan anyagú) 
A víz (ugyanakkora térfogat, ugyanonnan származik) 
A hőmérő (ugyanolyan típusú, ugyanolyan helyzetben van leolvasáskor) 
A kísérlet helye (ugyanott van, ugyanaz a szoba) 

Kód Válasz Item: S042238B 
 Jó válasz 
10 Megad egy körülményt a megjegyzésben szereplők közül.  

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

válaszokat) 
Példák: 
A kezdeti hőmérséklet.  
A hőmérséklet ellenőrzése 
Időzítés 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
3/12.C feladat 

Kód Válasz Item: S042238C 
 Jó válasz 
10 Azt állítja, hogy a Bunsen-égő gyorsabban felmelegítette a vizet, mint a főzőlap.   

Példák: 
A Bunsen-égő melegített gyorsabban, mert a víz hőmérséklete 10 perc után magasabb volt, mint a 
főzőlapon melegített víz hőmérséklete. 
A Bunsen-égő gyorsabban melegíti fel a vizet, mint a főzőlap. 
A Bunsen-égő sokkal gyorsabban melegíti fel a vizet, mint a főzőlap. 
A Bunsen-égő. 

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

válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
3/13. feladat 

 
3/14. feladat 

 

  Item:  S042141 
 Helyes válasz: B 

  Item:  S042215 
 Helyes válasz: D 
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4/1. feladat 

 
4/2. feladat 

 
  

  Item:  S032542 
 Helyes válasz: B 

  Item:  S032645 
 Helyes válasz: A 
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4/3. feladat 
Megjegyzés: A két válasz külön kódolandó. Egy kód (10, 11, 12) csak egyszer adható. Amennyiben a 

két válasz lényegében ugyanaz, akkor a második válasz kapjon 79-es kódot. Például, ha a válasz 
mind az oxigént, mind a levegőt említi, akkor az első 12-es kódot kap, a második pedig 79-es 
kódot. Ha csak egy válasz szerepel, a második 99-es kódot kap. Más jó ország-specifikus 
válaszok is lehetségesek, mint a futótűz, száraz körülmények, stb. Ezek 19-es kódot kapnak. 

Kód Válasz Item: S032530A,B 
 Jó válasz 

10 Víz (nedvesség, eső) vagy hasonló. 
Példák: 
Nyirkos körülmények 
Nedvesség 
Csapadékos időjárás. 
Nedves talaj. 

11 Megfelelő hőmérséklet (hő, meleg) vagy hasonlók. 
Példák: 
Elfogadható hőmérséklet a magok túléléséhez. 
27  0C körüli hőmérséklet. 
Forró időjárás. 
A nap melege. 

12 Oxigén (levegő). 
Példák: 
Oxigénre van szükségük. 
Levegőnek kell ott lennie. 

19 Más jó válasz  

 Rossz válasz 
70 Talaj, vagy hasonló.  

Példák: 
Termőföld. 
Tápanyagok a talajban. 
Sok magra van szüksége a földnek. 

71 Nap, napfény vagy fény (explicit módon nem említi a hőt, meleget, vagy hasonlót  

Példák: 
Napfény 
Nap 

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

 Nincs válasz 
99 Üres  
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4/4. feladat 
Kód Válasz Item:  S032007 
 Jó válasz 

10 Azt állítja a válasz, hogy az embrió (a magzat, baba, megtermékenyített petesejt, stb.) a méhben 
fejlődik (vagy ehhez hasonlót).  
Példák: 
A méh megvédi a kisbabát, amíg növekszik. 
A csecsemő a petesejtből fejlődik a méh belsejében. 
A méh táplálékot és oxigént biztosítaz embriónak (magzatnak, kisbabának). 
A gyermek kihordására. 
Tartja a babát. 
A magzat benne él 9 hónapon át. 
A megtermékenyült petesejt beágyazódik a méh falába. 

19 Más jó válasz 
Példák: 
A méh izmai összehúzódnak és kitolják a babát. 

 Rossz válasz 
70 Szaporodási szervet vagy működést említ, de rosszul/nem megfelelő módon kapcsolja össze a 

méh szerepével. 
Példák: 
Itt tárolódnak a peték. 
Életet adni.  
Petesejt termelése. 
Kapcsolatban áll a petefészkekkel.  
Terhessé válás. 
Ahol a petesejt vándorol. 
A sperma ömlik. 

71 Összekeveri a kiválasztási és szaporító szervrendszert.  
Példák: 
Pisiléshez. 
A víz eltávolítádsára a szervezetből. 
Mérgező anyagok eltávolítására. 
A húgyhólyaggal áll kapcsolatban. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres  

 
4/5. feladat 

 
  

  Item:  S032502 
 Helyes válasz: C 
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4/6. feladat 
Megjegyzés: Jónak akkor minősül a válasz, ha az energia-felszabadulásra vonatkozó közvetlen 

bizonyítékokra hivatkozik (hő- vagy hőmérséklet-növekedés, fény, hang, stb.). Azok a 
válaszok, amelyek olyan megfigyelésekre vonatkoznak, mint gőz, füst, buborék-, gázképződés, 
vagy az anyag egyéb olyan változásai, amelyek nem szükségszerűen egy exoterm reakcióra 
utalnak, rossz válasznak tekintendők. A 10-es kód prioritást élvez. Ha hő- vagy hőmérséklet-
növekedésről (vagy hasonlóról) ír, 10-es kódot kap akkor is, ha más jó kód is adható volna. 
Egyébként, ha több válasz is előfordul, akkor az elsőként leírt jó válasz kódját adjuk. 

