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A feladat

1.

Standard szint:

4.

sorszáma:

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Beszédkészség,
szóbeli szöveg
értelmezése és

Alapvető hétköznapi
élethelyzetekben a testbeszédét

Metakommunikáció

és az arcjátékát önállóan

alkotása

összehangolja a szöveggel.

Nézd meg figyelmesen a képeket!
A.

B.

C.

D.
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1. Írj 3-4 mondatos párbeszédeket a képek alapján!
a)
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... a
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b)
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... b
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
c)
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... c
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
d)
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... d
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Összesen:
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pont

Javítási útmutató
1.
a) A párbeszéd a kép tartalmának és hangulatának megfelelő.

a

1

b) A párbeszéd a kép tartalmának és hangulatának megfelelő.

b

1

c) A párbeszéd a kép tartalmának és hangulatának megfelelő.

c

1

d) A párbeszéd a kép tartalmának és hangulatának megfelelő.

d

1

Összesen: 4 pont
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A feladat

2.

Standard szint:

4.

sorszáma:

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg
megértése

Különböző

Értően olvas minimum 8—10

szövegek értő

mondatos köznyelvi szöveget.

olvasása

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget!
A TOLLASLABDA TÖRTÉNETE, SZABÁLYAI
(1) A tollaslabda olyan, ütővel és egyedi tollazású labdával játszott játék,
amelyben két (egyes) vagy két-két játékos (páros) mérkőzik egymással. A felek
egy téglalap alakú pálya két oldalán foglalják el a helyüket, amelyeket háló
választ el egymástól. A sportág közkeletű angol elnevezése: badminton.
(2) A játékban használt labda egy tollakkal ellátott, nyílszerű tárgy,
amelynek különleges tulajdonságai vannak. Repülését erősen befolyásolja a szél,
ezért a versenyeket mindig teremben rendezik. A játéknak hobbiváltozata is
létezik, amelyet szabadtéren is játszhatnak. A tollaslabda az 1992. évi,
barcelonai nyári játékok óta hivatalosan is olimpiai sportág.
(3) A történelmi feljegyzések szerint a sportágat Hungti császár
idejében kezdték játszani Kínában (i. e. 2000 táján). A játékot akkor még
tenyérrel és aprópénzzel játszották, s a pénzérmére két tollat kötöttek.
(4) Európában a tollaslabdához hasonló játékot először Franciaországban
játszottak. Kezdetben a labda parafából és tyúktollból készült, akkor még nem
használtak a játékhoz hálót, és a pálya határvonalai sem voltak kijelölve. Idővel
az ütők is fejlődtek. A játék célja a kezdetektől fogva az volt, hogy a labdát
minél hosszabb ideig a levegőben tartsák.
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(5) A tollaslabda szülővárosaként az angol Badminton nevű fürdővárost
jegyzik. Itt, a mai napig is álló Badminton House-ban tollaslabdáztak először
versenyszerűen, majd 1877-ben megalapították Anglia első tollaslabdaklubját
is. 1893-ban tizennégy klub részvételével létrejött az Angol Badminton
Szövetség, s a játék Németországon keresztül eljutott Európa más országaiba
is.
(6) Londonban 1934. július 5-én kilenc ország küldöttei megalapították a
sportág nemzetközi szövetségét (IBF); a szervezetnek Magyarország 1970 óta
a tagja. Hazánkba az 1930-as években Dániában járt testnevelők révén jutott
el a játék. A Magyar Tollaslabda Szövetség 1969. június 1-jén alakult meg.
Magyarországon az utánpótlás-korosztályban újonc, gyermek, serdülő és
ifjúsági kategóriában rendeznek egyéni és csapatversenyeket, bajnokságokat.

1. Az olvasottak alapján pótold az alábbi szöveg hiányzó szavait!
a
A

tollaslabdát

……………………………………………………

……………………………………………………
játsszák.

és

A

pálya

…………………………………………………… alakú, és háló választja ketté.
A

labda

repülését

befolyásolja

a

szél,

b
c

ezért d

…………………………………………………… tartják a mérkőzéseket. Hivatalosan e
1992-től …………………………………………………… sportág.

f

Legrégebben …………………………………………………… játszották ezt a játékot. g
Az első versenyeket Angliában rendezték.
Magyarországra …………………………………………………… segítségével jutott el
a játék Dániából.
Összesen:
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pont

Javítási útmutató

1.
a) ütővel

a

1

b) (egyedi tollazatú) labdával

b

1

c) téglalap

c

1

d) teremben

d

1

e) olimpiai

e

1

f) Kínában/i. e. 2000 táján

f

g) testnevelők

g

1

Összesen: 7 pont
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A feladat

3.

Standard szint:

4.

sorszáma:

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott szöveg Olvasási

Képes a szöveget tartalmi

megértése

egységekre bontani.

