
Pletl Rita 
 

Helyzetjelentés az erdélyi magyar diákok olvasási és 
szövegértési képességének színvonaláról 

 





 
Pletl Rita 

 
 
 
 
 
 
 
 

Helyzetjelentés az erdélyi magyar 
diákok olvasási és szövegértési 

képességének színvonaláról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ábel Kiadó • Kolozsvár, 2012 



 

A könyv megjelenését a Communitas Alapítvány támogatta 

 
© Pletl Rita, 2012 
© Ábel Kiadó, 2012 
 
Minden jog fenntartva. A jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül jelen kiadvány 
egészében vagy részleteiben, azonos vagy más tördelésben nem sokszorosítható, másol-
ható, továbbítható vagy tárolható semmilyen információtároló rendszerben sem grafiku-
san, mechanikusan, elektronikusan, fotó, fénymásolat vagy egyéb felvétel útján. 

 
Lektorálta:  
P. Dombi Erzsébet 
 
Borítóterv:  
Szikszai Ildikó 
 
Számítógépes szerkesztés és tördelés:  
Szikszai Attila 
 
 
 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
PLELT, RITA 
        Helyzetjelentés az erdélyi magyar diákok olvasási és szövegértési 
képességének színvonaláról / Plelt Rita. - Cluj-Napoca : Editura Abel, 2012 
        Bibliogr. 
        ISBN 978-973-114-164-0 
 
811.511.141 

 
 
 
ÁBEL KIADÓ 
400304 Cluj-Napoca. str. E. Grigorescu nr. 35 
tel./fax: 0264-420004 
abelkiado@yahoo.com 

www.abelkiado.ro 



5 

TARTALOMJEGYZÉK 

 
BEVEZETÉS ..................................................................................................... 7 

1. AZ OLVASÁSI ÉS SZÖVEGÉRTÉSI KÉPESSÉG SZÍNVONALÁNAK 
MÉRÉSE ........................................................................................................... 9 

1.1. A vizsgálat bemutatása ........................................................................... 9 

1.2. A mérés szükségessége ........................................................................ 11 

1.3. Az eredménymérés célkitűzései ........................................................... 13 

1.4. Hipotézisek ........................................................................................... 13 

1.5. A mérés tárgya ..................................................................................... 14 

1.6. A vizsgálat célpopulációi ..................................................................... 15 

1.7. A mintavétel ......................................................................................... 16 

1.8. A vizsgálat eszközei ............................................................................. 17 

1.9. A vizsgálat feladatrendszere ................................................................. 18 

1.10. A felmérés lebonyolítása .................................................................... 20 

1.11. Az értékelés megszervezése ............................................................... 20 

1.12. A vizsgálati minta .............................................................................. 21 

2. AZ OLVASÁSI ÉS SZÖVEGÉRTÉSI KÉPESSÉG SZÍNVONALA ........ 27 

2.1. Az előmérés eredményei ...................................................................... 27 

2.1.1. Az olvasási és szövegértési képesség színvonala az 
átlagok tükrében ...................................................................................... 27 

2.1.2. A tanulói teljesítmények eloszlása ................................................ 29 

2.2. A főmérés eredményei ......................................................................... 31 

2.2.1. Az olvasási és szövegértési képesség színvonala néhány 
alapadat alapján ...................................................................................... 31 

2.2.2. Átlagok feladattípus és régió szerint ............................................. 33 

2.2.3. Átlagok feladat- és településtípus szerint ..................................... 37 

2.2.4. Átlagok feladattípus és nem szerint .............................................. 39 

2.2.5. A tanulói teljesítmények eloszlása évfolyamok, régiók 
és településtípus szerint .......................................................................... 41 

3. AZ OLVASÁSI ÉS SZÖVEGÉRTÉSI KÉPESSÉG SZÍNVONALA 
GONDOLKODÁSI MŰVELETEK SZERINT .............................................. 56 

3.1. Elemi iskola .......................................................................................... 58 

3.1.1. A gondolkodási szintek szerinti átlagok ....................................... 58 



6 

3.1.2. A gondolkodási szintek szerinti eloszlási mutatók ....................... 60 

3.2. Általános iskola .................................................................................... 77 

3.2.1. Átlagok gondolkodási szintek szerint ........................................... 78 

3.2.2. A gondolkodási szintek szerinti eloszlási mutatók ....................... 79 

3.3. Középiskola .......................................................................................... 97 

3.3.1. Gondolkodási szintek szerinti átlagok .......................................... 98 

3.3.2. Eloszlási mutatók gondolkodási szintek szerint ........................... 99 

4. ÖSSZEGZÉS. KÖVETKEZTETÉSEK .................................................... 113 

SZAKIRODALOM ....................................................................................... 118 

MELLÉKLETEK .......................................................................................... 119 



7 

BEVEZETÉS 

A könyv a 2009-2010-es tanévben lebonyolított országos hatókörű, az ol-
vasási és szövegértési képesség színvonalát vizsgáló eredménymérés anyagának 
feldolgozásából, eredményadatainak értékeléséből keletkezett. 

Az empirikus kutatás szervesen illeszkedik az anyanyelvi képességvizs-
gálatok sorozatába, amellyel az anyanyelvi kommunikáció írásbeliséghez kötő-
dő egyik fontos elemének, az írásbeli kifejezőképességnek a színvonalát mértük 
fel a romániai magyar iskolahálózatban tanuló diákok körében. Ugyanakkor ki-
terjeszti a vizsgálatot az anyanyelvi írásbeliség alapvető kulturális kompeten-
ciáinak másik fontos elemére, az olvasási és szövegértési képesség színvonalá-
nak tanulmányozására. 

Az olvasást és a szövegértést kiemelten kell kezelni, mert olyan kulturális 
eszköztudás, amely a közoktatás hatékonysága szempontjából az egyik legfon-
tosabb tudáselem, hiszen alapvetően befolyásolja az iskolai tanulás eredményes-
ségét. Az iskola mindig is épített, és ma is alapoz arra, hogy a tanulók önálló 
módon olvasással tanuljanak (tankönyvükből tanulják meg a tananyagot, vagy 
más írott forrásból – a nyomtatott sajtó kiadványaiból, szótárakból, lexikonok-
ból vagy az interneten hozzáférhető oktatási-tanulási célú honlapokból – gyara-
pítsák tudásukat). 

Az olvasáskészség Nagy József koncepciója szerint (2006) csak a monda-
tok szintjéig jelenti az írott információ megértését, tovább nem. A szövegbeli 
fogalmak jelentésének és kapcsolatainak a felépítése, ezek alapján következte-
tések megfogalmazása, állítások igazságtartalmának eldöntése, reflektálás a szö-
veg formai, nyelvi megformáltságára csak a szövegértelmezés és -feldolgozás 
képességeivel valósulhat meg. A megkülönböztetés azért fontos, mert a kétféle 
képesség kétféle tanulási technikát tesz lehetővé. Azok a diákok, akikben csak 
az olvasáskészség alakult ki a szövegnek csak a felszíni rétegét tudják megköze-
líteni, ezért a szöveg információi közötti kapcsolatok rejtve maradnak; az így 
megszerzett információk csak tárolt tudáselemek, nem szervesülnek alkalmaz-
ható tudássá. Azok a diákok, akikben kialakult a szövegértési és -feldolgozási 
képesség, alkalmasak arra, hogy a szövegből kinyert pontos információkat szer-
vesen kapcsolják a már meglévő tudásukhoz; ez a folyamat (a mély tanulás) biz-
tosítja a megszerzett ismeretek alkalmazhatóságát. 

Az alapvető kérdés, amelyre választ keresünk az eredményadatok értéke-
lésével és elemzésével, hogy diákjaink olvasási és szövegértési képességének 
színvonala lehetővé teszi-e a szövegek önálló feldolgozását. Tudnak-e önállóan 
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tanulni olvasással? A képesség átlagos fejlettsége lehetővé tesz-e azt, hogy az 
élményszerző olvasás személyiségformáló, az információszerző olvasás tudás-
gyarapító eszköz lehessen?  

Empirikus kutatásunk helyzetfeltáró: arra vállalkoztunk, hogy felmérjük 
az olvasási és szövegértési képesség színvonalát a romániai magyar iskolaháló-
zatban tanuló diákok körében; nyomon kövessük e képesség színvonalának ala-
kulását a közoktatás egymásra épülő szakaszaiban; vizsgáljuk a tanulók olvasási 
és szövegértési teljesítményei és az eredményeket alakító háttérváltozók közötti 
összefüggéseket. A kitűzött célok megvalósításának lehetőségét a régiók, tele-
pülés- és iskolatípusok szerint rétegzett reprezentatív minta, az adatgyűjtésben 
egységesen alkalmazott eljárások és az adott célpopuláció életkori sajátosságai-
nak, illetve a vizsgálat szempontjainak megfelelően összeállított mérőeszközök 
(olvasási tesztek) biztosították.  

Vizsgálatunk hiánypótló is: nincsenek megbízható és érvényes adataink 
az erdélyi magyar anyanyelvű tanulók olvasási és szövegértési képességéről. 
Ezért az országos felmérés fő célkitűzéseként fogalmaztuk meg: empirikus ada-
tokon alapuló, hiteles képet nyújtunk az olvasási és szövegértési képességről az 
oktatáspolitika és a szakma számára; létrehozzunk egy olyan adatbázist, amely 
kiindulópontja lehet egy teljesítménykövető felméréssorozatnak.  

Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal segí-
tették a kutatás megvalósulását: a tanulóknak, akik megoldották az olvasási 
teszteket; a tanítóknak, tanároknak, akik vállalták a lebonyolítást; az egyetemi 
hallgatóknak, akik kódolták a beérkezett teszteket és elvégezték a bírálói mun-
kát; az informatikusnak, Harangus Katalinnak, aki a számítógépes adatfeldolgo-
zást elvégezte. Köszönetemet fejezem ki Dr. P. Dombi Erzsébetnek, aki szak-
lektorként a kutatás egyes szakaszaiban keletkezett tanulmányokat ellenőrizte, 
és tanácsaival, észrevételeivel segítette munkámat 

 
A szerző 

 
Marosvásárhely, 2012. november 21. 
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1. AZ OLVASÁSI ÉS SZÖVEGÉRTÉSI 
KÉPESSÉG SZÍNVONALÁNAK MÉRÉSE 

1.1. A vizsgálat bemutatása 

A tanulók szövegértési képességének vizsgálata szervesen illeszkedik 
abba az empirikus vizsgálatsorozatba, amellyel a romániai magyar iskolaháló-
zatban tanuló diákok anyanyelvi tudásszintjét mértük fel. A szövegértési képes-
ség színvonalának, működőképességének tanulmányozása az anyanyelvi írásbe-
liség alapvető kulturális kompetenciáinak színvonalát vizsgáló felméréssorozat-
ban új szakaszt jelent, hiszen az eddigi országos hatókörű pedagógiai értékelé-
sekben a fő mérési terület az írásbeli kifejezőképesség volt. 