Kód Válasz Item:  S032679 
 Jó válasz 

10 Hő- vagy hőmérséklet-emelkedés tényére (vagy hasonlóra) utal. 

Hő szabadul fel. 
A hőmérséklet felszökik. 
A vegyszerek felmelegednek, ami felszabaduló energiára utal. 

11 Robbanást vagy hangjelenséget említ (vagy hasonlót). 

Felrobbanhat. 
Pukkanás hallatszik majd. 

12 Csak a fényjelenségre vagy lángokra utal (vagy hasonló). 
Fények látszanak és hangok hallatszanak. 
Izzik. 
Lángok látszanak majd. 

19 Más jó válasz 
Amikor kémiai reakció valamit mozgásba hoz, mint például a rakétakilövés. 

 Rossz válasz 
70 Csak a gőz, füst, buborék-, gázképződésre (vagy hasonlókra) hivatkozik [Nem hivatkozik explicit 

módon a hőfejlődésre).  
Az anyag buborékol. 
Gőz szabadul fel. 
Füst száll fel az anyagból. 
Gáz képződik. 

71 Csak az anyag változásának más olyan bizonyítékára utal, amely nem feltétlenül jelzi, hogy 
energia szabadult fel (pl. szag-, színváltozás). 
Megváltozik a szín. 
Az oldat zavaros lesz. 
Új vegyi anyagok lesznek az oldatban. 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 
válaszokat) 
Égés 
Exoterm 
Energia szabadul fel 
Folyadék megjelenése, állapotváltozás. 

 Nincs válasz 
99 Üres  
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4/7. feladat 

 
4/8. feladat 

 
4/9. feladat 

 
4/10.A feladat 
Kód Válasz Item: S032651A 

 Jó válasz 
10 A válaszban felismeri, hogy X hegy, domb, csúcs, legmagasabb pont, vulkán vagy valami 

hasonló. 

 Rossz válasz 
70 X-et kráternek, völgynek, mélyedésnek vagy valami hasonlónak tekinti (rosszul értelmezi a 

szintvonalakat, úgy gondolja, hogy azok csökkenő magasságokat jelentenek). 

71 X-et valamilyen vízképződményként azonosítja. 
Példák: 
Kis mesterséges tó, tó, örvény, vízesés, folyó, árhullám, stb. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres  

 
  

  Item:  S032184 
 Helyes válasz: D 

  Item:  S032394 
 Helyes válasz: C 

  Item:  S032151 
 Helyes válasz: B 
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4/10.B feladat 
Megjegyzés: A jó válaszokban a folyó vonala egyértelműen az X pontból halad lefelé a Kölyök-

öbölbe, és nyilak jelzik, hogy a folyó a hegyről a tenger felé folyik. A pontos útvonal 
valamelyest eltérhet, de eleget kell tennie a 10-es kódnál leírt feltételeknek. Jó a válasz akkor is, 
ha vonal jó, de hiányoznak a nyilak, vagy ellentétes irányba mutatnak (a diák bizonyságát adja 
annak ismeretéről, hogy a folyók a hegyről lefelé folynak, és arról, hogy érti a szintvonalakat, 
de tisztázatlanság van a nyilak használata körül). A szabadkézi rajzolás bizonytalansága miatt 
kis pontatlanság megengedett annak elbírálásakor, hogy a vonal minden ponton lefelé halad-e. 
Ha a folyó vonala EGYÉRTELMŰEN metszi a magasabb szintvonalakat, a választ rossznak kell 
kódolni. 

Kód Válasz Item: S032651B 
 Jó válasz 

10 Jó útvonalat rajzol be, olyan NYÍLLAL/NYILAKKAL amelyek a jó irányt jelölik. (lásd lenti ábra) 
[Olyan irányt rajzol, amely az X ponttól folyik le a Kölyök-öböl felé a kisebb domb(ok) között. A 
rajzon látható(k) nyíl/nyilak is, amelyek szerint a folyás iránya a hegyekből a tenger felé mutat.] 

11 Jó útvonalat rajzol (mint a 10-as kódban), de az ELLENKEZŐ irányba mutatnak a nyilak. (a 
tengerből a hegyek felé.)  

12 Jó útvonalat rajzol (mint a 10-as kódban), de NINCS NYÍL, ami az irányt mutatná. 

19 Más részlegesen jó válasz 

 Rossz válasz 
70 Egyenes folyásirányt rajzol, amely keresztülmegy a legközelebbi kis dombon nyíllal, vagy nyíl 

nélkül (lásd a lenti ábrát). 

71 Olyan folyásirányt rajzol, amely követvén a szintvonalakat köröket ír le a dombo(ko)n, nyíllal 
vagy nyíl nélkül (lásd a lenti ábrát). 

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

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
4/11.A feladat 
Kód Válasz Item:  S032665A 

 Jó válasz 
10 1. ország: A népesség változatlan marad 

2. ország: A népesség növekedni fog.  

 Rossz válasz 
70 Az 1. ország jó, a 2. ország rossz. 

71 A 2. ország jó, az 1 ország rossz 

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

 Nincs válasz 
99 Üres  
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4/11.B feladat 
Megjegyzés: A jó válasznak olyan jövendölést kell tartalmaznia a földhasználattal kapcsolatban, 

amely explicit módon következik vagy a várható népességváltozásból (10 vagy11-es kód), vagy 
a táblázat jelenlegi népességre vonatkozó adataiból (12-es kód). Egyéb olyan jó válaszoknak, 
amelyek az A) válasz hibás népesség jövendölésén alapulnak, 19-es kódot kell kapniuk. Azok a 
válaszok, amelyek az A kérdésre adott válasz népesség jövendölésével inkonzisztensek 79-es 
kódot kell kapjanak. 