stratégiák — a
szöveg alapvető
jellemzői

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget!
A TOLLASLABDA TÖRTÉNETE, SZABÁLYAI
(1) A tollaslabda olyan, ütővel és egyedi tollazású labdával játszott játék,
amelyben két (egyes) vagy két-két játékos (páros) mérkőzik egymással. A felek
egy téglalap alakú pálya két oldalán foglalják el a helyüket, amelyeket háló
választ el egymástól. A sportág közkeletű angol elnevezése: badminton.
(2) A játékban használt labda egy tollakkal ellátott, nyílszerű tárgy,
amelynek különleges tulajdonságai vannak. Repülését erősen befolyásolja a szél,
ezért a versenyeket mindig teremben rendezik. A játéknak hobbiváltozata is
létezik, amelyet szabadtéren is játszhatnak. A tollaslabda az 1992. évi,
barcelonai nyári játékok óta hivatalosan is olimpiai sportág.
(3) A történelmi feljegyzések szerint a sportágat Hungti császár
idejében kezdték játszani Kínában (i. e. 2000 táján). A játékot akkor még
tenyérrel és aprópénzzel játszották, s a pénzérmére két tollat kötöttek.
(4) Európában a tollaslabdához hasonló játékot először Franciaországban
játszottak. Kezdetben a labda parafából és tyúktollból készült, akkor még nem
használtak a játékhoz hálót, és a pálya határvonalai sem voltak kijelölve. Idővel
az ütők is fejlődtek. A játék célja a kezdetektől fogva az volt, hogy a labdát
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minél hosszabb ideig a levegőben tartsák.
(5) A tollaslabda szülővárosaként az angol Badminton nevű fürdővárost
jegyzik. Itt, a mai napig is álló Badminton House-ban tollaslabdáztak először
versenyszerűen, majd 1877-ben megalapították Anglia első tollaslabdaklubját
is. 1893-ban tizennégy klub részvételével létrejött az Angol Badminton
Szövetség, s a játék Németországon keresztül eljutott Európa más országaiba
is.
(6) Londonban 1934. július 5-én kilenc ország küldöttei megalapították a
sportág nemzetközi szövetségét (IBF); a szervezetnek Magyarország 1970 óta
a tagja. Hazánkba az 1930-as években Dániában járt testnevelők révén jutott
el a játék. A Magyar Tollaslabda Szövetség 1969. június 1-jén alakult meg.
Magyarországon az utánpótlás-korosztályban újonc, gyermek, serdülő és
ifjúsági kategóriában rendeznek egyéni és csapatversenyeket, bajnokságokat.

1. Írd a vázlatpontok elé a megfelelő bekezdés számát!
……. A tollaslabdasport hazánkban

a

……. A játék európai elterjedése

b

……. A tollaslabda eszközei és játéktere

c

……. A legősibb tollaslabdajáték

d

……. A versenyek születésének története

e

……. A tollaslabda szerkezete

f
Összesen:
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pont

Javítási útmutató
a) 6.

a

1

b) 4.

b

1

c) 1.

c

1

d) 3.

d

1

e) 5.

e

1

f) 2.

f

1

Összesen: 6 pont
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A feladat

4—6.

Standard szint:

4.

sorszáma:

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:

Olvasás, az írott

Olvasási

Azonosítja a köznyelvi szöveg

stratégiák — a

témáját. Képes a szöveg címének

szöveg alapvető

az értelmezésére. Képes a témához

jellemzői

kapcsolódó előzetes tudás

szöveg megértése

előhívására. Képes a szöveget
tartalmi egységekre bontani.
Összefoglalja a szöveg tartalmát
minimum 2—4 mondatban.

Olvasás, az írott

Kép és szöveg

Címet ad a képnek.

kapcsolata

Kiemeli a képekhez tartozó
szövegrészleteket.

szöveg megértése

Értelmezi a szöveghez kapcsolódó
ábrákat és illusztrációkat.

Olvasás, az írott
szöveg megértése

Szövegértési

Köznyelvi és 20-21. századi

stratégiák —

szépirodalmi szövegből kiemeli a

értő olvasás

lényeges adatokat. Megfogalmazza
a saját véleményét a szövegről
minimum 5—7 mondatban.

Olvasás, az írott

A szókincs

Megfogalmazza néhány szó

szöveg megértése

bővítése

jelentését a szövegkörnyezetből.
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Olvasd el az alábbi szöveget!
Az indiánokról
(1) Igen kellemes és mérsékelt éghajlatú vidéken élnek; olyannyira, hogy
tanúm szerint ritkán látni beteget köztük; és biztosítottak róla, hogy nem
láttak köztük reszketeget, fogatlant vagy vénségtől görnyedtet. A tenger
mellékén telepedtek meg, a szárazföldtől hatalmas, magas hegyek zárják el
őket, a kettő között nagyjából száz mérföld szélességű sáv van. Bővelkednek
halakban, amelyeket minden mesterkedés nélkül, egyszerűen megfőzve
fogyasztanak, és vadakban, amelyek semmiben sem hasonlítanak a mieinkhez.
(2)

Épületeik

igen

hosszúak,

két-háromszáz

lélek

befogadására

alkalmasak, és nagy fák kérgének darabjaiból épülnek úgy, hogy egyik végük a
földre támaszkodik, másik végük pedig egymást tartva és támasztva a tetőt
alkotja, azokhoz a pajtákhoz hasonlóan, amelyeknek tetőzete a földig ér és
oldalfalként szolgál. Olyan kemény fájuk terem, amellyel vágni tudnak, kardot
és hússütő nyársat is ebből készítenek maguknak. Ágyuk pamutszőttes, a
tetőre függesztik, mint mi a hajóágyainkat, mindenki a magáét.
(3) A nappal kelnek, és mindjárt ébredés után elköltik aznapi táplálékukat;
mert ez az egyetlen étkezésük. Ilyenkor nem isznak, hanem mint más keleti
népek, az étkezéstől függetlenül naponta többször is és sokat. Italuk valami
gyökérből készül, színre olyan, mint a mi rosénk. Csak langyosan isszák; két
vagy három napig tartható el. Kissé csípős ízű, nem részegítő, a gyomornak
üdvös hatású; igen kellemes ital annak, aki hozzászokott. Kenyér helyett a
cukorban eltett korianderhez hasonló fehér pépet esznek. Megkóstoltam:
édes, kissé émelyítő ízű.
(4) Az egész napot tánccal múlatják. A legfiatalabbak vadászni járnak,
mindenféle

íjjal.