A vizsgálat két szakaszban bontakozott ki: a 2008-2009-es tanévben a 
próbamérésre, a 2009-2010-es iskolai évben a főmérésre került sor. Mind a két 
mérés átfogta az iskolai képzés minden szakaszát: elemi, általános iskola, kö-
zépiskola (líceum). A próbamérésben kis mintával dolgoztunk, ezért a három 
régióból (szórvány, átmeneti régió, tömb) egy-egy megyét választottunk ki 
(Brassó, Kolozs, Maros), a főmérés reprezentatív mintájában a régiókat alkotó 
minden megye szerepelt az országos helyzet alapján kiszámolt arányokkal.  

Az olvasás-szövegértési vizsgálatok megtervezésében és megvalósítá-
sában hátrányt jelentett az, hogy nem támaszkodhattunk olyan empirikus kutatá-
sokra, amelyek az iskolai képzésben részt vevő bármelyik populáció szövegér-
tési képességét országos reprezentatív mintán mérték volna fel.   

A mérés minden szakasza nehezen megoldható elméleti és gyakorlati jel-
legű kérdések sorát vetette fel. Az előkészítés és értékelés szakaszában főleg el-
méleti, a lebonyolításban gyakorlati problémákkal szembesültünk. A felmerülő 
problémák közös tőről fakadtak: a kisebbségi lét körülményei között megvaló-
suló anyanyelvoktatás sajátos helyzetéből. 

Az előkészítés szakaszában a legnagyobb kihívást az jelentette: hogyan 
tudjuk hasznosítani és sajátos körülményeinkkel összhangba hozni a nemzetközi 
olvasás és szövegértési mérések tapasztalatait. Egyrészt igazodnunk kellett 
azokhoz a nemzetközi kutatói együttműködésben kialakított szemléletbeli, tar-
talmi és módszertani újdonságokhoz, amelyek a mérési, értékelési kultúra fon-
tos alapját képezik; amelyek felkínálják az objektív, megbízható mérés és érté-
kelés lehetőségét úgy, hogy az összehasonlítás szempontja is érvényesülhet. 
Másrészt tudomásul kellett vennünk, hogy az erdélyi magyar fiatalok beszélő-
közössége kimaradt ezekből a vizsgálatokból, így nincs olyan rájuk vonatkozó 
adatbázis, amely támpontot jelenthetne empirikus kutatásainkban. 
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A mintavétel eljárásainak alkalmazásában igyekeztünk tiszteletben tartani 
a minta rétegzettségét alakító szempontokat (településtípus, iskolatípus), de nem 
tekinthettünk el attól, hogy a kisebbségi körülmények között megvalósuló anya-
nyelvoktatás helyzetéből fakadóan, a régiók szerinti megoszlásnak kell aláren-
delnünk az előbbi két szempontot. Nyilvánvaló volt, hogy a minta reprezentatív 
jellegét csak úgy tudjuk biztosítani, ha a régiókon belül mérjük fel a településtí-
pus és iskolatípus arányait, mert van olyan megyeszékhely, ahol a magyarság 
számaránya 10% körüli, de van olyan is, ahol 50%, vagy ennél jóval magasabb; 
még változatosabb képet mutatnak a magyarság számarányáról az erdélyi, bán-
sági és partiumi városok; a falvakban a régiótól függően, szintén széles skálán 
mozog a magyarság számaránya a színmagyar településektől az erőteljes szór-
ványlétig. Az iskolatípus szerinti megoszlást szintén nagy mértékben alakítja a 
régió, hiszen a szórvány falvaiban jóval nagyobb számban találunk elemi isko-
lát, mint általánost, amelyek főleg a régió központjainak számító városokban 
jöttek létre. A tömbben jóval nagyobb számban fordulnak elő elemi és általános 
iskolák falun, mint városon. A szórványban nincs magyar nyelvű szakközépis-
kola, míg az átmeneti régióban már megjelenik, és nagyobb az előfordulása a 
tömbben. Az osztatlan vagy osztott osztályokkal működő iskolák száma is ré-
giófüggő, a szórványban és az átmeneti régió egyes térségeiben nagyobb az elő-
fordulási arányuk, mint a tömbben.  

A mintavételben gondot jelentett az is, hogy nem rendelkeztünk tanulóink 
életkorára vonatkozó adatokkal, így a különböző célpopulációk reprezentatív 
mintáinak összeállításában csak azt tudtuk figyelembe venni, hogy az oktatás 
adott szakaszában melyik évfolyamon tanul, ennek alapján pedig az életkor csak 
hozzávetőlegesen becsülhető meg.  

A mérőeszközök tervezésében és fejlesztésében a nemzetközi mérésekben 
kialakított elméleti alapokhoz (tartalmi kerethez) ragaszkodva, figyelembe kellett 
vennünk a romániai magyar nyelvű anyanyelvoktatás kettős kötődését: a közös 
nyelv és kulturális hagyományok a magyar nemzeti kultúrához, kibontakozása és 
megvalósulása a román oktatási rendszer jogi, adminisztratív és gazdasági kere-
teihez kapcsolja. A háttérkérdőívek megszerkesztésében olyan kérdéseket kellett 
feltennünk, amelyek nem szerepeltek a nemzetközi mérésekben, mert csak a 
kisebbségben élők szempontjából relevánsak; rákérdeztünk a családban és a 
tágabb környezetben érvényesülő nyelvhasználati szokásokra (anyanyelv, állam-
nyelv), az anyanyelven tanulás, illetve továbbtanulás lehetőségeire, a nyelvvá-
lasztás olvasásban és médiahasználatban érvényesülő adottságaira, lehetőségeire.  

A felmérés lebonyolítását nehezítette az intézményes háttér és a pénzügyi 
források hiánya. A lehetőségek szűkösségét egyébként már a tervezésben figye-
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lembe kellett vennünk, ezért nem valósíthattuk meg, hogy a diákok különböző 
feladatkombinációkat tartalmazó tesztfüzeteket kapjanak kézhez. Ezért nem 
vizsgálhattuk a digitális olvasáshoz kapcsolódó szövegértést, pedig nyilvánvaló 
a szükségessége, hiszen a tanulók által olvasott anyagok nagy részét a digitális 
szövegek teszik ki. Az anyaggyűjtés a magyar tanfelügyelők, pedagógusok, 
egyetemi hallgatók és a mérésben résztvevő tanulók közös munkája révén való-
sult meg. 

1.2. A mérés szükségessége 

A vizsgálat szükségességét az indokolja, hogy nincs empirikus adatokon 
alapuló, hiteles látleletünk az erdélyi magyar diákok szövegértési képességének 
színvonaláról. A diagnózis felállítása nélkülözhetetlen, hiányában egyetlen 
olyan törekvés sem érheti el célját, amely az oktatás minőségét szeretné javítani, 
hiszen az olvasás és szövegértés olyan kulturális eszköztudás, amelynek színvo-
nala döntő módon alakítja a közoktatás más tudásterületein is a tanítás haté-
konyságát, mert nélkülözhetetlen az önálló információszerzésben és feldolgo-
zásban.  

Annak ellenére nincs átfogó képünk az erdélyi magyar diákok szövegér-
tési képességéről, hogy Románia az 1990-es évek második felétől bekapcsoló-
dott a nemzetközi mérésekbe. 1995-ben részt vett a tízévesek (4. osztályosok) 
olvasási és szövegértési képességét vizsgáló PIRLS mérésben. Ebben a vizsgá-
latban részt vettek a magyar tagozaton, anyanyelven tanuló kisiskolások is a kö-
vetkező arányokban: a kisorsolt mintába került 3602 román anyanyelvű tanuló, 
akik a minta 95,4%-át alkották; így a 174 magyar anyanyelvű diák a minta 
4,6%-át alkotta. A megvalósult mintában az adatok a következőképpen változ-
tak: 3345 román, 165 magyar anyanyelvű tanuló (95,3%, 4,7%). A vizsgálatot 
bemutató jelentésben a mintavételi eljárást ismertető fejezetben kiemelik, hogy 
a magyar diákokat integrálták az országos mintába, és nem kezelték külön cso-
portként. Az államnyelvtől különböző tanítási nyelvet nem tekintették olyan 
változónak, amelyet érdemes figyelembe venni a kutatásban. A következő mé-
résekben az anyanyelven tanuló kisebbségi diákok már nem is kerültek be a 
mintába, mert csak a román tannyelvű iskolák tanulóiból állították össze a rep-
rezentatív országos mintát. A 2001-es és 2006-os PIRLS mérésekben újra részt 
vettek magyar nyelven tanuló diákok: 127, illetve 185 magyar tanuló került a 
mintába (3,5%, illetve 4,3%). Az eredmények részletesebb szakértői elemzésére 
nem került sor sem országos, sem kisebbségi szinten. (A Kolozsvári Akadémiai 
Bizottság Felsőoktatási munkacsoportja 2010, 62) 
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Románia 2001-től részt vesz az OECD által szervezett nemzetközi tudás-
szint-vizsgálatban (PISA), amely a tizenöt éves tanulók olvasási-szövegértési 
képességét, természettudományos műveltségét méri fel. A hivatalosan közzétett 
jelentések nemzetközi összehasonlításban értékelik a többségi társadalom tizen-
éveseinek teljesítményeit a mért tudásterületeken, de nem tartalmaznak adatokat 
a magyar nyelven tanuló diákokra vonatkozóan. Magyar tanulókra vonatkozó 
adatokat csak a romániai vizsgálati minta bemutatása tartalmaz: a 2006-os PISA 
mérésben 4983 román és 147 magyar anyanyelvű diák alkotta a mintát (97,1%, 
illetve 2,9%); a 2009-es vizsgálat mintájában már nem szerepelnek magyar diá-
kok. (Az adatok a hivatalosan közzétett nemzeti jelentésekből: PIRLS 1995, 
2001; PISA 2006, 2009 származnak.) 