Kód Válasz Item:  S032665B        FÖLDHASZNÁLAT 
 Jó válasz 

10 Azt jövendöli, hogy a 2. ország földhasználata valószínűleg növekedni fog (a népesség 
növekedésének következtében). 
Példák: 
Az 1. országra ez nem gyakorol akkora hatást, de a 2. országban több embernek több földre lesz 
szüksége. 
A 2. országnak több földre lesz szüksége, mint az 1.-nek. 

Megjegyzés: Az A részre adott válasznak tartalmaznia kell  azt, hogy a 2.ország népessége 
növekedni fog. (10 vagy 71-es kód). Esetleg azt is állítja, hogy a földhasználat az 1. országban 
változatlan marad, de ez nem szükséges a jó válaszhoz. 

11 Azt jövendöli, hogy a népesség növekedésével a földhasználat is növekszik. [Nem hivatkozik 
explicit módon az 1. vagy 2. országra.]  
Példák: 
Amennyiben több ember születik , több földre és élelemre lesz szükségük. 

12 A földhasználattal kapcsolatos jóslatai a táblázat jelenlegi népességadatokon alapulnak.  
Példák: 
Az 1. országnak nagyobb a gabona termelése, több földet használ tehát, mint a 2. ország. 

19 Más jó válasz 

 Rossz válasz 
70 Olyan megállapításokat fogalmaz meg, amely NEM explicit módon nem következik sem a 

populáció-jóslásból sem a táblázat adataiból. 
Példák: 
A földhasználat növekszik. 
Az 1. ország több földet használ. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres  
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4/11.C feladat 
Megjegyzés: A jó válasznak olyan jövendölést kell tartalmaznia a környezetvédelemmel 

kapcsolatban, amely explicit módon következik vagy a várható népességváltozásból (10 
vagy11-es kód), vagy a táblázat jelenlegi népességre vonatkozó adataiból (12-es kód). Egyéb 
olyan jó válaszok, amelyek az A válasz hibás népesség jövendődésén alapulnak, 19-es kódot 
kapnak. Azok a válaszok, amelyek az A kérdésre adott válasz népesség jövendődésével 
inkonzisztensek 79-es kódot kell kapjanak. 

Kód Válasz Item: S032665C     KÖRNYEZETSZENNYEZÉS 
 Jó válasz 

10 Azt jövendőli, hogy a 2. országban növekedni fog szennyeződés. (a népesség növekedésének 
következtében). 
Példák: 
Több szennyezédés várható a 2. országban, hiszen növekedik a népessége. 
Megjegyzés: Az A részre adott válasznak tartalmaznia kell  azt, hogy a 2. ország népessége 
növekedni fog. (10 vagy 71-es kód). Esetleg azt is állítja, hogy a környzetszennyezés az 1. 
országban változatlan marad, de ez nem szükséges a 10-es kódhoz. 

11 Azt jövendőli, hogy a szennyezettség növekszik a populációval. [Nem hivatkozik explicit módon 
az 1. vagy 2. országra.]  
Példák: 
Sokkal több ember nagyobb szennyezést jelent. 

12 A szennyeződéssel kapcsolatos jövendőlései a táblázat jelenlegi népességadatain alapulnak.  
Példák: 
Az 1. ország jobban szennyeződik, mert több olajat használ fel, mint a 2. ország. 

19 Más jó válasz 

 Rossz válasz 
70 Olyan megállapításokat fogalmaz meg a szennyeződésről, amely NEM explicit módon 

következik a populáció-jövendölésből vagy táblázat adataiból. 
Példák: 
A szennyeződés növekedni fog. 
Az 1. országban több a szennyeződés. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres  

 

27



5/1. feladat 

 
5/2. feladat 

 
5/3. feladat 

 
5/4. feladat 

 
5/5. feladat 

 
  

  Item:  S042073 
 Helyes válasz: B 

  Item:  S042017 
 Helyes válasz: D 

  Item:  S042007 
 Helyes válasz: B 

  Item:  S042024 
 Helyes válasz: B 

  Item:  S042095 
 Helyes válasz: D 
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5/6. feladat 
Kód Válasz Item: S042022 

 Jó válasz 
10 Igen, és magyarázatában utal arra, hogy a szén-dioxid szükséges (felhasználásra kerül) a 

fotoszintézis végbemeneteléhez. A magyarázat tartalmazhat specifikus hivatkozást a grafikonra, 
de nem kell feltétlenül tartalmaznia.  
Példák: 
Szén-dioxid szükséges a fotoszintézishez. Minél magasabb koncentrációjú szén-dioxid annál 
gyorsabb a fotoszintézis. 

Ahhoz, hogy fotoszintézis játszódhasson le, szén-dioxidra van szükség.  

Igen, a 3 egységnyi fényerősségnél a fotoszintézis sebessége 1,2, a 0,40 % esetében és 0,3 a 0,03% 
esetében. Ez azért van így, mert ahhoz, hogy a fotoszintézis végbemehessen, szén-dioxidra van 
szükség. 

A növények szén-dioxidot és napfényt használnak a fotoszintézishez, és a több szén-dioxid 
hatással van a növekedés sebességére és a fotoszintézisére is. 

11 Igen, olyan magyarázattal, amely csak a grafikonra utal (explicit vagy implicit módon). 
Példák: 
A 0,03%-os CO2 alacsonyabban fut, mint a 0,4%-os CO2.. 
Igen, 3 egységnyi fényerősségnél a fotoszintézis sebessége 1,2, a 0,40% esetében és 0,3 a 0,03% 
esetében.  
A fotoszintézis sebessége nőtt, amikor a szén-dioxid koncentráció emelkedett.  
Igen, a növény gyorsabban fotoszintetizál. 