Ezalatt

az

asszonyok
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egy

része

az

ital

főzésével

foglalatoskodik, ami a legfőbb hivataluk. Az öregek némelyike reggel, evés
előtt közösen prédikál az egész pajtának, az egyik végétől a másikig sétálva
ugyanazt a mondatot ismételgeti, míg a sor végére nem ér (mert épületeik
legalább száz lépés hosszúak). Csak két dolgot követel tőlük: hogy legyenek
bátrak az ellenséggel szemben és barátságosak asszonyaikhoz; emellett soha
nem mulasztja el megemlíteni, hogy az asszonyok biztosítják langyos és
fűszeres italukat. Több helyütt, többek közt nálam is megfigyelhető az ágyaik
és az öveik formája, fából készült kardjaik és karpereceik, amelyekkel
csuklójukat védik harc közben, és hosszú, egyik végén nyitott nádbotjuk,
amelynek hangjára táncaikat járják.
(5) Arcuk teljesen csupasz, és fából vagy kőből készült késükkel sokkal
ügyesebben távolítják el szőrzetüket, mint mi.
(6) Hisznek az örök lélekben, és abban, hogy akik kiérdemlik az istenektől,
az ég napkeleti részére kerülnek; az elkárhozottak pedig a nyugati részre.

1. Adj címet a bekezdéseknek!
a) 1. bekezdés: ....................................................................................

a

b) 2. bekezdés: ...................................................................................

b

c) 3. bekezdés: ....................................................................................

c

d) 4 bekezdés: ....................................................................................

d

e) 5. bekezdés: ...................................................................................

e

f) 6. bekezdés: ....................................................................................

f
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2. Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások!
Írj az állítás elé I vagy H betűt!
……… Az indiánok között gyakran látni beteget.

a

……… Az indiánok a halakat megfőzve fogyasztják.

b

……… Egész napjukat olvasással töltik.

c

……… Olyan ágyon alszanak, mint mi, azaz négy lábbal a földön álló
ágyon.
……… Kenyér helyett fehér pépet esznek.

d
e

3. Melyik bekezdéshez illenek az alábbi képek?
Írd a bekezdés sorszámát a képek alá!
a

A bekezdés száma: …………
b

A bekezdés száma: …………
Összesen:
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pont

Javítási útmutató

1.
a) Éghajlatuk

a

1

b) Lakóépületeik

b

1

c) Ételeik és italaik

c

1

d) Munkamegosztás

d

1

e) Kinézetük, külsejük

e

1

f) Hitük

f

1

A tartalmilag megegyező, egyéb jó válaszok is elfogadhatóak.

2.
a) hamis

a

1

b) igaz

b

1

c) hamis

c

1

d) hamis

d

1

e) igaz

e

1

a) 5.

a

1

b) 3.

b

1

3.

Összesen: 13 pont
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A feladat

7—10.

Standard szint:

4.

sorszáma:

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Azonosítja a köznyelvi szöveg
témáját. Képes a szöveg
címének az értelmezésére.

Olvasás, az írott szöveg
megértése

Olvasási stratégiák
— a szöveg
alapvető jellemzői

Képes a témához kapcsolódó
előzetes tudás előhívására.
Képes a szöveget tartalmi
egységekre bontani.
Összefoglalja a szöveg
tartalmát minimum 2—4
mondatban.
Köznyelvi és 20-21. századi

Olvasás, az írott szöveg
megértése

Szövegértési
stratégiák — értő
olvasás

szépirodalmi szövegből kiemeli
a lényeges adatokat.
Megfogalmazza a saját
véleményét a szövegről
minimum 5—7 mondatban.

Olvasás, az írott szöveg
megértése

Megfogalmazza néhány szó
A szókincs bővítése jelentését a
szövegkörnyezetből.
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Olvasd el az alábbi szöveget!
Lovak
(1) Széles körben elterjedt tévhit, hogy a lovak kizárólag állva alszanak.
Ha lovakkal találkozunk, akkor vagy a mezőn nyargalnak vígan körbe, vagy az
istállóajtóban kukucskálnak felénk kíváncsian. Szinte soha nem látjuk őket
fekvő helyzetben, így azt hisszük, hogy nyilván szunyókálni is négy lábon állva
szoktak.
(2) A lovak valójában nem csupán állva alszanak, bár a földre lefeküdve
csak ritkán pihennek. A vadonban megpihenő ménesek néhány tagja éberen
őrködik,

míg

a

többiek

afféle

felületes

álomban,

gyakorlatilag

állva

szenderegnek, esetleg kényelembe helyezkedve, fekve alszanak. Mindig
készenlétben kell állniuk, hogy egy esetleges támadás esetén riaszthassák alvó
társaikat, és azonnal el tudjanak menekülni. Erre szolgálnak az őrök és az állva
alvás képessége is, hiszen így tudnak a leggyorsabban elvágtatni. A beteg és
idős lovak számára ráadásul nehéz és lassú lenne fekvő helyzetből négy lábra
állni, így ők csak a legritkább alkalmakkor fekszenek le.
(3) Bár az emberekhez képest a lovaknak jóval kevesebb pihenésre van
szükségük, a közhiedelemmel ellentétben a kényelmes istállók lakói, a magukat
biztonságban érző állatok gyakran lefekszenek aludni.
(4) Az emberekhez képest a lovaknak nincs szükségük túl sok alvásra. A
legkisebb gyanús zaj is elég a számukra ahhoz, hogy azonnal felriadjanak. A
vadon élők ilyenkor villámgyorsan elvágtatnak. Ahhoz, hogy gyorsan el tudjanak
menekülni, állva is kell tudniuk aludni. Elsősorban azok az öreg és beteg lovak
alszanak így, amelyeknek már túl sok nehézséget jelentene a felállás. Ezzel
szemben a fiatal lovak inkább fekve alszanak. A kiscsikóknak — akárcsak a
gyerekeknek — igen nagy az alvásszükségletük.
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(5) Az azonban sohasem fordulhat elő, hogy egy csoporton belül
valamennyi állat egyszerre aludjon. Közülük legalább egy éberen és gondosan
figyeli a környéket, hogy a legkisebb veszély jelére riaszthassa a társait. Az
egészséges, fiatal lovak villámgyorsan fel tudnak kelni. Először mellső részüket
emelik fel, azután magasba lökik a hátsó felüket is.