Ha áttekintjük a román közoktatásban a nemzetközi mérések keretében 
lebonyolított eredményméréseket, akkor nyilvánvalóvá válik az a tény, hogy a 
magyar anyanyelvű diákok (általánosabban: a kisebbségi nyelveken tanulók) 
teljesítményeire vonatkozóan nem kapunk hasznosítható, bár tájékoztató jellegű 
adatokat. A román nemzeti mintába csak alkalmanként kerülnek be a nyelvi 
kisebbséghez tartozó tanulók. A mintában való részvételi arányuk nem felel 
meg a magyarság összlakossághoz viszonyított számarányának, illetve még ez 
az arány is csökkenő tendenciát mutat. A mintába bekerült magyar diákok a 
tömb két, legfeljebb három megyéjéből származnak (az országos minta megyék 
szerinti lebontása tükrözi), a szórvány és az átmeneti régió egyáltalán nem kép-
viselt, így a minta egyáltalán nem képezi le a kisebbségi nyelven tanulók nyelvi 
és kulturális szempontú rétegzettségét.  

Magyarország részvétele a nemzetközi mérésekben több évtizedes múltra 
tekint vissza (az 1970-es években kezdődött), és már 1986-ban sor került az első 
országos reprezentatív mintán végzett felmérésre, amely kulturális eszköztudást 
felmérő vizsgálat volt a matematika, olvasás-szövegértés és a természettudo-
mány területén. (Vári 2003, 14–15.) A felmérések eredményei rendszeresen tá-
jékoztatták a szakmát és a szélesebb közvéleményt a tanulók képességeinek és 
eszköztudásának színvonaláról. A teljesítménykövető mérések lehetőséget nyúj-
tottak a közoktatásban kibontakozó tendenciák követésére, a nemzetközi méré-
sekben való részvétel pedig lehetővé tette az eredmények értékelését nemzetkö-
zi összehasonlításban. 

Tehát a magyar tannyelvű oktatási rendszerben dolgozó tanítók és taná-
rok tájékozódhatnak a romániai és a magyarországi magyar diákok szövegértési 
képességének színvonaláról, csak éppen az erdélyi magyar tanulói populáció 
kulturális eszköztudását, objektív és hiteles adatok hiányában nem tudják össze-
vetni a mérésekben résztvevők teljesítményszintjével. Pedig az összehasonlító 
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elemzések sok szempontból támpontot jelenthetnének a kisebbségi helyzetben 
megvalósuló anyanyelvoktatás hatékonyságának megítélésében. Ez is indokolja 
az eredménymérés szükségességét. 

1.3. Az eredménymérés célkitűzései 

Az eredménymérés megtervezésekor a következő célokat fogalmaztuk 
meg: 

Felmérjük az olvasás és szövegértés képességének színvonalát a romániai 
iskolahálózatban tanuló magyar diákság körében. 

Összefüggéseket állapítunk meg a tanulók szövegértési teljesítményei és 
az eredményeket alakító háttérváltozók között (az oktatás kulturális, nyelvi kör-
nyezete, nyelvhasználati szokások, olvasási stratégiák alkalmazása). 

Jellemezzük a tanulóknak a három fő gondolkodási művelettípushoz tar-
tozó feladatokon elért teljesítményét.  

1.4. Hipotézisek 

A következő előfeltevések fogalmazhatók meg: 
A szövegértési képesség színvonala a kiválasztott célpopulációk egyiké-

ben sem éri el az elvárható szintet. Az elvárható szint meghatározásában a nem-
zetközi mérések adott korosztályra vonatkozó, kifejezetten a vizsgálat szem-
pontjából értelmezett olvasási és szövegértési definícióját tekintettük kiinduló-
pontnak. 

A szövegértési képesség színvonala a szövegtípus függvényében jelentős 
eltéréseket mutathat.  

A teljesítménybeli különbségek nem lesznek szignifikánsak a régiók kö-
zött; viszont jelentős különbségek jelentkeznek a falun és városon tanuló diákok 
eredményei között.  

A teljesítmények eloszlása nem kiegyensúlyozott. A teljesítmények el-
oszlásában jelentős különbségek jelentkezhetnek a régiók között.  

A hozzáférés és visszakeresés műveletéhez tartozó feladatok megoldásá-
nak eredményei között lényeges különbség mutatkozik aszerint, hogy a megol-
dás egy vagy több információ kikeresését kívánja meg. 

Az értelmezést és integrációt megkívánó feladatok közül a legnehezebb-
nek azok bizonyulnak, amelyek szavak, kifejezések, nyelvi szerkezetek jelenté-
sének vagy jelentésárnyalatának a kikövetkeztetését igénylik. 

A reflexió és értékelés kategóriájába tartozó feladatok esetében a rész-
leges megoldások túlsúlyban lesznek a teljes értékűekhez képest, mert a tanu-
lóknak a műveletek elvégzéséhez a szövegtől független tudásukra, szociális 
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tapasztalataikra, értékeikre kell támaszkodniuk. A feladatok nehézségi fokát nö-
veli az utasításban kért indoklás megfogalmazása.  

Az olvasási és szövegértési műveletek nehézségi fokával egyenes arány-
ban nő a gyengén teljesítők aránya és csökken a jól teljesítőké. 

1.5. A mérés tárgya 

A mérés tárgya az olvasás- és szövegértés képessége. 
A fogalomnak sokféle, időben is változó, jelentéstartalmában gazdagodó 

definíciója ismert. A szakértők az 1970-es években az olvasást alapvetően nyel-
vi készségnek tekintették, amelynek segítségével az olvasó reprodukálja a 
nyomtatott szöveg jelentését. Az olvasáskutatásban megjelenő kognitív irányult-
ságú paradigma hatására a hangsúly fokozatosan eltolódott az olvasás funkcio-
nális, problémamegoldó és konstruktív jellegének hangsúlyozása irányába, és 
ennek megfelelően változtak a meghatározások is.(Cs. Czachesz 2001, 22–23) 
A kortárs szakirodalom az olvasást és a szövegértést igen összetett tudásterület-
ként írja le. A szövegértést tudás, készségek és stratégiák olyan készletének te-
kintik, amely birtokában az egyének képesek írott szövegből információt meg-
keresni, válogatni, értelmezni és értékelni. A megértés folyamatát konstruktív 
jelenségként definiálják, amely során az olvasó maga alkotja meg a szöveg je-
lentését úgy, hogy mozgósítja előzetes tudását, felismeri és azonosítja a kulturá-
lis előismereteket igénylő jeleket a szövegben. Az a szemlélet, amely alkotó te-
vékenységnek fogja fel a szövegértést, hangsúlyozza a szövegre való reflektálás 
szerepének fontosságát, mert e szellemi munka két irányban is alakítja tudásun-
kat: egyrészt az olvasás során összevetjük az olvasottakat saját tudásunkkal és a 
szöveget gazdagítjuk saját tapasztalatainkkal, másrészt saját elképzeléseinket át-
alakíthatjuk az olvasottak hatására. 

Érdemes nyomon követni a fogalom definíciójának változásait a különbö-
ző olvasásvizsgálatok tartalmi kereteiben, hiszen ezekben úgy határozzák meg a 
fogalmat, hogy kijelölik a mért tudásterülethez tartozó tartalmakat és jellemző 
gondolkodási műveleteket; rögzítik azokat a szituációkat és kontextusokat, ame-
lyekben a mért képességeket használni szokták a tanulók; megadják azokat a 
szempontokat, amelyek mentén mérni akarják a teljesítményt.  

A következőkben azokat a definíciókat tekintem át, amelyeket a szá-
munkra orientáló mintaként szolgáló nemzetközi mérésekben fogalmaztak meg, 
és amelyek kifejezetten az adott vizsgálat szempontjából értelmezik az olvasás 
és szövegértés képességét.  

A PIRLS mérésekben a tízéves tanulók szövegértési képességét vizsgál-
ják, mert tízéves kor körül a gyermekek szövegértési képessége körülbelül eléri 
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azt a szintet, amelynek birtokában már tanulás céljából vagy kedvtelésből olvas-
nak. A szövegértés meghatározása a következő: „Olyan írott nyelvi alakok meg-
értésének és használatának a képessége, amelyeket a társadalom megkíván, és 
amelyeknek az egyén jelentőséget tulajdonít. A fiatal olvasók sokféle szövegből 
képesek jelentést alkotni. Olvasnak, hogy tanuljanak, hogy részt vegyenek az 
olvasók közösségeiben, az iskolában és a hétköznapokban, valamint olvasnak 
pusztán kedvtelésből.” (PIRLS 2006, 12) 

A PISA mérések célpopulációja a tizenötéves korosztály, azok a tanulók, 
akik kötelező tanulmányaik befejezéséhez közelednek. A mérés célja az alkal-
mazásképes tudás vizsgálata, tehát a mérés nem az elsajátított tananyag számon-
kérésére irányul, hanem arra, hogy a tanulók képesek-e tudásukat az életben 
hasznosítani. A megfogalmazott célok szellemében a következőképpen módosul 
a szövegértés definíciója: „A szövegértés írott szövegek megértése, felhaszná-
lása és az ezekre való reflektálás, illetve a velük való elkötelezett foglalkozás 
képessége annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását és 
képességeit, és hatékonyan részt vegyen a mindennapi életben.” (Vári 2003, 35) 

A SIALS olvasásvizsgálat a képesség gyakorlati alkalmazását mérte a fel-
nőtt lakosság körében (tizenhatéves kortól kezdődően). A kutatási tervben a kö-
vetkezőképpen definiálják az olvasás-szövegértés fogalmát: „az egyén azon ké-
pessége, hogy megérti és alkalmazni tudja a nyomtatott információkat – min-
dennapi tevékenysége során: otthon, munkában és a közösségi életben –, hogy 
elérje céljait, fejlessze tudását és javítsa lehetőségeit.” (Vári 2001, 4) 

A meghatározások fő jellemzői a különböző célpopulációkhoz igazított 
feladatsorokban és az értékelés szempontjaiban tükröződnek.  

1.6. A vizsgálat célpopulációi 

A vizsgálat során felmértük a különböző iskolatípusokban tanuló magyar 
diákok olvasási és szövegértési képességének színvonalát.  

A kisiskolások olvasási és szövegértési képességének vizsgálatát az indo-
kolja, hogy az elemi alakítja ki az alapvető olvasási készségeket, itt sajátítják el 
azokat az ismereteket, itt alakulnak ki azok a jártasságok, készségek, amelyek 
elengedhetetlenek az általános iskolai képzéshez. A tanterv az alapfokú képzés 
végére elvárásként az értő olvasás biztos kialakulását nevezi meg.  

Az általános iskolások olvasás és szövegértési képességét pedig azért ér-
demes vizsgálni, mert a képesség intenzív és célirányos fejlesztésére ebben a 
szakaszban kerül sor; az olvasási és szövegértési képesség olyan kulturális esz-
köztudás, amely meghatározza az alapfokú közműveltség színvonalát. Ezzel a 
szakasszal zárul a kötelező általános képzés, ezért ennek a szakasznak a végén 
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azt várják el a tanulóktól, hogy képesek legyenek nyomtatott szövegből informá-
ciót megkeresni, válogatni, értelmezni és értékelni iskolán kívüli helyzetekben is. 