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

válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
5/7. feladat 

 
5/8. feladat 

 
  

  Item:  S042063 
 Helyes válasz: A 

  Item:  S042197 
 Helyes válasz: C 
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5/9. feladat 
Kód Válasz Item: S042297 

 Jó válasz 
20 Hivatkozik a következők valamelyikére 

 

i) zöld és piros paprikák (magjának) elültetése ÉS a termés színének megfigyelése VAGY 
 

ii) zöld paprikák (magjának) ültetése ÉS annak megfigyelése, hogy a termés színe pirossá válik-e.  
 

Példák: 
Mindkét paprikából vennék ki egy-egy magot és ugyanabban az időben, ugyanolyan körülmények 
közé ültetném. Megfigyelném a paprikák növekedését azonos időpontban. Ha a piros paprika piros 
lenne és a zöld viszont nem, akkor ez azt jelentené, hogy a piros és a zöld paprika eltérő fajhoz 
tartozik. 

A piros és a zöld paprika magjaiból növényeket növesztenék. Megnézném, milyen színű lesz rajtuk 
a paprika.  

Elültetném mindkét paprika magjait. A virágokat beporoznám. Megvárnám, hogy teremjenek. 

Ültetni kell zöld színű paprikát. Amikor teremni kezd, rajta kell hagyni a terméseit és meg kell 
figyelni, hogy pirossá válnak-e. 

29 Más jó válasz   

 Részlegesen jó válasz 
10 CSAK a zöld/piros paprikák (magjának) ültetésére utal.  

Példák:  
Mindkét paprika magját elülteted. 
Ültesd el mindkettőt ugyanakkor. 

19 Más jó válasz  

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

válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 
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5/10. feladat 
Kód Válasz Item: S042305 

 Jó válasz 
20 Mind a 6-ot jól csoportosítja. 

 

 Elem Vegyület Keverék 

Levegő   X 

Cukor  X  

Só  X  

Arany X   

Tengervíz   X 

Hélium X   
 

 Részlegesen jó válasz 
10 4-et vagy 5-öt csoportosít helyesen. 

 Rossz válasz 
70 2-t vagy 3-at csoportosít helyesen. 

71 1-et csoportosít helyesen. 

 Nincs válasz 

99 Üres 

 
5/11. feladat 

 
  

  Item:  S042112 
 Helyes válasz: D 
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5/12. feladat 
Megjegyzés: Minden sor külön kódolandó. A sűrűségre vonatkozó kód kerül az első kódkockába, a 

tömegre vonatkozó kód kerül a második kódkockába, stb.  

Kód Válasz Item: S042173A,B,C,D,E 
 Jó válasz 
10 Jól helyezi el az ‘X’-eket, ahogy az alábbiakban látszik.  

 

 Változik Nem változik 

Sűrűség X  

Tömeg  X 

Térfogat X  

Molekulák mérete  X 

Molekulák sebessége X  
 

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

válaszokat) 

 Nincs válasz 

99 Üres 
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5/13. feladat 

Kód Válasz Item: S042407 
 Jó válasz 
10 1. jégdarab, olyan magyarázattal, hogy a hő VAGY a környező levegő (meleg levegő, nap) 

könnyebben eléri az 1. jégdarabot, mint a 2. jégdarabot. 
Példák: 
Az 1. jégdarab az őt körülvevő levegőből nyer hőt. A 2. jégdarab nem tud olyan sok hőt nyerni, 
mert újságpapírba van csomagolva. 

Az újságpapír elzárja a hő egy részét. 

A körülöttük lévő levegő könnyebben eléri mint a 2. jégdarabot, ami be van takarva újságpapírral. 

A 2. jégdarab el van zárva a levegőtől, az 1. jégdarab pedig ki van téve a nyílt levegőre. 

Jobban ki van téve a meleg levegőnek. 

 Rossz válasz 
70 2. jégdarab explicit vagy implicit módon arra utaló magyarázattal, hogy az újságpapír melegíti a 

jégdarabot. 
Példák: 
Az újságpapír olyan mint egy takaró, melegíti a jeget. 
Mert az újságpapír melegen tartja. 
Mert az melegebb. 

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó 
válaszokat) 
Példák: 
 
1. jégdarab - A papír benntartja a hideget. 

 Nincs válasz 
99 Üres 
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5/14. feladat 
Megjegyzés: (i) Ha több mint egy sugarat rajzol, azoknak megközelítőleg párhuzamosaknak kell 

lenniük. 
(ii) Ha a diák újra rajzolja az ábrát saját kezűleg, akkor azt úgy kell kódolni, mint a 
megadott ábra esetében. 

Kód Válasz Item: S042278 
 Jó válasz 
10 Lerajzolja a fény pontos útját az irányát mutató nyilakkal, ahogyan a rajzon látható. 

 

 
 

 Rossz válasz 
70 Lerajzolja a fény pontos útját, de hiányoznak a nyilak. 

71 Lerajzolja a fény pontos útját, de fordított irányba mutatnak a nyilak. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
5/15. feladat 

 
5/16. feladat 

 
  

  Item:  S042274 
 Helyes válasz: D 

  Item:  S042311 
 Helyes válasz: B 
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5/17. feladat 
Megjegyzés: A jó válasznak az alábbiak közül két vagy három elemet tartalmaznia kell:  

a. Felhőképződés (lecsapódás, kondenzáció) 
b. A felhők a szárazföld felé haladnak (a szél fújja őket)  
c. A felhőkből eső esik (mert a cseppek már túl nehezek/a hőmérséklet leesik)  

Kód Válasz Item: S042317 
 Jó válasz 
20 Két VAGY három elemet említ a fenti megjegyzésben szereplők közül.  