1. A szöveg öt bekezdésre osztható.
Adj címet a bekezdéseknek!
a) 1. bekezdés: ...................................................................................................... a
b) 2. bekezdés: ..................................................................................................... b
c) 3-4. bekezdés: ................................................................................................. c
d) 5. bekezdés: ..................................................................................................... d

2. Foglald össze a saját szavaiddal minimum 2—4 mondatban, hogy miről szólt a
szöveg!
a
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

18/51

b
c
d
e

3. Válaszolj a következő kérdésekre!
a) Miért kell a lovaknak éberen aludniuk?

a

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b) Milyen tagokból áll egy ménes? A szöveg alapján sorold fel!

b

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

4. Mit jelentenek a következő szavak?
Magyarázd meg a szöveg alapján!
éber: ........................................................................................................................
istálló: .....................................................................................................................
elvágtat: .................................................................................................................
Összesen:
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a
b
c
pont

Javítási útmutató
1.
a) A lovak állva alszanak

a

1

b) Készenlét és éberség

b

1

c) Alvásigény

c

1

d) Csoportösszetartás

d

1

A tartalmilag megegyező, egyéb jó válaszok is elfogadhatók.
2.
a) Tartalmi követelmények

a

2

b) A mondatok közötti kohézió

b

2

c) A terjedelem tartása

c

1

d) Megfelelő nyelvhelyesség

d

1

e) Megfelelő helyesírás

e

2

a) Azért, hogy gyorsan el tudjanak menekülni egy támadás esetén. a

2

3.

Azért, hogy riasztani tudják a társaikat is.
b) kiscsikó, öreg lovak, betegek, fiatalok

b

4

a) figyelmes, óvatos

a

1

b) A lovak alvóhelye.

b

1

c) Elfut, elszalad.

c

1

Minden helyesen felsorolt válaszelemért 1 pont jár.
4.

Összesen: 21 pont

20/51

A feladat

11—13.

Standard szint:

4.

sorszáma:

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Azonosítja a köznyelvi szöveg
témáját. Képes a szöveg címének
az értelmezésére.

Olvasási
Olvasás, az írott

stratégiák — a

szöveg megértése

szöveg alapvető
jellemzői

Képes a témához kapcsolódó
előzetes tudás előhívására.
Képes a szöveget tartalmi
egységekre bontani.
Összefoglalja a szöveg tartalmát
minimum 2—4 mondatban.

1. Olvasd el az alábbi címet! Miután elolvastad, válaszolj a kérdésre!
Lássuk a medvét!
Mit jelent a szöveg címe? Magyarázd meg!
a
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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b

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!
Lássuk a medvét! — avagy mit tudunk a macikról
(1) „A medvék emlősállatok, s ezen belül a ragadozók rendjébe tartoznak.
A barnamedve a Föld legnagyobb szárazföldi ragadozója. A medvék és a
mosómedvék közös ősökből fejlődtek ki kb. 25 millió éve. Mindenevők, kevés
kivétellel növényi táplálékot esznek.
(2) A medvék nagyon szívesen úsznak és fürdenek. Kutya módjára
kapálóznak, és meglehetősen nagy távokat tudnak megtenni a vízben. A
barnamedvék fújtatva gázolnak át a folyókon és a tavakon, hogy halat fogjanak.
A jegesmedve a legjobb úszó.
(3) A medve karmai nagyon sokoldalú szerszámok. Nagyságuk és formájuk
medvefajokként különbözik, de a karmok egyik fajnál sem kimereszthetőek. A
barnamedvék karmai 12 cm hosszúak is lehetnek. Előszeretettel keresnek úgy
táplálékot, hogy odébb görgetik a köveket vagy a fatörzseket, és kiássák az
alattuk lévő rovarokat, felkutatják a rágcsálókat, földi mókusokat. Emellett a
karmok megkönnyítik a medve kapaszkodását. A falakó medvék (maláj és
pápaszemes) karmai rövidebbek, görbék és rendkívül erősek. Mászás során
»mászóvasként« használja őket.
(4) A nagymedvék mindenevő fogazattal rendelkeznek. A metszőfogak
nagyon aprók, a szemfogak látványos méretűek. A lapos, több barázdával tagolt
zápfogak hasonlítanak a valódi őrlőfogakhoz.
(5) Ősszel a medvék hozzákezdenek a létfontosságú téli nyugvóhelyük
kereséséhez. Ellentétben a valódi téli álmot alvó állatokkal, a medvék számára
a téli pihenő csupán egy-egy, nem túlságosan mély álom. Az anyagcserejelenségek 25%-kal lesznek lassabbak, a testhőmérséklet 7-8 ˚C közé süllyed,
a szívverés 40-50-ről 7-8-ra. A medve a tartalékolt zsírkészleteit fogyasztja.”
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2. A szöveg öt egységre osztható. Adj címet az egységeknek!
1) ...................................................................................................

a

2) ..................................................................................................

b

3) ..................................................................................................

c

4) ..................................................................................................

d

5) ..................................................................................................

e

3. Melyik mondat jelenti ugyanazt, mint a szöveg címe (Lássuk a medvét!)?
Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A) Ki korán kel, aranyat lel.

a

B) Térjünk a lényegre!
C) Csapjunk a lovak közé!
D) Ne igyunk előre a medve bőrére!
Összesen:
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pont

Javítási útmutató

1.
a) Nézzük meg a medvéket!/Vizsgáljuk meg a medvéket! — a válasz a

a

1

b

1

a) A medvékről általánosan/A medvék származása

a

1

b) A medvék és a víz

b

1

c) A medvék karmai

c

1

d) A medvék fogai

d

1

e) A téli álom

e

1

a

1

cím konkrét jelentésére utal
b) Térjünk a lényegre! — a válasz a cím metaforikus jelentésére utal

2.

A tartalmilag megegyező, más válaszok is elfogadhatóak.