Az érettségire készülő diákok olvasási és szövegértési képességének szín-
vonalát pedig azért érdemes vizsgálni, mert itt becsülhető fel a legjobban az 
anyanyelvi kommunikáció írásbeliséghez kötődő egyik fontos elemének, az ol-
vasási és szövegértési képességnek a színvonala. Ennek minősége pedig jellem-
zi az értelmiség várható közös kommunikációs alapműveltségét.  

Ennek megfelelően úgy választottuk ki a mérés célpopulációit, hogy az 
egyes képzési szakaszok megfelelő korosztályai kerüljenek a mintába. Az elemi 
iskolából a 3. és 4. osztályos tanulók (kilenc- és tízévesek), az általános iskolá-
ból a 7. és 8. osztályosok (tizenhárom- és tizennégyévesek), a középiskolából a 
11. és 12. osztályosok (tizenhét- és tizennyolcévesek) alkották a mintát.  

Az előmérésben minden képzési szakasz utolsó két évfolyama került a 
mintába, a főmérésben a 3., 7. és 11. osztályos diákok, mert a 2010-2011-es tan-
évben szeretnénk mérni a 4., 8. és 12. évfolyam tanulóinak szövegértési képes-
ségét.  

Az olvasási és szövegértési képesség színvonalát vizsgáló eredménymé-
rés keresztmetszeti vizsgálat, amely reprezentatív tanulóminták alapján írja le a 
különböző életkorú tanulók olvasási és szövegértési képességének fejlettségét. 

1.7. A mintavétel 

Az előmérés mintavételi eljárásában minden régióból egy-egy megyét vá-
lasztottunk ki, amelyekben a következő szempontok szerint sorsoltuk ki az isko-
lákat: az iskola típusa, illetve a település típusa. 

A főmérésben úgy állítottuk össze a mintát, hogy az országos helyzettel 
megfelelő arányban szerepeljenek benne a magyar vagy magyar tagozattal ren-
delkező iskolák. A sorsolásban a következő szempontokat érvényesítettük: az 
iskola típusa (elemi, általános iskola, középiskola); a település típusa (falu, vá-
ros); régió (szórvány, átmeneti régió, tömb). 

A régiók szerinti mintavételben korábbi méréseink (1995-1996, 2005-
2006 a fogalmazási képesség színvonalának vizsgálata során szerzett) tapaszta-
lataira támaszkodtunk, tehát módosított arányokkal dolgoztunk (szórvány: 15%; 
átmeneti régió: 32%; tömb: 53%) azért, hogy a szórvány minden megyéje beke-
rülhessen a mintába. 

A tanulómintába csak a magyar tagozaton tanuló diákok kerültek be, a 
román tagozaton tanulókat, akik fakultatív magyar órák keretében részesülnek 
valamilyen mértékű anyanyelvi nevelésben, nem sorsoltuk ki, mert nem rendel-
kezünk olyan adatokkal, amelyek alapján ez megoldható lenne. 
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1.8. A vizsgálat eszközei 

A felmérés eszközeit a szövegértési tesztek és a háttér-információkra vo-
natkozó kérdőívek alkották. A tesztek megoldására szánt idő két óra, a kérdő-
ívek kitöltésére szánt idő fél óra.  

A szövegértési tesztek összeállításában több szempont egyeztetésére töre-
kedtünk. Kiindulópontnak tekintettük azt az elvet, amelyet mind a magyarorszá-
gi kompetenciamérések, mind a nemzetközi olvasás és szövegértési vizsgálatok 
megfogalmaztak, azt, hogy a működőképes tudás vizsgálatára kell összpontosí-
tani. Ennek következtében a mérésben alkalmazott feladatok nem az adott tudo-
mányterület tudástartalma elsajátításának mértékét mérik, hanem azt, hogy a ta-
nulók milyen mértékben tudják aktualizálni és aktivizálni a közoktatásban addig 
megszerzett ismereteiket a mindennapi életből vett feladatok megoldásában. 

A különböző olvasási célú szövegek kiválasztásában igazodnunk kellett a 
célpopulációnak kiválasztott korosztályhoz, ezt a szempontot érvényesítettük az 
oktatás különböző szintjein tanuló diákok reprezentatív mintájához rendelt szö-
vegek és a hozzájuk kapcsolódó feladatok esetében. Ez azért fontos, mert az ok-
tatás különböző szakaszaiban különböző életkorú tanulók olvasási és szövegér-
tési képességét kívántuk vizsgálni, tehát tekintettel kellett lennünk arra, hogy az 
adott iskolai szakaszban milyen az elvárható olvasási és szövegértési színvonal.  

Fontosnak tartottuk az olvasási képesség vizsgálatára kidolgozott, orszá-
gosan kipróbált teszt beiktatását. Egyrészt azért, mert nem álltak rendelkezé-
sünkre olyan adatok, amelyek a romániai magyar iskolahálózatban végzett em-
pirikus kutatásból származtak volna, másrészt azért, mert a feladatok azonossá-
ga lehetővé teszi azt, hogy az erdélyi magyar diákok adatait összevethessük az 
anyaországi tanulók eredményeivel. Ezért az előmérésben az elemisták egyik 
szövegértési tesztje a Magyarországon 2001-ben lebonyolított PIRLS felméré-
sek feladataiból származott; az általános és középiskolák diákjainak egyik fela-
datsora a PISA mérésekben (2000) alkalmazott teszt volt. 

A szövegértési tesztek összeállításában azt a három jellemzőt vettük ala-
pul, amelyekre a nemzetközi mérések feladatsorai is épültek: szöveg, gondolko-
dási művelet, szituáció. 

A szövegek kiválasztásában a következő szempontokat vettük alapul: for-
mátum szerint: folyamatos, nem folyamatos, illetve kevert szövegek; típus sze-
rint: elbeszélés, ismertetés, érvelés, útmutató. Az olvasás célja szerint a kivá-
lasztott szövegeket két fő csoportba sorolhatjuk: élményszerzés, valamint infor-
mációszerzés.  

A szövegekhez kapcsolódó itemek két csoportba sorolhatók: feleletvá-
lasztós és nyílt végű. A feleletválasztós itemek közül csak az egyik fajtát 
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alkalmaztuk: az egyszerű feleletválasztóst. A nyílt végű itemek mindkét fajtája 
szerepelt a feladatsorban: a rövid válaszos, illetve kifejtős itemek.  

A feladatok megoldásához szükséges gondolkodási műveletek kategóriái-
nak meghatározásában a PIRLS mérésekhez igazodtunk az elemisták tesztjeinél, 
a PISA mérésekhez az általános és középiskolások feladatainál. Tehát az ele-
mistáknak információkat kellett visszakeresniük és egyenes következtetéseket 
levonniuk, illetve értelmezniük, összefoglalniuk és értékelniük a szöveg egészét 
és egyes részeit. Az általános és középiskolások feladatsorainak kérdéseit gon-
dolkodási műveletek szerint a következőképpen csoportosítottuk: információhoz 
való hozzáférés és visszakeresés; az olvasottak értelmezése és integrációja; ref-
lexió és értékelés: az olvasottak összevetése saját tapasztalatokkal, ítéletalkotás. 

Az olvasási szituáció azért fontos, mert biztosítja, hogy a szövegértési 
tesztekben változatos szituációkban jelenjenek meg a feladatok. A PISA méré-
sek négy szituációs kategóriájából hármat (a személyes, nyilvános és munka 
célú) alkalmaztunk. 

1.9. A vizsgálat feladatrendszere 

A feladatokat a közoktatás egymást követő szakaszaira terveztük. A szö-
vegek kiválasztásában, a hozzájuk rendelt itemek megalkotásában, az olvasási 
szituáció megteremtésében azt vettük figyelembe, hogy milyen korosztály al-
kotja a célpopulációt.  

Mind az előmérésben, mind a főmérésben a szövegértési teszt két szöve-
get tartalmazott a hozzájuk kapcsolódó feladatsorral.  

Az előmérésben az egyik szöveg a hozzá kapcsolódó feladatokkal a már 
említett, nemzetközi mérésben kipróbált teszt volt; a másik médiaszöveg volt, 
amelynek a kiválasztásában két szempontot vettünk figyelembe: a szöveg az 
adott korosztálynak megfelelő, országos terjesztésű magyar nyelvű sajtótermék-
ből származzon; a kiválasztott szöveg címével keltsen érdeklődést, témája le-
gyen összhangban azokkal az ismeretekkel, amelyekkel az adott évfolyamon a 
tanulóknak rendelkezniük kell, nyelvi megformáltságuk segítse a befogadást.  

Az elemiben az olvasásteszt két szövege: Antarktisz: a jég országa (11 
item) – PIRLS (A feladat); Terülj, terülj asztalkám (9 item) – a Szivárvány című 
lapból (B feladat). 

Az általános iskolában az olvasásteszt két szövege: Egy bangladesi köz-
gazdász kapta a Nobel-békedíjat (12 item) – PIRLS (A feladat); Középkori 
apátság maradványaira bukkantak Nagyváradon. Feltáratlanul maradt kincsek (8 
item) – a Krónika című lapból (B feladat). 
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A középiskolában az olvasásteszt két szövege: Egy bangladesi közgaz-
dász kapta a Nobel-békedíjat (12 item) – PIRLS (A feladat); Interjú Zsolnai 
László magyarországi közgazdásszal, Az amerikai álom már Amerikában is 
meghalt című szövegből részlet (10 item) – a Krónika című lapból (B feladat). 

Az előmérés tapasztalatait hasznosítottuk a főmérés feladatsorainak 
összeállításában. Nem iktattunk be a nemzetközi mérésekben kipróbált és nyil-
vánosságra hozott teszteket, mert kiderült, hogy ezek egy része már a megoldá-
sokkal együtt ismert a diákok körében, tanítóik, tanáraik egyéni kezdeménye-
zésből oldattak meg velük feladatokat, amelyeket javítottak, és értékelték diák-
jaik teljesítményét. Az itemek összeállításában megváltoztattuk a feleletválasz-
tós és nyílt végű feladatok arányát. Az egyes szövegekhez kapcsolódó itemek 
száma a két mérésben körülbelül azonos maradt.  