Példák: 
Úgy lehetséges, hogy lecsapódás történik és felhők alakulnak ki. A felhők a szárazföld felé 
haladnak, és amikor a hőmérséklet csökken, a felhőben levő víz kicsapódik, és eső esik. 

Elpárolgott, felhővé válik, elfújja a szél, megfagy, aztán visszaolvad esővé.  

A tengerből elpárolgott víz felhővé alakul, ahogy a levegőben lecsapódik. Mivel a felhő könnyű, a 
szél el tudja fújni más helyekre kilométerekkel távolabb és így eső lesz belőle kilométerekkel 
távolabb. 

Úgy, hogy az elpárolgott vízből felhő lesz, és a felhőt elsodorja a szél. 

Az elpárolgott víz összegyűlik és felhő alakul ki, a felhőből pedig eső hullik, amikor már túl nehéz. 

A felhőket az égbolton messzire sodorja a szél, mígnem eső lesz belőlük. 

 Részlegesen jó válasz 
10 Csak egy elemet említ a fenti megjegyzésben szereplők közül. 

Példák: 
A vízgőz lecsapódik és felhő lesz. (a). 
Mert a szél elfújja a felhőket. (b). 
Eső esik a felhőkből (c). 

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

válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres 
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6/1. feladat 

 
6/2. feladat 

 
6/3. feladat 
Megjegyzés: A jó válasznak le kell írnia, hogy a fény ereje hogyan különbözik az 1. és a 2. ábrán. 

Részlegesen jó válasznak tekintjük azt, ha a válasz azonosítja a fényt, mint környezeti tényezőt, 
de anélkül, hogy leírná az 1. és a 2. ábra specifikus körülményeit. Azok a válaszok, amelyek 
felcserélik a két ábra fényviszonyait, rossznak minősülnek. 

Kód Válasz Item: S032306 
 Jó válasz 

20 A válasz utal a FÉNYRE és azonosítja, hogy melyik ábrához tartozik kis/nagy fényerő. 

1. ábra = félhomály, kis fényerő, sötétség vagy hasonlók 
2. ábra = verőfény, nagy fényerő, vagy hasonlók  
Példák: 
Kevesebb fény van az 1. ábrán.  A pupilla nagyobb lett, hogy több fényt engedhessen be. 

Az 1-es ábrán sötét van, a 2. ábrán világos. 

29 Más jó válasz 

 Részlegesen jó válasz 
10 A válasz említi a FÉNYT, de nem azonosítja, hogy melyik ábrához tartozik alacsony/magas 

fényerő 
Példák: 

A fényerőtől függ.  Az 1-es ábrán nagyobbak a pupillák, a 2.-on kisebbek. 

Az egyiket több fény éri, mint a másikat. 

19 Más részlegesen jó válasz 

 Rossz válasz 
70 A válasz említi a FÉNYT, de felcseréli az 1-es és 2-es ábra körülményeit. 

Példák: 
Az 1-es ábra erős fényt mutat. A 2-es ábra félhomályt. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
  

  Item:  S032465 
 Helyes válasz: A 

  Item:  S032315 
 Helyes válasz: D 
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6/4. feladat 
Megjegyzés: A jó válaszban szerepelnie kell egy a testre (fizikai vagy mentális egészségre) gyakorolt konkrét jótékony 

hatásnak. Az olyan általános válaszok, amelyek CSAK az általános jó kondícióra, egészségre, erőnlétre, stb. utalnak 
anélkül, hogy konkrétan megneveznének egy jótékony hatást, rossz válasznak minősülnek (70-es kód). Ha több 
mint egy válasz szerepel, az első jó választ kell lekódolni. Mivel egyetlen érvet kért a feladat, a válasz hibás részét 
figyelmen kívül lehet hagyni, hacsak nem mond ellent a jó résznek.  

Kód Válasz Item: S032640 
 Jó válasz 

10 A válasz súlycsökkenésre,  a zsír raktározásának megelőzésére, koleszterin csökkentésére  vagy 
hasonlóra utal.  
Példák: 
Zsírt éget. 
Így nem válsz túlsúlyossá. 
Megfelelő szinten tartja a koleszterint. 

11 A válasz a testedzés szívre, keringésre és oxigénszintre gyakorolt jótékony hatást említi, vagy 
hasonlót. 
Példák: 
Jó erőben tartja a szívet, nem kapsz szívrohamot. 
Felgyorsítja a szívverésedet. 
Megdolgoztatja keringési rendszeredet. 
Növeli az oxigénmennyiséget a véráramban. 

12 Izmok építésére, erősítésre utal vagy hasonló. 
Példák: 
Elősegíti az izomzat felépítését. 
Erősíti az izmokat. 
Megjegyzés: 12-es kód azok a válaszok kapjanak, amelyek expliciten hivatkoznak az izmokra.  
Ha válasz csak általánosságban kapcsolódik az erőnléthez, akkor 70-es kód adandó. 

19 Más jó válasz 
Példák: 
Csökkenti a stresszt. 
Javítjai a hajlékonyságot és a koordinációt. 
Az anyagcsere normális ütemben történik, nem lassul le nagyon. 
Egészségessé és erőssé teszi a csontokat. 