3. B

Összesen: 8 pont
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A feladat

14—16.

Standard szint:

4.

sorszáma:

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Azonosítja a köznyelvi szöveg
témáját.
Képes a szöveg címének az
Olvasási

értelmezésére.

Olvasás, az írott

stratégiák — a

Képes a témához kapcsolódó

szöveg megértése

szöveg alapvető

előzetes tudás előhívására.

jellemzői

Képes a szöveget tartalmi
egységekre bontani.
Összefoglalja a szöveg tartalmát
minimum 2—4 mondatban.
Használja a hétköznapi

Olvasás, az írott

A szókincs

szöveg megértése

bővítése

kommunikációhoz, a munkában való
eligazodáshoz és a hivatalos
ügyintézéshez szükséges
szókincset.

Olvasás, az írott

A szókincs

Megfogalmazza néhány szó

szöveg megértése

bővítése

jelentését a szövegkörnyezetből.
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Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget!
Miután elolvastad, oldd meg a feladatokat!
Az ember leghűségesebb társa
(1) Az ember és a kutya barátsága már több mint tízezer éve tart.
Hosszú évszázadoknak, évezredeknek, de inkább évmillióknak kellett eltelniük
máig, mert a kutya sem volt mindig olyan, mint manapság. Sokáig nem volt
tisztázott, hogy a farkastól vagy a sakáltól, esetleg valami más állattól
származik-e! A legközelebbinek ezek közül mégis a farkast gondolták, mivel a
legtöbb közös tulajdonságot ezekben az állatokban fedezték fel.
(2) Az akkor még vadászó életmódot folytató ember rájött, hogy a farkas
kitűnő szaglása és remek hallása előnyös lehet számára a vad felkutatásában.
Így céljává vált, hogy a farkas a közelébe kerüljön. A farkas pedig rájött, hogy
az ember közelében élelemhez juthat. Egyszóval a farkas az ember mellé
szegődött, s úgy fejlődött vele együtt, hogy minél jobban megértse őt.
(3) A kutya más élőlényekkel körülvéve érzi jól magát. Ha magára marad,
kirekesztve és elutasítva érzi magát, akkor mindent megtesz azért, hogy
magára vonja a környezete figyelmét. Bármilyen békés és szófogadó legyen,
ilyenkor fúriává válik, megtépázza a bútorokat, irdatlan zajt csap, felveri az
egész házat, és egyik pillanatról a másikra elfelejti, milyen is a szobatiszta
kutya.
(4) Kutyánk egészsége mindennél előbbre való. Ennek egyik fontos eleme,
ha fehérjében és rostanyagokban gazdag táplálékot adunk neki. Az üzletekben
kapható kutyatápok összetétele biztosítja a megfelelő étrendet. Az emberi
koszt maradéka nem elegendő a kutya testsúlyának megtartásához és az izmok
fejlődéséhez. A hegyes csontok pedig még veszélyesek is lehetnek, mivel
megakadhatnak az állat torkán. Jobb, ha a betegségeket megelőzzük, és
kutyánkat beoltatjuk. Ez nem csupán a betegség megelőzését jelenti, hanem
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hosszú távon sokat spórolhatunk vele, és csökkenthetjük a fertőződés
kockázatát is. A veszettség elleni oltás kötelező.
(5) Napi egy kiadós séta és egy kis labdázás vagy játék felkelti és
fenntartja a kutya figyelmét, aktivitását egész napra, a búskomorsága,
rongálási kedve is megelőzhető.
(6) A művészetben is gyakran megjelenik. Egyiptomban a kutyát az
önmegtagadás, az érdek nélküli segítő szándék megtestesítőjeként vallásos
tisztelet övezte. A rómaiak elsősorban a vadászkutyákat becsülték. A
császárkorban a vadállatokkal küzdő gladiátorok oldalán ott harcolt a kutya is.
Kínában közkedvelt volt egy törpe kutyafajta, az úgynevezett palotakutya,
amelyet az előkelő kínai hölgyek a ruhaujjukban hordtak. Manapság az
irodalomnak is kedvelt témája, Weöres Sándor is írt róla verset.

Weöres Sándor: A kutya (részlet)
Ismersz-e, mondd?
A bundám barna volt,

Te még síró baba voltál.

fehér sáv volt a homlokomon,

Én ott bóklásztam a bölcsőd körül…

mint a lámpás a pejlovakén

elkergettem a kotlóst,

és mint az égen a Hold.

hogyha feléd közelített.

Mozgott a fülem,

Később a hátamon is lovagoltál.

amikor rászállt a légy.

Egyszer le is estél.

Mozgott az orrom,

Engem raktak meg érte.

amikor szaglásztam a légy után.

Emlékszel?

Emlékszel?
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1. A szöveg hat egységre osztható.
Adj címet a 4., az 5. és a 6. egységeknek!

a) 4. egység: ..........................................................................................................

b) 5. egység: ..........................................................................................................

c) 6. egység: ..........................................................................................................

a

b

c

2. Milyen információkat tudtál meg a kutyáról a szöveg alapján? Milyennek írja
le Weöres Sándor verse a kutya életmódját, tevékenységeit? Töltsd ki az
ábrát! Ügyelj rá, hogy a közös részbe is kerüljön legalább egy tulajdonság!
a
b
c

A kutya a szöveg
szerint:

A kutya Weöres
Sándor szerint:
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3. Mit jelentenek a következő kifejezések?
Magyarázd meg őket! Teljes mondatban válaszolj!
a) emberi koszt: ...................................................................................................
b) bóklásztam: .......................................................................................................
Összesen:
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a
b
pont

Javítási útmutató

1.
a) A kutya egészsége és táplálkozása

a

2

b) A kutya mozgása

b

1

c) A kutya a művészetekben

c

1

2.

a

2

A szöveg szerint:

b

2

c

2

A tartalmilag helyes egyéb válaszok is elfogadhatóak.