A főmérésben a kiválasztott évfolyamok mindegyikén a szövegértési 
teszt egy narratív jellegű, és egy dokumentum jellegű szöveget tartalmazott. Az 
olvasás célja az első esetében az élményszerzés, a második esetében az informá-
ciószerzés. Szövegformátum szerint az első folyamatos, a második nem folya-
matos (az elemiben), illetve kevert szöveg (az általános és középiskolában). A 
szituáció szerint az első személyes, a második nyilvános célú.  

Az élménykínáló és informáló szövegek köznyelvi fogalomrendszert 
használnak és a szociális kommunikáció dominanciája jellemzi őket. (Nagy 
2006, 30) 

Az elemiben a két szövegértési teszt: Kőleves (népmese, 11 item); V. 
Gyermekirodalmi fesztivál és vásár (plakát, 9 item).  

Az általános iskola tesztjei: Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály 
(szépirodalmi szöveg, 12 item); A világörökség kincsei a Kárpát-medencében – 
esszépályázat diákoknak (2010 januárjában meghirdetett pályázat, 9 item). 

A középiskola feladatai: Karel Capek: A költő (szépirodalmi szöveg, 12 
item); Hogyan válasszak szakot (útmutató, 10 item). 

A szövegértési tesztek összesített itemjeinek megoszlása olvasási művele-
tek szerint a következőképpen alakul: információ-visszakeresés: 28; szövegér-
telmezés: 23; reflektálás és értékelés: 12.  

A kérdőíves formát a tudásszintre hatást gyakorló háttérváltozók vizsgá-
latára alkalmaztuk. A diákok nyelvi szocializációjával (nyelvhasználat a család-
ban, baráti körben, a különböző nyelvi regiszterekkel való megismerkedés lehe-
tőségei), a szülők végzettségével, illetve foglalkozásával kapcsolatos kérdéseket 
fogalmaztunk meg a kérdőívekben. Rákérdeztünk az olvasási szokásaikra 
(milyen nyelven, milyen rendszerességgel, mit és mennyit olvasnak); a tanulás-
ban alkalmazott stratégiáikra, tanulási szokásaikra és attitűdjeikre, a kedvelt és 
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elutasított tantárgyakra. Az általános és középiskolában a kérdőív még tartalma-
zott a továbbtanulási szándékkal, illetve a pályaválasztással kapcsolatos kérdé-
seket is. 

Az előmérés és főmérés kérdőívei azonosak voltak. 

1.10. A felmérés lebonyolítása 

Az előmérés lebonyolítására a 2008-2009-es tanévben került sor, a máso-
dik félévben.  

A mérés lebonyolításában, mivel felmérőbiztosok nem álltak rendelkezé-
sünkre, tanítók és magyartanárok segítségét kértük. A kiválasztott három megye 
kisorsolt iskoláiba személyesen vittük el a fénymásolt olvasásteszteket, amelye-
ket évfolyamok szerint borítékoltunk. A megoldásukra két tanítási órán került 
sor (egy-egy teszt megoldására 50 perc jutott), a kérdőívek kitöltésére 30 percet 
szántunk. A lebonyolításban az osztályt tanító magyartanár segített. Az adatfel-
vételt a tanítók, magyartanárok végezték el, akik kézhez kapták a lebonyolítás 
forgatókönyvét. A megoldott teszteket javítatlanul vettük át. Az adatgyűjtés a 
különböző régiókban különböző időpontokban történt: március (tömb), április 
(átmeneti régió), május (szórvány). 

A főmérést a 2009-2010-es tanév második félévében bonyolítottuk le. Az 
országos reprezentatív minta nagysága kizárta, hogy személyesen jelen legyünk 
az adatgyűjtésben. A három régió különböző megyéiben a magyar szakos tan-
felügyelők segítségével szerveztük meg, hogy az évfolyamok szerint borítékolt 
tesztek, kérdőívek és a lebonyolítás forgatókönyvei eljuthassanak a kisorsolt is-
kolákba. A felmérést a tanítók és magyartanárok segítségével valósítottuk meg, 
akik vállalták, hogy egy hónapon belül megoldatják a szövegértési teszteket, be-
tartva a forgatókönyv előírásait. A feladatok megoldására két tanítási órát, a 
kérdőívek kitöltésére 30 percet szántunk. A megoldott teszteket, kitöltött kérdő-
íveket iskolai szinten évfolyamok szerint rendszerezve gyűjtötték össze, javítat-
lanul kaptam meg őket az egyes megyékből. 

1.11. Az értékelés megszervezése 

A megoldatott olvasásteszteket iskolatípusok, régiók és évfolyamok sze-
rint csoportosítottuk, majd kódoltuk. Minden tesztre felvezettük a régió, megye, 
iskolatípus, településtípus, évfolyam kódjelét, illetve a tanuló kódjelét. A diákok 
által kitöltött kérdőíveket ugyanilyen módon kódoltuk, hogy az olvasástesztek 
azonosíthatóak legyenek a kérdőíves válaszokkal, hiszen csak így tudjuk vizs-
gálni a teljesítmények és a tudásszintre hatást gyakorló háttérváltozók közötti 
összefüggéseket.  
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Az előmérésben minden képzési szakaszból az utolsó két évfolyamot sor-
soltuk ki, a teszteket külön kódoltuk osztályok szerint, de az értékelésben egysé-
gesen kezeltük őket oktatási szintek szerint. 

A főmérésben az elemi iskolából a 3., az általános iskolából a 7., a közép-
iskolából a 11. osztályt sorsoltuk ki. 

A javítók értékelési útmutató álapján végezték az értékelést. Minden bírá-
ló kézhez kapta a javítókulcsot és a tesztek megoldásait. A javítókulcs a megol-
dásokat a következőképpen csoportosította: helyes és teljes értékű, helyes és 
részleges, helytelen (nem elfogadható) megoldás. A meg nem oldott itemekre 
nulla pontot adtunk. Az osztályozásban a román oktatási rendszerben szokásos 
tízes skálához alkalmazkodtunk, száz pontos rendszerben dolgoztunk.  

Valamennyi olvasásteszthez külön értékelési útmutató készült. Kiszűrtük 
azokat a teszteket, amelyek írása olvashatatlan volt, illetve azokat, amelyekhez 
a tanulók nem töltötték ki a kérdőíveket. Nem értékeltük azokat a teszteket sem, 
amelyek nem az adott célpopuláció feladatai voltak (például 12. osztályosok a 
nyolcadikosok feladatait oldották meg).  

Az értékelés szempontjai alapján készültek el a javító(pontozó)lapok, a 
bírálók ezekre vezették fel a pontszámokat. A javítók iskolatípusokra szakosod-
tak (elemi, általános iskola, líceum), ezt az indokolta, hogy életkor szerint kü-
lönböztek a célpopulációk. A dolgozatok szétosztásában érvényesítettük azt a 
szempontot, hogy minden javítóhoz kerüljenek dolgozatok mind a három régió-
ból, illetve mind faluról, mind városról. Az olvasástesztek javítását pedagógia 
szakos hallgatók, a kérdőívek adatainak feldolgozását kommunikáció szakos 
egyetemi hallgatók végezték. Az elő- és főmérés tesztjeinek értékelését ugyan-
azok a javítócsoportok végezték el.  

A bírálók javítómunkára való felkészítése időigényes és körültekintő 
munkát igényelt, mivel az egyetemi hallgatók ilyen jellegű értékelési munkában 
nem rendelkeztek semmilyen tapasztalattal.  

A javítólapokra felvezetett adatokat számítógépbe tápláltuk, az adat-
feldolgozást számítógéppel végeztük. 

1.12. A vizsgálati minta 

1.12.1. Az előmérésben, mivel kisebb mintával dolgoztunk, a régiók or-
szágos helyzete alapján kiszámolt arányait nem vehettük figyelembe. Minden 
régióból egy-egy olyan megyét választottunk ki, amelyik képviseli az adott 
régiót: Brassó (szórvány), Kolozs (átmeneti régió) és Maros (tömb) megyéket. 

Az előmérésben 852 tanuló vett részt. Oktatási szintek szerint a követke-
zőképpen oszlanak meg a tanulók: 276 elemista; 295 általános iskolás; 281 
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középiskolás. Régiók és oktatási szintek szerint a következőképpen alakul a diá-
kok száma:  

1. táblázat. A minta régiók és oktatási szintek szerint 

Régiók 
Oktatási szintek 

Elemi iskola 
Általános 

iskola 
Középiskola 

Szórvány 66 81 72 
Átmeneti régió 123 113 78 
Tömb 87 101 131 

 

A régiók és oktatási szerinti százalékos arány a következőképpen alakul:  

2. táblázat. A minta százalékos arányai 

Régiók 
Oktatási szintek 

Elemi iskola 
Általános 

iskola 
Középiskola 

Szórvány 24% 28% 25,6% 
Átmeneti régió 44,5% 38% 27,7% 
Tömb 31,5% 34% 46,6% 

A régiók eloszlási arányai összesítve az oktatási szinteket a következő-
képpen alakulnak: szórvány 26%; átmeneti régió: 36,5%; tömb: 37,5%. Az ada-
tok tehát tükrözik, hogy minden régiót egy-egy megye képvisel.  

A beérkezett és az értékelhető szövegértési tesztek száma régiók és okta-
tási szintek szerint a következőképpen alakul:   

3. táblázat. A minta a beérkezett és értékelhető tesztek alapján 

Régió 
Elemi Általános iskola Középiskola 

1. 2. % 1. 2. % 1. 2. % 
Szórvány 66 66 100% 81 79 98% 72 72 100% 
Átmeneti 123 114 93% 113 111 98% 78 78 100% 
Tömb 87 87 100% 101 101 100% 131 123 94% 
Összeg 276 267 97,6% 295 291 98,6% 281 273 98% 

 

Minden oktatási szinten az első oszlop a beérkezett, a második az értékel-
hető tesztek számát adja meg. 

Azokat a teszteket tekintettük értékelhetetleneknek, amelyeket megoldat-
lanul adtak be a tanulók, vagyis a háttérkérdőívet kitöltötték, és ehhez csatolták 
az üres tesztlapokat.  
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Az értékelhetőségi százalékos arányok elfogadhatóak minden régióban és 
minden oktatási szinten: 93% és 100% között mozognak. 

Minden tesztlap két szöveget tartalmazott a hozzá kapcsolódó feladatok-
kal. Két esetben fordult elő, hogy az egyik szöveghez tartozó feladatokat a diá-
kok nem oldották meg: a szórványban a 81 általános iskolás közül csak 47-en (a 
diákok 58%-a) oldották meg a médiaszöveggel kapcsolatos tesztet; a tömbben a 
131 középiskolás közül csak 111-en (a tanulók 85%-a) oldották meg az első ol-
vasástesztet.  

