
A nagy tengeri kígyó  

Adható kódok:  2-es kód: Helyes válasz, teljes válasz. 

1-es kód: Helyes válasz. 2-es kód jelenlétében részleges válasz. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

6-os kód: Tipikus rossz válasz. 

9-es kód: Hiányzó válasz. 

 

Javítókulcs 

1. kérdés: 

2-es kód: teljes válasz: A tanuló válaszában utal a 3. bekezdésben olvasottak 

MINDKÉT elemére. Például: 

• Európa és Amerika között, a tenger mélyén. 

1-es kód: részleges válasz A: A tanuló válaszában utal a 3. bekezdésben olvasottak 

EGYIK elemére. Például: 

• Európa és Amerika között. / A tenger mélyén. 

1-es kód: részleges válasz B: A tanuló válaszában azonosítja a helyszínt. Például: 

• A tengerben. / A vízben. 

2. kérdés – 1-es kód: 1800 

3. kérdés – 1-es kód: A 

4. kérdés – 1-es kód: Aláhúzza: A nagy felfordulásban, világrengésben az ezernyolcszáz 

testvér is szétszóródott, s nem is találták meg egymást soha többé. Csak egy fél tucat 

maradt közülük együtt, csöndesen meghúzódva vártak egy jó darabig, aztán mikor 

elszállt első ijedelmük, körülnéztek. 

5. kérdés – 1-es kód: Tengeri angolnának. 

6. kérdés – 1-es kód: A távírókábelt. 



7. kérdés:  

 Halacska Fóka Delfin 

Önző   X 

Kiváncsi X  X 

Udvarias  X  

Bátor X X  

Emberkerülő  X  

3-as kód: mindhárom oszlop elemei helyesek. 

2-es kód: csak két oszlop elemei helyesek. 

1-es kód: csak egyoszlop elemei helyesek. 

8. kérdés – soronként 1-es kód, A-C: IGAZ, HAMIS, HAMIS 

9. kérdés: 2-es kód: teljes válasz: a tanuló helyes magyarázattal szolgál. Például: 

• Egyiküket korábban megütötte/megrázta. / Alattomos a szörny, bármikor 

támadhat. / Azt hitték, a szörny csak alszik. / A halak félősek voltak. 

1-es kód: szöveg szintű válasz: a tanuló kiemeli a megfelelő szövegrészt, de nem 

magyarázza válaszát. Például: A szörny alattomos. 

10. kérdés – 1-es kód: a tanuló helyes magyarázattal szolgál. Például: Mert vele 

találkoztak először. / nagyon jó a szeme/mert jól lát / felszínen úszik 

11. kérdés: 1-es kód: a tanuló helyes magyarázattal szolgál a „meglehetősen udvarias volt 

velük, bár a kis halakat meg szokta enni” szövegrész alapján. Például: Megette volna 

őket. Nem lett volna szerencséjük. (Az olvasottak alapján implicit benne a helyes válasz.) 

12. kérdés – 1-es kód: C 

13. kérdés: A halacska és a tengeri szörny / A halacska és a távíróvezeték 

14. kérdés: 1-es kód: A diák véleményt fogalmaz meg, és a szöveg alapján indokol. 

• Tetszett, mert érdekes volt, hogy mindenki azt gondolta a távíróvezetékről, 

hogy egy tengeri kígyó. / Tetszett, mert érdekesen írta le a tenger alatti 

világot. / Nem tetszett, mert sajnáltam, hogy a testvérek elvesztették egymást. 

/Nem tetszett, mert ijesztő. 

15. kérdés: 4, 5, 3, 1, 2 