3. a farkastól származik
4. több tízezer éve az ember barátja
5. fehérjében és rostban gazdag táplálékot kell ennie/az emberi
koszt helyett kutyatápot egyen
6. be kell oltatni/a veszettség elleni oltása kötelező
7. szereti a mozgást
Weöres Sándor szerint:
— a légy után szaglászik
— a bölcső körül bóklászik
— megvédi a kisgyereket
Közös metszet:
— az ember barátja
— társas lény/nem szeret egyedül lenni
A felsorolt elemekből legalább 2-2-2 elemnek kell szerepelnie a
maximális pontszámhoz.
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3.
a) Emberi étel.

a

1

b) A bölcső körül járkált/mászkált/szaglászott.

b

1

Összesen: 12 pont
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A feladat

17—19.

Standard szint:

4.

sorszáma:

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Azonosítja a köznyelvi szöveg
témáját.
Képes a szöveg címének az
Olvasási

értelmezésére.

Olvasás, az írott

stratégiák — a

Képes a témához kapcsolódó

szöveg megértése

szöveg alapvető

előzetes tudás előhívására.

jellemzői

Képes a szöveget tartalmi
egységekre bontani.
Összefoglalja a szöveg tartalmát
minimum 2—4 mondatban.
Használja a hétköznapi
kommunikációhoz, a munkában való

Olvasás, az írott

A szókincs

szöveg megértése

bővítése

eligazodáshoz és a hivatalos
ügyintézéshez szükséges
szókincset.
Megfogalmazza néhány szó
jelentését a szövegkörnyezetből.
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Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget!
Miután elolvastad, oldd meg a feladatokat!

Mire van szüksége egy macskának?
(1) A macska gyengédségre vágyik, de nem mindig. Ha a kedve úgy tartja,
szívesen

hízeleg,

hagyja,

hogy

vakargassuk,

miközben

elégedettségét

dorombolással fejezi ki. Ha megelégeli, kiereszti a karmait, és kiugrik a
kezünkből.
(2) A macskák kedvelik a meleget. Délen élő vadmacska őseikhez
hasonlóan szeretik a napsütést, szívesen sütkéreznek az ablakban, télen pedig
a fűtőtest körül lustálkodnak.
(3) A cicák legalább olyan intelligensek és tanulékonyak, mint a kutyák —
de közel sem olyan szorgalmasak. Két- és héthónapos koruk között mindenre
megtaníthatjuk őket, ami ahhoz szükséges, hogy békében együtt éljenek velünk
a lakásban.
(4) A kutyákat állandó gyakorlással tanítjuk. A cicákat egész más módon
kell nevelnünk. A kölyköknek megmutatjuk, hogy mit szabad és mit nem szabad
megtenniük, rászoktatjuk a homokra vagy az alomra, és lezavarjuk a
szőnyegről. Ha külön karomélesítőt állítunk fel nekik (egy szőnyegpadlóval
bevont

tuskót

vagy

egyéb

fát),

akkor

leszoktathatjuk

a

bútorok

tönkretételéről. Megtanítjuk, hogy a tányérkájából egyen, és ne torkoskodjon.
Mindezt a cica rövid idő alatt megjegyzi.
(5) Hat-héthetes korában szobatisztaságra nevelhetjük, ami általában
könnyebben megy, mint a kutyánál.
(6) A macska önálló és szabadságszerető lény, legszívesebben szabadon
jön-megy, ahová és amikor kedve tartja. Ha bezárjuk, a bezártságtól félelem
tör ki rajta. Ezért engedjük meg — főként, ha senki sincs a lakásban —, hogy
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szabadon járkálhasson. Családi házakban külön ajtót is készíthetünk neki egy
lengő bőrdarabból. Így bármikor kimehet a kertbe. A városban sajnos túl
veszélyes kiengedni.
(7) A vadmacskáknak a fákon van a búvóhelyük. Ezért van az, hogy a
leszármazottaik, a házimacskák is szívesen töltik a nap egy részét a lakás
magasan fekvő pontján, a pihenő és megfigyelő „álláson”. A legalkalmasabb erre
egy fekvőhellyel ellátott körömkoptató pózna vagy fa. Leggyakrabban
kosárban, ládában vagy dobozban alszanak — a fő, hogy ez bélelt és minden
oldalán zárt legyen, mert így biztonságban érezheti magát a cica.
(8) Nagyon tisztaságszeretőek, a bundájukat nyalogatással naponta
többször is kifényesítik, de azért jó, ha gyakran végigkeféljük őket. Ritkán
betegszenek meg, a szívósságuk szinte legendás. Ennek ellenére törődni kell az
egészségükkel.
(9) Számos irodalmi alkotás tárgya a macska, így például Weöres Sándor
egy népszerű verse is erről az állatról szól.
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WEÖRES SÁNDOR: FEKETE KANDÚR
1. Szívem görcs, vérem szilvalé,

3. Féléves múlt és bölcs nagyon,

közeledem hetven felé.

tudós, tapasztalt doktorom.

Macskánk gyógyítja májamat,

De nem soká időz velem,

ráborul és meleget ad,

nem bír megülni egy-helyen,

vérrel fűtött kis termofor1,

nagyot szökken, nem is köszön,

karmos talpakkal megtipor.

már fönn cikáz a fatetőn.

Állat-lényének deleje,
akár őserdő ereje.
2. Mint fűből szűrt tea,

4. Gombot, csatot bútor alól s

áthat pezsdítő árama.

elgurult pénzt előkotor,

Tappancstól fülig fekete,

mindent vizsgál, zugokba túr,

bundája, bajsza, termete,

a kertben, házban ő az úr.

de arcából süt élesen kerek

Ha lót-fut élettel tele,

két citromszínű szem,

én is száguldoznék vele,

s az élő sötét vánkoson

feledném annyi évemet

ezüstös fényhullám oson.

s hogy vissza élni nem lehet.