A minta településtípusok szerint nem kiegyensúlyozott, mert a szórvány-
ban és a tömbben a kisorsolt vidéki iskolákban nem oldották meg a teszteket, 
annak ellenére, hogy vállalták a felmérésben való részvételt.  

1.12.2. A főmérésben az iskolák országos jegyzékéből (magyar vagy ma-
gyar tagozattal rendelkező intézmények) úgy sorsoltunk ki az iskolákat, hogy 
tükrözzék az országos helyzetet régiók, településtípus és iskolatípus szempont-
jából. 183 intézményt kértünk fel arra, hogy vegyenek részt a vizsgálatban. A 
felmérésben 92 iskola vett részt, tehát a részvételi arány 50,2%.  

A résztvevő iskolák számát és százalékos arányait oktatási szintek és ré-
giók szerint 4. táblázat összesíti.  

A főmérésben a vizsgálati minta reprezentatívnak tekinthető, mert nem 
csak a kisorsolt iskolák képezik le a régiók országos arányait, hanem a részt-
vevő iskolák is. A régiók arányai közel azonosak az iskola típusa szerint is, 
amelyek az oktatási szinteket követik.  

A mérésben 2350 tanuló vett részt. Iskolatípusok szerint a következőkép-
pen oszlanak meg: 792 elemista, 812 általános iskolás, 746 középiskolás. Ezek 
közül 9 tanuló hiányosan töltötte ki a kérdőívet, olyan fontos információkat nem 
adtak meg (azonosító a kitöltött teszttel, régió, megye), amelyek miatt kiszűrtük 
őket a mintából. 

4. táblázat. Résztvevő iskolák 

Régió 
Elemi Általános iskola Középiskola 

Iskolák 
száma 

% 
Iskolák 
száma 

% 
Iskolák 
száma 

% 

Szórvány 7 21% 7 21% 5 20% 
Átmeneti 10 30% 11 32% 8 32% 
Tömb 16 49% 16 47% 12 48% 
 33 100% 34 100% 25 100% 
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A kitöltött kérdőívek alapján településtípusok szerint a következőképpen 
alakul a tanulók száma:  

5. táblázat. A minta településtípus szerint 

Településtípus 3. osztály 7. osztály 11. osztály Összesen 
Falu 110 252 184 546 
Város 679 557 559 1795 
Összeg 789 809 743 2341 

 

A településtípus szerinti tanulói létszám azt tükrözi, hogy hányan tanul-
nak falun vagy városon.  

A felmérésben résztvevő tanulók aránya településtípus szerint a követke-
zőképpen alakul:  

6. táblázat. Településtípus szerinti arányok 

Településtípus 3. osztály 7. osztály 11. osztály Összesen 
Falu 14% 31% 25% 23,3% 
Város 86% 69% 75% 76,6% 
Összeg 100% 100% 100% 99,99% 

 

A falu és város aránya az összesítésben: a tanulók körülbelül negyede 
vidéki környezetben, körülbelül háromnegyede városi környezetben tanul.  

A településtípus szerinti minta diáklétszám arányait két tényező befolyá-
solta nagy mértékben. Az egyik az, hogy falun kisebb létszámú osztályok létez-
nek, mint városon. A másik az, hogy a szórványban a falusi diákok egy jelentős 
részének a lakóhelyéhez közeli városi iskolába kell mennie, ha anyanyelvén 
akar tanulni, ezért a szórványban a falusi diákok részaránya mindig kisebb, mint 
a másik két régióban. 

A tanulói minta a kitöltött kérdőívek, megoldott szövegértési tesztek (do-
kumentum, illetve narratív szöveg) szerint a következőképpen alakul évfolya-
mok és régiók szerinti bontásban:  

7. táblázat. A minta régiók és osztályok szerint (K+D+N) 

Régió 3. osztály 7. osztály 11. osztály Összesen 
Szórvány 386 459 376 1221 
Átmeneti 816 820 1072 2708 
Tömb 1181 1195 830 3206 
Összesen 2383 2474 2278 7135 
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Ha a kitöltött kérdőívek és megoldott tesztek alapján számítjuk ki a ré-
giók arányait, akkor is reprezentatívnak tekinthető a minta: a szórvány 17%, az 
átmeneti régió 38%, a tömb 45%. 

A megoldott szövegértési tesztek összesítése szerint a következőképpen 
alakul a minta: 

8. táblázat. A minta régiók és osztályok szerint (D+N) 

Régió 3. osztály 7. osztály 11. osztály Összesen 
Szórvány 258 306 263 827 
Átmeneti 544 561 711 1816 
Tömb 792 798 561 2151 
Összesen 1594 1665 1535 4794 

 

A megoldott és értékelhető szövegértési tesztek száma nem azonos. A ta-
nulói teljesítményeket csak az értékelhető tesztek alapján lehet mérni, ezért fon-
tos megvizsgálni a beérkezett és értékelhető tesztek közötti különbséget, illetve 
az értékelhetetlenség okait. A 9. és 10. táblázatok a két szövegértési teszt típusa 
(D – dokumentum jellegű szöveg és a kapcsolódó itemek; N – narratív szöveg 
és a hozzá tartozó feladatok) szerint összesítik a különbségeket régiók szerinti 
bontásban, megadva az értékelhetőség százalékos arányait.  

9. táblázat. Beérkezett és értékelhető tesztek (D) 

Régió Összes Értékelhető % 
Szórvány  415   404 97,35% 
Átmeneti  909   870 95,71% 
Tömb 1068   990 92,70% 
Összesen 2392 2264 94,65% 

10. táblázat. Beérkezett és értékelhető tesztek (N) 

Régió Összes Értékelhető % 
Szórvány 412 410 99,51% 
Átmeneti  907 875 96,47% 
Tömb 1083 994 91,78% 
Összesen 2402 2279 94,88% 

 

Az értékelhetőség százalékos arányait vizsgálva megállapítható, hogy 
nincs szignifikáns különbség a két szövegértési teszt között; az értékelhetőség 
szempontjából a régiók sorrendje is ugyanaz marad: szórvány, átmeneti régió, 
tömb.  
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A kérdőívet akkor tekintettük értékelhetetlennek, ha a tanuló alapinfor-
mációt nem adott meg: azonosító, megye, településtípus.  

11. táblázat. Beérkezett és értékelhető kérdőívek 

Régió Összes Értékelhető % 
Szórvány 394 394 100% 
Átmeneti 892  871 97,65% 
Tömb 1055 1012 95,92% 
Összesen 2341 2277 97,27% 

 

A kérdőívek értékelhetőségének százalékos arányai nem mutatnak jelen-
tős eltéréseket a két szövegértési teszt százalékos arányaihoz viszonyítva.   
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2. AZ OLVASÁSI ÉS SZÖVEGÉRTÉSI 
KÉPESSÉG SZÍNVONALA 

2.1. Az előmérés eredményei 

Az előmérés a vizsgálat első szakasza, megtervezésének és lebonyolítá-
sának célja a tájékozódás és a főmérés előkészítése volt. Az eredményadatok 
alapján általános következtetések nem fogalmazhatók meg (a minta nem repre-
zentatív), az értékelés a vizsgálatban résztvevő tanulókra érvényes.  

A vizsgálatban résztvevő diákok értékelhető tesztjeinek az eredményada-
tait használtuk fel az átlagok kiszámításában. Az átlagokat a diákok által megol-
dott olvasási tesztek pontszámaiból számítottuk ki. Az átlagokat kiszámoltuk az 
olvasási tesztnek mind a két szövegére (A feladat és B feladat), hogy vizsgálni 
lehessen a teljesítmények alakulását szövegtípusok szerint. Azokat a teszteket, 
amelyeket a tanulók saját kódjelükkel láttak el, de megoldatlanul adták le a taní-
tási óra végén, nulla pontszámot elért tesztnek tekintettük. 

2.1.1. Az olvasási és szövegértési képesség színvonala az átlagok tükrében 

Minden évfolyamon a diákok két olvasási tesztet oldottak meg, tehát a 
tanulónkénti pontszámátlag a két teszt osztályzatait összesíti. 

A vizsgálati minta átlagait az alábbi táblázat összesíti:  

12. táblázat. Eredményadatok oktatási szintek és feladattípusok szerint 

Oktatási szint A feladat B feladat Átlag 
Elemi iskola 69,0 51,1 60,0 

Általános iskola 47,3 40,5 43,9 
Középiskola 42,2 34,0 38,1 

 
Az átlagok alacsonyak, és oktatási szintek szerint haladva csökkennek, je-

lentős mértékben az elemi és általános iskola, kisebb mértékben az általános és 
középiskola között. Arra számítottunk, hogy az átlagok tükrözni fogják azt, 
hogy a feladatok nehezebbek az iskolai képzés magasabb szintjein, a tesztek 
itemjeinek megoldása a szövegértelmezés és -feldolgozás képességének maga-
sabb színvonalát követeli meg. Ezért feltételeztük, hogy az átlagok nem növe-
kednek, de azt nem gondoltuk, hogy ilyen mértékben csökkennek.   

Az adatok jelentős különbséget tükröznek az A és B feladat átlagai kö-
zött. A különbség a legnagyobb az elemiben (18 pont), csökken, de megmarad 
az általános iskolában (6,8 pont) és a középiskolában (8,2 pont). Ez azt jelenti, 
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hogy a diákok minden szinten nehezebben boldogulnak a médiaszöveggel, még 
akkor is, ha a megfelelő korosztálynak szánt kiadványból származik a szöveg.  

Az átlagokat kiszámoltuk régiók szerint, hogy vizsgálni lehessen az átla-
gok alakulását a nyelvi, kulturális környezet szempontjából is. A 13. táblázat 
oktatási szintek és régiók szerint összesíti az átlagokat.  

13. táblázat. Eredményadatok oktatási szintek és régiók szerint 

Régió Elemi iskola Általános iskola Középiskola 
Szórvány 62,0 25,1 41,0 
Átmeneti régió 50,2 32,6 37,6 
Tömb 67,9 73,9 35,4 

 

A régiók átlagai között jelentős különbség van az elemiben és az általá-
nos iskolában, jelentéktelen a középiskolában. Az elemiben az átmeneti régió és 
a másik két régió között szignifikáns a különbség; az általános iskolában a szór-
vány és átmeneti régió eredményei közel állnak egymáshoz, a tömb átlaga szo-
katlanul nagy különbséget jelez a másik két régióval szemben. (A szórvány és 
tömb átlagai között 48,8 pontnyi, a tömb és átmeneti régió átlagai között 41,3 
pontnyi a különbség.) Valószínű, hogy a szórvány eredményeit befolyásolta az, 
hogy a diákok fele megoldatlanul adta be az egyik olvasástesztjét.  