 Rossz válasz 
70 Csak egy általános választ ad, amely az egészség fenntartására, jó kondícióra, jó erőnlétre, vagy 

hasonlókra utal. 
Példák: 
Megőrzi az egészségeset. 
Megbetegedhetünk, ha nem mozgunk.  
Tovább bírja a tested. 
Erősebbé tesz. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres 
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6/5. feladat 

 
  

  Item:  S032579 
 Helyes válasz: B 
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6/6. feladat 
Megjegyzés: Egy  tulajdonság elfogadható, ha az ismert fémek többségére alkalmazható, akkor is, ha 

az összes fémre nem (pl., magas olvadáspont). Ha egynél több tulajdonság szerepel, és 
közöttük találunk jó megoldást is, akkor a választ el kell fogadni, akkor is, ha mellette hibás 
tulajdonságokat is említ. Mivel csak egy tulajdonságot kértünk a válasz hibás részeit figyelmen 
kívül hagyhatjuk, hacsak nem mondanak ellent a válasz jó részének. 

Kód Válasz Item:  S032570 
 Jó válasz 

10 A válasz a fémek mérhető közös tulajdonságaira utal (pl., hővezetés, elektromos vezetőképesség, 
hőtágulás, sűrűség, mágneses tulajdonságok, olvadáspont). 
Példák: 
Megvizsgálhatja mennyire terjed ki melegítés hatására, vagy megvizsgálhatja a sűrűségét.  
Megnézheti, hogy vezeti-e az elektromosságot. 
Tegye a fémet mágnes közelébe. Ha vonzza, akkor alighanem fém. 
Vizsgálja az olvadáspontját. A fémeknek magas az olvadáspontjuk. 

Megjegyzés: Habár a mágneses vizsgálat nem a legjobb teszt fémek és nem-fémek 
megkülönböztetésére, az hogy a mágneses vonzás fémet jelöl, elfogadjuk jó megoldásnak. Azok a 
válaszok, amelyek arra utalnak, hogy MINDEN fém mágneses jelenségeket mutat vagy hogy a 
NEM mágnesezhetőség nem-fémet takar, rossz válasznak tekintjük ( 70-es kód). 

11 A zok a válaszok, amelyek a fémek fizikai megjelenésére vagy formájára utalnak (pl., fényes 
külső, keménység, nyújthatóság/hajlíthatóság stb.). 
Példák: 
A fém hajlítható és hajlékony.Meghajlítható anélkül, hogy eltörne. 
Fényes a felszíne (fémes csillogás). 
Fénylő, törhetetlen és fényezhető. 

12 Azok a válaszok, amelyek a fémek kémiai reaktivitására utalnak (pl., oxidációs hajlam, reakció 
savakkal). 
Példák: 
Tegyük savba és figyeljük megváltozik-e a színe.  
Ha levegőn rozsdásodik, akkor fém (vas). 
Adjunk hozzá savat, és figyeljük meg keletkeznek–e buborékok, mert a fém reagál a savakkal. 

19 Más jó válasz 

 Rossz válasz 
70 Mágneses vizsgálatra utal, ami helytelen, olyan értelemben, hogy azt állítja, MINDEN fém 

mágneses jelenségeket mutat, vagy hogy a NEM mágnesezhetőség nem-fémet jelent. 
Példák: 
Ha az anyag fém, akkor a mágnes vonzani fogja. 
Mágnes használata. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres  
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6/7. feladat 

 
6/8. feladat 
Kód Válasz Item: S032272 

 Jó válasz 
10 MAGASABBAN (1) olyan helytálló magyarázattal, ami arra utal, hogy a levegő melegítés 

hatására kitágul, vagy növekszik a térfogata vagy nő a nyomása (vagy hasonló). 
Példák: 
Mikor a gömböt melegítjük, a levegő kitágul és feltolja a vizet a csőben.  

A nyomás megemeli a víz szintjét. 

A levegő által elfoglalt térfogat növekszik, a víz szintjének tehát csökkenie kell a gömbben. Ez pedig 
magasabbra tolja  a csőben a szintet. 

A levegő kiterjed és nagyobb teret foglal el. 

19 Más jó válasz 

 Rossz válasz 
70 MAGASABBAN (1), nem megfelelő magyarázattal, vagy magyarázat nélkül.. 

Példák: 
A víz kitágul. 

Amikor az üveggömböt melegítettük, az üveg kitágult, ez okozta a vízszint megemelkedését. 

A víz egy része elpárolgott a gömbbe, a vízszint tehát csökkent. 

A meleg visszanyomja a csőben a vizet. 

Mert a forró levegő felszáll, nincs tehát levegő, mely nyomást gyakorolna a vízre.  

A forró víz megemelkedik a csőben, mint ahogyan a hőmérőben történik. 

71 ALACSONYABBAN (2), rossz magyarázattal, vagy magyarázat nélkül. 
Példák: 
A forró levegő felemelkedik és több helyet hagy a gömbben a kitágulásra.  

A melegítés lecsapódást eredményez és a vízszint ezért csökken. 

A melegítés gőzt hoz létre és a víz elpárolog. 

72 UGYANOTT (3), rossz magyarázattal, vagy magyarázat nélkül. 
Példák: 
A levegő és a víz mennyisége változatlan, tehát a vízszint nem változik meg.  

Gőzt hoz létre és az azután nem tud hová menni, így hát lecsapódik és visszahullik. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres 

 
  

  Item:  S032024 
 Helyes válasz: C 
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6/9. feladat 

 
6/10. feladat 
Kód Válasz Item:  S032060 

 Jó válasz 
10 2, 5, 1, 3, 4 

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

válaszokat) 

 Nincs válasz 
99 Üres  

 
6/11. feladat 

 
  

  Item:  S032141 
 Helyes válasz: D 

  Item:  S032463 
 Helyes válasz: D 
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6/12. feladat 
Megjegyzés: A két válasz külön kódolandó. Ugyanaz a kód (10, 11, 12) csak egyszer is alkalmazható. 