1. A szöveg kilenc egységre osztható.

Adj címet a 4., a 7. és a 8. egységnek!
4. egység: ............................................................................................................... a
7. egység: ............................................................................................................... b
8. egység: ............................................................................................................... c

1

termofor = melegítő
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2. A következőkben a macskára vonatkozó állításokat olvashatsz.
Döntsd el, hogy hol olvastad őket:
 a Mire van szüksége egy macskának című teljes szövegben,
 Weöres Sándor versében vagy
 mindkettőben!
Írd az állítások betűjelét a halmazábra megfelelő helyére!
A) a macska külső tulajdonságai, kinézete

a

B) könnyen szobatisztaságra nevelhetőek

b

C) nem szereti, ha a szabadságában korlátozzák, kevés időt tölt

c

egy helyen
D) kedveli a magaslatokat

d

E) a macskák a nyári időszakot jobban kedvelik, mint a telet

e

F) ha az ember beteg, odabújik hozzá

f

A szövegben:

Weöres Sándor versében:
Mindkettőben:
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3. Mit jelentenek a következő kifejezések?
Magyarázd meg őket egy teljes mondattal!

cikáz: ......................................................................................................................

szívósságuk: .........................................................................................................

a

b

Összesen: 12 pont

37/51

Javítási útmutató
1.
a) A macska tanítása

a

1

b) A macska és a fáramászás

b

1

c

1

c) A macskák egészsége vagy
A macskák és a tisztaság vagy
A macskák tisztálkodása
A fentieken kívül más megfogalmazású, tartalmilag helyes válaszok is
elfogadhatóak.
2. A helyes megoldásért akkor is jár pont, ha a tanuló csak a válaszelem
betűjelét írta be a halmazábrába.
A szövegben:
a

B) könnyen szobatisztaságra nevelhetőek
E) a macskák a nyári időszakot jobban kedvelik, mint a telet
Weöres Sándor versében:

b
c

A) a macska külső tulajdonságai, kinézete
F) ha az ember beteg, odabújik

d

Mindkettőben:
C) nem szereti, ha szabadságában korlátozzák, kevés időt tölt egy

e

helyen
D) kedveli a magaslatokat

f

3.
a) Fenn szaladgál a fa tetején./Felmászik a fa tetejére.

a

1

b) Kitartásuk híres, legendás.

b

1

A fentieken kívül más megfogalmazású, tartalmilag helyes válaszok is
elfogadhatóak.
Összesen: 12 pont
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A feladat

20.

Standard szint:

4.

sorszáma:

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
A tanulási
képesség
fejlesztése

Az információ-

Önállóan használja a praktikus

gyűjtés és az

hétköznapi információhordozókat, pl.

ismeretszerzés

menetrend, telefonkönyv, térkép,

módszerei

vásárlótájékoztató.

A Gyermekvasút menetrendje
Hűvösvölgy – Széchenyi-hegy

39/51

Széchenyi-hegy – Hűvösvölgy

40/51

Az osztályoddal szeretnétek a Gyermekvasúttal kirándulni. A Hűvösvölgy
állomásról indultok.
a) Hány órakor induló vonatra kell felszállnotok, ha 10 óra előtt már a

a

Széchenyi–hegyen szeretnétek lenni?
...................................................................................................................................
b) 13 óráig túravezetésen vesztek részt, majd 14 órakor vár

b

benneteket az ebéd Csillebércen. Melyik vonattal kell az ebédhez
elindulnotok a Széchenyi-hegyről?
...................................................................................................................................
c) Hány darab jegyet kell vásárolni gyerekenként, ha a kirándulás

c

végén Hűvösvölgy állomásra jöttök vissza?
...................................................................................................................................
d) Hány km utat tesztek meg a Gyermekvasúttal a kirándulásotok

d

során?
...................................................................................................................................
Összesen:

41/51

pont

Javítási útmutató

1.
a) 8.45/9.15

a

1

b) 13.45

b

1

c) 3 db/fő

c

1

d) 24 km

d

1

Összesen:
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4 pont

A feladat

21.

Standard szint:

4.

sorszáma:

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:

A tanulási képesség
fejlesztése

Egy ismeretterjesztő szöveg

Vázlat
felhasználása és
vázlatkészítés

lényegét és gondolatmenetét
megfogalmazza vázlat, ábra,
illusztráció és/vagy séma alapján.
Képes egy minimum 8—10
mondatos, saját gondolatokra

Írás, szövegalkotás

épülő szöveg megírására a fantázia

Kreatív
szövegalkotás

segítségével egy személyes élmény
és/vagy kulturális hatások alapján.
Minimum 8—10 mondatos
elbeszélést és leírást ír.

Írás, szövegalkotás

A

Minimum 8—10 mondatos szöveget

nyelvhelyességi,

alkot megfelelő nyelvhelyességgel

helyesírási

és helyesírással.

ismeretek
alkalmazása
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Az elveszett szöveg
Dorkának az volt a házi feladata, hogy a mobiltelefonokról írjon fogalmazást.
Tegnap este el is készítette, de otthon felejtette, csak a fogalmazás vázlatát
pakolta be a táskájába. Az alábbi vázlat segítségével írd meg Dorka
fogalmazását. Írásod minimum 10, maximum 20 mondat legyen!
Mobiltelefonok
I. A mobiltelefonok elterjedésének okai
II. Mobilok a mindennapokban
1. Mobiltelefon és kommunikáció
2. A mobiltelefonok által nyújtott egyéb
lehetőségek
3. Álmaim telefonja
III. Előnyök és hátrányok, véleményem a mobiltelefonról
a
...................................................................................................................................
b
...................................................................................................................................
c
...................................................................................................................................
d
...................................................................................................................................
e
...................................................................................................................................
f
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Összesen:
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pont

Javítási útmutató

a) Tartalmi követelmények

a

2

b) A mondatok közötti kohézió

b

2

c) A terjedelem tartása

c

1

d) Megfelelő nyelvhelyesség

d

1

e) Megfelelő helyesírás

e

2

f) Hármas tagolás

f

1

Összesen:
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9 pont

A feladat

22.