A régiók közötti különbségek azért is meglepőek, mert a legutóbbi, 2005-
2006-os országos hatókörű fogalmazási képességet vizsgáló eredménymérés, 
amely tízéves kontrollmérés is volt egyben, azt bizonyította, hogy a régiók kö-
zött megtörtént a kiegyensúlyozódás.  

Az adatok minden régióban különbségeket jeleznek az egyes oktatási 
szintek között is. A különbségek értéke nagyon tág határok (5 és 40 pont) között 
változik. A szórványban és az átmeneti régióban az általános iskola átlagai je-
lentősen alacsonyabbak, mint az elemié. Egyedül a tömbben növekedik az álta-
lános iskola átlaga az elemihez viszonyítva. Éppen ezért meglepő, hogy a tömb-
ben a középiskolások átlaga kétszer gyengébb, mint az általános iskolásoké.  

Érdemes összevetni régiók szerinti bontásban az olvasásteszt két feladatá-
nak átlagait. Az adatokat a 14. táblázat összesíti.  

A feladatok átlagai közötti különbség érvényesül a régiók szintjén is, leg-
feljebb az értéke változik 5 és 21 pont között. Az értékváltozás intervalluma 
szokatlanul nagy, az eddigi mérésekben csak egyszer fordult elő, akkor, amikor 
a fogalmazási képesség színvonalát az iskolaitól eltérő feladatok megoldatásá-
val vizsgáltuk. Az egybeesés nem véletlen, arról van szó, hogy az adott képes-
ség nem működik megfelelően az újszerű feladathelyzetben, vagyis az iskolai 
tudás alkalmazhatósága gyenge.  
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14. táblázat. Az átlagok feladattípus szerint 

Régió 
Elemi iskola Általános iskola Középiskola 
A 

feladat 
B 

feladat 
A 

feladat 
B 

feladat 
A 

feladat 
B 

feladat 
Szórvány  70,2 53,8 30,2 20,0 47,3 34,6 

Átmeneti 60,7 39,6 35,1 30,2 41,0 34,3 

Tömb 76,0 59,8 76,5 71,3 38,3 33,1 

 
Megfigyelhető, hogy ha az A feladatban elért átlag magasabb, akkor 

csökken a különbség értéke; és fordítva, ha kisebb az A feladat átlaga, akkor nő 
a különbség értéke. Ez a szabályszerűség csak abban az estben jelentkezik, ha 
az A feladat átlaga legalább a hatos.  Ez azt jelenti, hogy azok a tanulók, akik a 
leíró jellegű (a tankönyvekből már ismert) szövegben jól vagy jobban tájéko-
zódnak, a médiaszöveg-értésében is az elvárhatónál gyengébb, de elfogadható 
teljesítményt nyújtanak.   

2.1.2. A tanulói teljesítmények eloszlása 

Az olvasási képesség általános színvonala jellemezhető a tanulói teljesít-
mények eloszlási mutatóival is, hiszen ezek alapján mérhető fel, hogy a tanulók 
hány százaléka található az átlag alatt, illetve felett.  

A tanulói teljesítményeket úgy számítottuk ki, hogy a 100%-nak tekintett 
maximális pontszámhoz viszonyítottuk a tanulók által elért pontszámot. Minden 
feladat esetében az adható maximális pontszám 100 volt. 

A tanulói teljesítményeket oktatási szintek és régiók szerint a 15. táblázat 
összesíti. A régiók a következő sorrendben követik egymást: szórvány, átmeneti 
régió, tömb.  

A táblázatban szereplő adatok alapján számítottuk ki az eloszlási mutató-
kat, amelyek százalékos arányban adják meg az egyes intervallumokhoz rendel-
hető értékeket. Az elemi iskolában a következőképpen alakul az átlag alatt, illet-
ve felett teljesítő diákok aránya: szórvány: 36%, illetve 64%; átmeneti régió: 
43%, illetve 57%; tömb: 28%, illetve 72%. Minden régióban magasabb az átlag 
fölött teljesítő tanulók aránya, mint az átlag alatt teljesítőké. A baj az, hogy az 
átlagok nagyon alacsonyak, kivételt képez a tömb elemi és általános iskolája, 
ahol az átlag értéke a közepes és jó kategóriái között van. 

Az általános, illetve a középiskolai eredmények esetében (minden régió-
ban) nincs értelme azt vizsgálni, hogy a tanulók hány százaléka található az 
átlag alatt vagy felett, mert az átlag nem éri el az 50 pontot sem, ami az átmenő 
jegynek feleltethető meg. Az átlag azért is lehet olyan alacsony, mert a tanulók 
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fele vagy háromnegyede 50 pont alatt teljesít.  Kivételt képeznek a tömb általá-
nos iskolásai, akiknek az átlaga elfogadható. Ebben az estben az átlag alatt telje-
sít a diákok 28,7%-a, átlag felett 71,30%-a. 

15. táblázat. Eloszlási mutatók oktatási szintek és régiók szerint 

Értéksáv 
Elemi iskola Általános iskola Középiskola 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
10 0 9 0 15 10   0 11  2 24 
20 4 4 0 22 22   0  8 12 16 
30 2 4 2 18 23   3  5 12 16 
40 1 16 4 15 29   6 10 23 22 
50 6 20 9  3 11   4 10 15 22 
60 11 28 9  5  8 16  9  7 14 
70 20 21 19  2  9 17 16  4  8 
80 12 17 23  1  1  6  3  3  9 
90 10  4 21  0  0 23  0  0  0 

100  0  0  0 0  0 26  0  0  0 
 

Azt viszont érdemes megvizsgálni, hogy oktatási szintek és régiók szerint 
a tanulók hány százaléka található az átmenő jegy alatti vagy feletti interval-
lumban.  

Az elemiben a következőképpen alakulnak az arányok: a szórványban az 
átmenő jegyet nem éri el a diákok 10,6%-a, az átmeneti régióban 26,8%-a, a 
tömbben 6,8%-a. Ennek megfelelően az átmenő jegy felett teljesít a diákok 
89,3%-a, 73,1%-a, 93%-a. 

Jelentős eloszlásbeli különbségek mutathatók ki a régiók között: a szór-
ványban a középréteg a hatos, hetes és nyolcas intervallumban alakul ki, az át-
meneti régióban az ötös, hatos és hetes sávban, a tömbben a hetes, nyolcas, ki-
lences kategóriákban.  

Az általános iskolában az átmenő jegy alatt teljesít a szórványban a tanu-
lók 86,4%-a, az átmeneti régióban 64,6%-a, a tömbben 8,9%-a. Az átmenő jegy 
feletti arányok a következők: szórvány 13,5%, átmeneti régió 25,6%, tömb 91%.  

A gyenge eredményeknek köszönhetően sajátosan alakul az eloszlás: a 
szórványban és átmeneti régióban a középréteg az átmenő jegy alatti interval-
lumban alakul ki, a tömbben két értéksávba tömörül a diákok nagy része: a ha-
tos és hetes, illetve a kilences és tízes kategóriákba.  

A középiskolában az átmenő jegyet nem éri el a szórványban a diákok 
47,2%-a, az átmeneti régióban 62,8%-a, a tömbben 59,5%-a. Az átmenő jegy 
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feletti arányok a következők: szórvány 52,7%, átmeneti régió 37,1%, tömb 
40,5%. Ezek az arányok magyarázzák az elfogadhatatlanul gyenge átlagokat. 

Az eloszlásokra a kiegyensúlyozatlanság jellemző. Az átmenő jegy alatti 
intervallumokban alakulnak ki tömbök.  

2.2. A főmérés eredményei 

A vizsgálat normaorientált diagnosztikus országos hatókörű mérés volt, 
ezért eredményadatai alapján általános helyzetkép vázolható fel az erdélyi ma-
gyar anyanyelvű tanulók olvasási és szövegértési képességének színvonaláról.  

A mérésben részt vevő diákok értékelhető tesztjeinek eredményadatait 
használtuk fel az országos átlagok kiszámításában. Minden évfolyamon a diá-
kok két olvasási tesztet (dokumentum és narratív jellegű szöveg) oldottak meg, 
tehát a tanulónkénti pontszámátlag a két teszt osztályzatait összesíti. Minden 
teszt esetében az elérhető maximális pontszám 100 pont volt.  

2.2.1. Az olvasási és szövegértési képesség színvonala néhány alapadat 
alapján 

Először a tanulók átlagos olvasási és szövegértési képességéről vázolunk 
fel általános képet az országos átlagok segítségével, majd különböző szempontú 
(régió, településtípus, nemek) lebontásban árnyaljuk a helyzetképet.  

Az alábbi táblázat az országos átlagokat összesíti évfolyamok és régiók 
szerinti lebontásban:  

16. táblázat. Országos átlagok 

Régiók 3. osztály 7. osztály 11. osztály Átlag 
Szórvány  43,5 40,6 35,5 39,9 
Átmeneti 45,7 40,2 41,5 42,5 
Tömb 52,2 39,6 35,9 42,6 
Átlag 47,1 40,1 37,6  

 

Az átlagok minden régióban és minden évfolyamon alacsonyak, egyetlen 
kivétellel (a tömbbeli elemi iskola esetén) még az 50 pontot sem érik el, ami az 
elérhető pontszám felét jelenti. A pontszámátlagok csökkennek az egymásra 
épülő képzési szakaszok sorrendjében. A csökkenés mértéke régiónként válto-
zó: a tömbben 12,6 pont az elemi és általános iskola között, 3,7 pont az általá-
nos és középiskola között; a szórványban 2,9 pont az elemi és általános iskola, 
5,1 pont az általános és középiskola között; az átmeneti régióban 5,5 pont az 
elemi és általános iskola között, csekély mértékben, de nő az átlag az általános és 
középiskola között, 1,3 ponttal. Az iskolai képzés kezdő és befejező szakasza 
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között a különbségek: a tömbben 16,3 pont, az átmeneti régióban 8 pont, a szór-
ványban 4,2 pont. 

Az adatok azt jelzik, hogy az olvasási és szövegértési képesség színvona-
la nem fejlődik a kívánt mértékben, hiszen a feladatok képzési szakaszhoz igazí-
tott nehézségi foka minden régióban nem csupán a pontszámátlagok stagnálásá-
hoz, hanem azok csökkenéséhez vezet. Ez azt is jelenti, hogy a képesség fejlő-
dése nem tart lépést azzal az igénnyel, amelyet az iskola mindig is támasztott a 
tanulókkal szemben, vagyis hogy önálló módon olvasással tanuljanak (tanköny-
vükből tanulják meg a tananyagot, vagy más írott forrásból: a nyomtatott sajtó 
kiadványai, szótárak, lexikonok, vagy az interneten hozzáférhető oktatási, tanu-
lási célú honlapokból gyarapítsák tudásukat). 