Amennyiben a két válasz lényegében ugyanaz, akkor a második válasz kapjon 79-es kódot. 
Például, ha a válaszban oxigén és levegő szerepel, az első válasz 11-es kódot kap, a második 
pedig 79-est. Ha csak egy válasz van, a második 99-es kódot kap.  
A válasz jó, ha megfogalmazza azt, hogy a légköri feltételek a tengerszint feletti magasság 
függvényében változnak. Mind a két oszlopba írt információk felhasználandók a válaszok 
értékelésénél. Jóhiszeműen kell értékelnünk azokat a válaszokat, amelyek általános 
megállapításokat fogalmaznak meg a körülményekkel kapcsolatban amennyiben a felsorolt 
berendezések, eszközök utalnak a változás irányára.  Például, hőmérséklet/meleg ruhák 
magában foglalja azt, hogy a hőmérséklet csökken, és a levegő/oxigéntartály arra utal, hogy az 
oxigénszint csökken. Ha csak a légköri viszony szerepel a válaszban, és nincs megadva 
felszerelés, a válasz pontot kap, amennyiben a változás iránya világosan kiderül.  

Kód Válasz Item: S032650A,B 
 Jó válasz 

10 Az szerepel a válaszban, hogy a hőmérséklet csökkenni fog (vagy hasonló).  
Példák: 
Hidegebb lesz. (Több ruhára lesz szükség). 

11 Kevesebb oxigén (levegő) lesz vagy alacsonyabb lesz a légköri nyomás (vagy hasonlók). 
Példák: 
A levegő gyérebb lesz. [Oxigénmaszk].  
A légnyomás csökken. [Vigyünk oxigénpalackot]. 
Nehézzé válik a légzés [Oxigénpalack szükségessége]. 
Megjegyzés:  Ha egy válasz arra utal, hogy a légköri nyomás növekszik a tengerszint feletti 
magassággal, azt rossz válasznak kell tekintenünk ( 71-es kód), még akkor is, ha az ezzel összefüggésben 
megemlített eszköz az oxigénpalack, vagy hasonló. 

12 A válasz szerint több lesz a csapadék (hó, eső), felhők (vagy hasonlók). 
Példák: 
Jeges lesz [Vigyünk jégjáró cipőt.] 
Esősebb lesz. [Így esőkabátra lesz szükség.] 

19 Más jó válasz 
Példák: 
A napsugarak erősebbek. [Napvédő krém és napszemüveg]. 
Szélrohamok.[Viharkabát.] 

 Rossz válasz 
70 Leír eszközöket, de nem kapcsolja világosan légköri viszonyok megváltozásához. 

Példák: 
A légköri viszonyok változnak félúttól a hegy tetejéig. [Vigyünk palackot] 

71 Azt írja, hogy légköri nyomás növekszik, oxigénes berendezést említve vagy említése nélkül. 

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

 Nincs válasz 
99 Üres 
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6/13. feladat 

 

  Item:  S032514 
 Helyes válasz: C 
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Item-
azonosító

Sorszám Tartalmi terület Tartalmi részterület Kognitív terület

S032611 1/1 Biológia Sejtek és működésük Ismeret

S032614 1/2 Biológia Életciklusok, szaporodás és öröklődés Alkalmazás

S032451 1/3 Biológia Sokféleség, alkalmazkodás és természetes kiválasztódás Alkalmazás

S032156 1/4 Kémia Az anyagok tulajdonságai Értelmezés
S032056 1/5 Kémia Kémiai változások Alkalmazás
S032087 1/6 Biológia Egészség Ismeret

S032279 1/7 Fizika Erők és mozgás Alkalmazás

S032238 1/8 Fizika Energiaátalakulások, hő és hőmérséklet Alkalmazás

S032369 1/9 Fizika Fény és hang Alkalmazás

S032160 1/10 Földtudomány A Föld a naprendszerben és a világmindenségben Ismeret

S032654 1/11 Földtudomány A Földön játszódó folyamatok, ciklusok és a földtörténet Értelmezés

S032126 1/12 Földtudomány A Földön játszódó folyamatok, ciklusok és a földtörténet Ismeret

S032510 1/13 Földtudomány A Föld erőforrásai, használatuk és megőrzésük Ismeret

S032158 1/14 Fizika Energiaátalakulások, hő és hőmérséklet Ismeret

S052093 2/1 Biológia Életciklusok, szaporodás és öröklődés Alkalmazás

S052088 2/2 Biológia Sokféleség, alkalmazkodás és természetes kiválasztódás Alkalmazás

S052030 2/3 Biológia Ökoszisztémák Értelmezés

S052080 2/4 Biológia Egészség Ismeret

S052091 2/5 Biológia Ökoszisztémák Értelmezés

S052152 2/6 Kémia Anyagok osztályozása és összetétele Alkalmazás

S052136 2/7 Kémia Anyagok osztályozása és összetétele Értelmezés

S052046 2/8 Kémia Kémiai változások Ismeret

S052254 2/9 Kémia Az anyagok tulajdonságai Értelmezés

S052207 2/10 Fizika Erők és mozgás Ismeret

S052165A 2/11A Fizika Energiaátalakulások, hő és hőmérséklet Ismeret

S052165B 2/11B Fizika Energiaátalakulások, hő és hőmérséklet Ismeret

S052165C 2/11C Fizika Energiaátalakulások, hő és hőmérséklet Értelmezés

S052297 2/12 Földtudomány A Földön játszódó folyamatok, ciklusok és a földtörténet Ismeret