Standard szint:

4.

sorszáma:

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:

A tanulási képesség
fejlesztése

Egy ismeretterjesztő szöveg

Vázlat
felhasználása és
vázlatkészítés

lényegét és gondolatmenetét
megfogalmazza vázlat, ábra,
illusztráció és/vagy séma alapján.
Képes egy minimum 8—10
mondatos, saját gondolatokra épülő

Írás, szövegalkotás

szöveg megírására a fantázia

Kreatív
szövegalkotás

segítségével egy személyes élmény
és/vagy kulturális hatások alapján.
Minimum 8—10 mondatos
elbeszélést és leírást ír.

Írás, szövegalkotás

A

Minimum 8—10 mondatos szöveget

nyelvhelyességi,

alkot megfelelő nyelvhelyességgel

helyesírási

és helyesírással.

ismeretek
alkalmazása

Az elveszett szöveg
Dorkának az volt a házi feladata, hogy a filmekről, filmsorozatokról írjon
fogalmazást. Tegnap este el is készítette, de otthon felejtette, csak a
fogalmazás vázlatát pakolta be a táskájába. Az alábbi vázlat segítségével írd
meg Dorka fogalmazását! Írásod minimum 10, maximum 20 mondat legyen!

46/51

Filmek, sorozatok
I. Miért nézünk filmeket, sorozatokat
II. Filmnézési szokások
1. A filmek, sorozatok fajtái
2. Mozi vagy televízió
3. A kedvenc filmem, sorozatom
III. Véleményem a filmnézésről
a
................................................................................................................................... b
................................................................................................................................... c
................................................................................................................................... d
................................................................................................................................... e
................................................................................................................................... f
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Összesen:
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pont

Javítási útmutató

a) Tartalmi követelmények

a

2

b) A mondatok közötti kohézió

b

2

c) A terjedelem tartása

c

1

d) Megfelelő nyelvhelyesség

d

1

e) Megfelelő helyesírás

e

2

f) Hármas tagolás

f

1

Összesen:
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9 pont

A feladat

23.

Standard szint:

4.

sorszáma:

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Egy ismeretterjesztő
szöveg lényegét és
A tanulási képesség

Vázlat felhasználása és

gondolatmenetét

fejlesztése

vázlatkészítés

megfogalmazza vázlat,
ábra, illusztráció és/vagy
séma alapján.
Képes egy minimum 8—10
mondatos, saját
gondolatokra épülő szöveg
megírására a fantázia

Írás, szövegalkotás

Kreatív szövegalkotás

segítségével egy
személyes élmény és/vagy
kulturális hatások alapján.
Minimum 8—10 mondatos
elbeszélést és leírást ír.

A nyelvhelyességi,
Írás, szövegalkotás

helyesírási ismeretek
alkalmazása

Minimum 8—10 mondatos
szöveget alkot megfelelő
nyelvhelyességgel és
helyesírással.
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Az elveszett szöveg
Dorkának az volt a házi feladata, hogy a téli ünnepekről írjon fogalmazást.
Tegnap este el is készítette, de otthon felejtette, csak a fogalmazás vázlatát
pakolta be a táskájába. Az alábbi vázlat segítségével írd meg Dorka
fogalmazását! Írásod minimum 10, maximum 20 mondat legyen!
Téli ünnepek Magyarországon
I. Mikulás ünnepe
II. A karácsony története, az ünnep eredete
III. Karácsonyi szokások
1. Díszítés
2. Ételek
IV. Az én emlékezetes karácsonyom
a
...................................................................................................................................b
...................................................................................................................................c
...................................................................................................................................d
...................................................................................................................................e
...................................................................................................................................f
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Összesen:
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pont

Javítási útmutató

a) Tartalmi követelmények

a

2

b) A mondatok közötti kohézió

b

2

c) A terjedelem tartása

c

1

d) Megfelelő nyelvhelyesség

d

1

e) Megfelelő helyesírás

e

2

f) Hármas tagolás

f

1

Összesen:

9 pont

Szövegek forrásai:
http://www.utanpotlassport.hu/category/sportagak/tollaslabda/a-sportagrol
Michel E. de Montaigne: Esszék. Első könyv. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2001.
Neumann Kerstin: Lovak. Mi micsoda sorozat. Tessloff és Babilon Kiadói Kft., Budapest, 2007.
http://www.medveotthon.hu/allataink
http://kutya.hu/Cikk.aspx?id=3629
Heinz Sielmann: Hobbiállatok. Mi micsoda sorozat. Babilon Kiadó, Budapest, 2010.
http://www.gyermekvasut.hu/menetrend
Képek forrásai:
http://www.canstockphoto.hu/kepekfotok/besz%C3%A9lget%C5%91.html#file_view.php?id=9097674
http://www.shutterstock.com/s/professional+sales+person/search.html?page=1&inline=9255982
http://s.hswstatic.com/gif/10codeviolationsingreenconstruction1.jpg
http://www.agraragazat.hu/sites/default/files/styles/cikkkep/public/piac_3.jpg?itok=Kr08olqn
http://www.mesecsokor.hu/img/picture/156/torzsfonok2.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/OrXTIQae2JrYLHIRWCsBseJmX2Xsb7058kglp2QkUm7b7
KZSVh79J-JJ8YLytrZIZyecxQM=s113
http://www.istockphoto.com/vector/smartphone-apps-infographics-39331876?st=390184a
http://www.istockphoto.com/vector/cinema-background-47193770?st=a1ff24a
http://www.istockphoto.com/vector/couch-potato-a-lazy-man-watching-tv-on-his-couch3436850?st=8d411be
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