S052032 2/13 Földtudomány A Földön játszódó folyamatok, ciklusok és a földtörténet Értelmezés

S052106 2/14 Földtudomány Earth's Resources, Their Use and Conservation Alkalmazás

S042304 3/1 Biológia Élőlények tulajdonságai, osztályozása és életműködései Értelmezés

S042038 3/2 Biológia Sokféleség, alkalmazkodás és természetes kiválasztódás Ismeret

S042298 3/3 Biológia Ökoszisztémák Alkalmazás

S042261 3/4 Biológia Sejtek és működésük Ismeret

S042051A 3/5A Biológia Ökoszisztémák Alkalmazás

S042051B 3/5B Biológia Ökoszisztémák Alkalmazás

S042076 3/6 Kémia Anyagok osztályozása és összetétele Ismeret
S042404 3/7 Fizika Halmazállapotok és az anyag változásai Alkalmazás

S042306 3/8 Kémia Anyagok osztályozása és összetétele Ismeret
S042403 3/9 Fizika Elektromosság és mágnesesség Értelmezés

S042272 3/10 Fizika Energiaátalakulások, hő és hőmérséklet Ismeret

S042100 3/11 Kémia Kémiai változások Ismeret

S042238A 3/12A Fizika Energiaátalakulások, hő és hőmérséklet Ismeret

S042238B 3/12B Fizika Energiaátalakulások, hő és hőmérséklet Értelmezés

S042238C 3/12C Fizika Energiaátalakulások, hő és hőmérséklet Értelmezés

S042141 3/13 Földtudomány A Földön játszódó folyamatok, ciklusok és a földtörténet Ismeret

S042215 3/14 Földtudomány A Föld a naprendszerben és a világmindenségben Alkalmazás

S032542 4/1 Biológia Élőlények tulajdonságai, osztályozása és életműködései Alkalmazás

S032645 4/2 Biológia Ökoszisztémák Ismeret

S032530 4/3 Biológia Életciklusok, szaporodás és öröklődés Ismeret

S032007 4/4 Biológia Élőlények tulajdonságai, osztályozása és életműködései Ismeret

S032502 4/5 Kémia Anyagok osztályozása és összetétele Alkalmazás

S032679 4/6 Kémia Kémiai változások Alkalmazás

S032184 4/7 Fizika Elektromosság és mágnesesség Alkalmazás

S032394 4/8 Fizika Energiaátalakulások, hő és hőmérséklet Alkalmazás

S032151 4/9 Földtudomány A Föld a naprendszerben és a világmindenségben Ismeret

S032651A 4/10A Földtudomány A Föld szerkezete, fizikai tulajdonságai Alkalmazás

S032651B 4/10B Földtudomány A Föld szerkezete, fizikai tulajdonságai Értelmezés

S032665A 4/11A Biológia Ökoszisztémák Értelmezés

S032665B 4/11B Biológia Ökoszisztémák Értelmezés

S032665C 4/11C Biológia Ökoszisztémák Értelmezés
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Item-
azonosító

Sorszám Tartalmi terület Tartalmi részterület Kognitív terület

S042073 5/1 Kémia Anyagok osztályozása és összetétele Ismeret

S042017 5/2 Biológia Sejtek és működésük Alkalmazás

S042007 5/3 Biológia Élőlények tulajdonságai, osztályozása és életműködései Alkalmazás

S042024 5/4 Biológia Sejtek és működésük Ismeret

S042095 5/5 Kémia Az anyagok tulajdonságai Ismeret

S042022 5/6 Biológia Sejtek és működésük Értelmezés

S042063 5/7 Kémia Anyagok osztályozása és összetétele Alkalmazás

S042197 5/8 Fizika Elektromosság és mágnesesség Értelmezés

S042297 5/9 Biológia Életciklusok, szaporodás és öröklődés Értelmezés

S042305 5/10 Kémia Anyagok osztályozása és összetétele Alkalmazás

S042112 5/11 Kémia Kémiai változások Ismeret

S042173 5/12 Fizika Halmazállapotok és az anyag változásai Alkalmazás
S042407 5/13 Fizika Energiaátalakulások, hő és hőmérséklet Alkalmazás

S042278 5/14 Fizika Fény és hang Alkalmazás

S042274 5/15 Fizika Fény és hang Ismeret

S042311 5/16 Földtudomány A Föld a naprendszerben és a világmindenségben Alkalmazás

S042317 5/17 Földtudomány A Földön játszódó folyamatok, ciklusok és a földtörténet Alkalmazás

S032465 6/1 Biológia Egészség Ismeret

S032315 6/2 Biológia Ökoszisztémák Értelmezés

S032306 6/3 Biológia Élőlények tulajdonságai, osztályozása és életműködései Alkalmazás

S032640 6/4 Biológia Egészség Ismeret

S032579 6/5 Kémia Anyagok osztályozása és összetétele Alkalmazás

S032570 6/6 Kémia Anyagok osztályozása és összetétele Értelmezés

S032024 6/7 Fizika Energiaátalakulások, hő és hőmérséklet Ismeret

S032272 6/8 Fizika Energiaátalakulások, hő és hőmérséklet Értelmezés

S032141 6/9 Fizika Erők és mozgás Alkalmazás

S032060 6/10 Földtudomány A Földön játszódó folyamatok, ciklusok és a földtörténet Alkalmazás

S032463 6/11 Földtudomány A Föld erőforrásai, használatuk és megőrzésük Ismeret

S032650 6/12 Földtudomány A Föld szerkezete, fizikai tulajdonságai Alkalmazás

S032514 6/13 Biológia Ökoszisztémák Alkalmazás
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