Az alábbi táblázat az országos átlagokat településtípusok szerinti csopor-
tosításban mutatja be:  

17. táblázat. Országos átlagok településtípus szerint 

Településtípus 3. oszt. 7. oszt. 11. oszt. 
Falu 47,0 40,5 39,0 
Város 47,4 39,9 37,6 

 

Az adatok tanúsága szerint egyetlen évfolyamon sincs szignifikáns kü-
lönbség a falun, illetve városon tanuló diákok átlagai között. Az eredmények 
egyformán gyengék mind a két településtípus esetében. A településtípus szerinti 
adatok különböznek az írásbeli kifejezőképességet vizsgáló országos felmérés 
(2005-2006) eredményeitől, mert a falun, illetve városon tanuló diákok átlagai 
között szignifikáns különbség jelentkezett minden régióban és minden műfajban. 

Az alábbi táblázat az átlagok nemek szerinti csoportosítását tükrözi évfo-
lyamok szerint: 

18. táblázat. Országos átlagok nemek szerint 

Nem 3. oszt. 7. oszt. 11. oszt. 
Fiú 45,4 36,4 33,5 
Lány 48,5 43,5 41,2 

 

Az adatok alapján megállapíthatjuk, hogy jelentős különbség nincs a fiúk 
és lányok pontszámátlagai között. Ha az évfolyamok átlagai közötti különbsége-
ket vizsgáljuk, akkor megfigyelhetjük, hogy a fiúk átlagai nagyobb mértékben 
csökkenek, mint a lányoké. A csökkenés a fiúk esetében 9 pont az elemi és álta-
lános iskola között, 2,9 pont az általános és középiskola között, az elemi és kö-
zépiskola között összesen 11,9 pont; a lányoknál a következőképpen alakul: 5 
pont, 2,3, illetve 7,3 pont. 
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2.2.2. Átlagok feladattípus és régió szerint 

Elemi iskola  
Az elemisták olvasási tesztjeinek szövegei terjedelmükben, tartalmukban 

igazodtak az életkori sajátosságokhoz. A dokumentumszöveg egy olyan plakát 
volt, amely hirdetésével a kisiskolásokat célozta meg: gyermekirodalmi feszti-
válra és vásárra invitálta őket, változatos programokat, hasznos és szórakoztató 
kikapcsolódást kínál. Témájával kapcsolódott az olvasáshoz, hiszen a rendez-
vény célja a gyermekirodalom népszerűsítése volt. A narratív szöveg egy rövid 
terjedelmű népmese volt, tehát olyan műfajú szöveg, amellyel a szóbeliség 
szintjén már az óvodában megismerkedtek, amelynek írott változatával leggyak-
rabban találkoznak az iskolában. Az elemisták olvasókönyvei nagy százalékban 
meséket vagy meseszerű olvasmányokat tartalmaznak. 

Az elemisták pontszámátlagait az alábbi táblázat összesíti: 

19. táblázat. Átlagok feladattípus és régió szerint  

Régió 
3. osztály 

Dokumentum Narratív 
Szórvány  51,3 35,7 
Átmeneti 49,0 42,4 
Tömb 60,0 44,4 

 

A pontszámátlagok alacsonyak minden régióban és mind a két feladattí-
pus esetében. 10 pontnál nagyobb különbség az átlagok között egyetlen esetben 
fordul elő: az átmeneti régió és tömb között a dokumentumszöveg tesztnél. A 
különbségek csekélyek a szórvány és átmeneti régió között: 2,3, illetve 6,7 pont; 
valamivel nagyobbak, de 10 pont alattiak a szórvány és tömb között: 8,7 pont 
mind a két feladat esetében. 

20. táblázat. Szignifikanciaszint régiók szerint 

Dokumentum Szignifikanciaszint Narratív Szignifikanciaszint 
Szórvány, 
átmeneti 

p=0,614 Szórvány, 
átmeneti 

p=0,422 

Szórvány, 
tömb 

p=0,687 Szórvány, 
tömb 

p=0,301 

Átmeneti, 
tömb 

p=0,230 Átmeneti, 
tömb 

p=0,017 

 

Ha azt vizsgáljuk, hogy a diákok hány százaléka található az átlag alatt, 
illetve felett, akkor is egyetlen esetben mutatható ki a régiók közötti szignifi-
káns különbség: az átmeneti régió és tömb között, a narratív szöveg tesztnél.  
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Az a tény, hogy körülbelül azonos arányban teljesítenek átlag alatt és fe-
lett a tanulók (különösen ennyire alacsony átlagok esetében), arra utal, hogy a 
diákok jelentős részének az olvasási képessége alacsony színvonalú. Tehát a 
célpopuláció felénél az elemiben tanult szövegelemző műveletek (információ-
kiemelés, összefüggések felismerése, következtetések értelmezése) alkalmazási 
szintje nem megfelelő. 

21. táblázat. Szignifikanciaszint feladattípus szerint 

D–N Szignifikanciaszint  
Szórvány p=0,001 Szignifikáns különbség 
Átmeneti p=0,000 Szignifikáns különbség 
Tömb p=0,000 Szignifikáns különbség 
 

Minden régióban szignifikáns különbség van a két feladat átlagai között. 
A dokumentumszöveg feladatainak megoldásaira kapott pontszámok minden 
esetben magasabbak, mint a narratív szövegnél elért pontszámok. A különbség 
mértéke változó: a szórvány és tömb esetében 15,6 pont, az átmeneti régió ese-
tében 6,6 pont.  

Általános iskola 
Az általános iskolások olvasási tesztjeinek szövegei témájukkal az életko-

ri sajátosságokhoz, terjedelmükkel, megformáltságukkal, stílusukkal az iskolai 
képzés során szerzett olvasói tapasztalatokhoz igazodtak. A dokumentumszöveg 
egy olyan, kifejezetten általános iskolás diákoknak szóló pályázati felhívás volt, 
amellyel iskolában, de iskolán kívül is találkozhattak (interneten megtalálható, 
onnan letölthető szöveg). A narratív jellegű szöveg szépirodalmi alkotás: Ka-
rinthy: Röhög az egész osztály volt, olyan kötetből, amely szerepel az ajánlott 
olvasmányok között (Tanár úr kérem). A műfaj számukra ismert, hiszen a kise-
pikai műfajokat ötödik osztálytól kezdve tanulják az iskolában.  

22. táblázat. Átlagok feladattípus és régió szerint 

Régió 
7. osztály 

Dokumentum Narratív 
Szórvány  37,4 43,9 
Átmeneti 40,2 40,3 
Tömb 36,7 42,6 

 

A pontszámátlagok alacsonyak minden régióban és mind a két feladattí-
pus esetében. A különbségek minden esetben csekélyek: 1 és 4 pont között vál-
toznak.  
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23. táblázat. Szignifikanciaszint régiók szerint 

Dokumentum Szignifikanciaszint Narratív Szignifikanciaszint 
Szórvány, 
átmeneti 

p=0,220 
Szórvány, 
átmeneti 

p=0,362 

Szórvány, 
tömb 

p=0,967 
Szórvány, 
tömb 

p=0,794 

Átmeneti, 
tömb 

p=0,126 
Átmeneti, 
tömb 

p=0,145 

 

Ha az átlag alatt, illetve átlag felett teljesítő tanulók arányát vizsgáljuk, 
akkor megállapítható, hogy nincs különbség a régiók között. Minden régióra az 
jellemző, hogy a tanulók körülbelül fele az országos átlag alatt teljesít. 

Tehát az elemihez viszonyítva az arányok nem változtak. Azok a tanulók, 
akik úgy lépnek át az elemiből az általános iskolába, hogy olvasáskészségük 
alacsony színvonalú, nem tudják a szövegértés és -feldolgozás műveleteiben a 
korosztályuktól elvárható teljesítményt nyújtani. Ez azt jelenti, hogy amit a szö-
vegből ki tudnak nyerni, az nem teszi lehetővé a megfelelő tanulást, vagyis ol-
vasási-szövegértési képességeik nem elegendők további tudás és az információ 
megszerzéséhez.   

24. táblázat. Szignifikanciaszint feladattípus szerint 

D–N Szignifikanciaszint  
Szórvány p=0,000 Szignifikáns különbség 
Átmeneti p=0,356  
Tömb p=0,000 Szignifikáns különbség 
 

A feladatok átlagai között szignifikáns különbség csak a szórvány és tömb 
esetében mutatható ki, az általános iskolások a narratív szöveg feladatainak meg-
oldásában teljesítenek jobban. A különbség a szórványban 6,5, a tömbben 5,9 
pont. Az átmeneti régió esetében a két feladattípus átlaga szinte ugyanaz.  

Az elemihez viszonyítva változást jelent, hogy az elbeszélő szöveg tesz-
ten érnek el jobb pontszámátlagot. Valószínű, hogy a dokumentumszöveg tartal-
mi telítettsége és bonyolultsága (többlépéses utasítást kellett megérteni) okozott 
gondot az általános iskolásoknak; az elemisták hasonló típusú szövege egysze-
rűbb volt, csupán néhány elemet és viszonyt kellett megragadni.  

Líceum 
A középiskolások olvasási tesztjeinek szövegei a korosztály érdeklődési 

körének megfelelően voltak megválasztva. A dokumentumszöveg a pálya-
választás előtt állóknak nyújtott információkat a szakválasztással kapcsolatban. 
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A narratív szöveg történetformálásával (bűnügyi nyomozást bontakoztat ki az 
eseménysor) a szórakoztató olvasmányokhoz, igényes szerkezeti és nyelvi meg-
formáltságával az irodalmi alkotásokhoz kapcsolódott. A szöveg kiválasztásá-
ban fontosnak tartottuk azt is, hogy a cselekménybonyolítás felhívja a figyelmet 
a megfelelő szövegértelmezés fontosságára, hiszen a bűnügyi eset megoldását 
éppen a helyes szövegértelmezés adja meg. 

25. táblázat. Átlagok feladattípus és régió szerint 

Régió 
11. osztály 

Dokumentum Narratív 
Szórvány  38,0 33,0 
Átmeneti 41,5 41,4 
Tömb 41,8 30,0 

 

Akárcsak az előző évfolyamokon, a középiskolások pontszámátlagai is 
rendkívül alacsonyak, az országos átlagok a maximális 100 pontnak még a felét 
sem érték el. A régiók átlagai között egyetlen esetben van 10 pontnál nagyobb 
különbség: az átmeneti régió és tömb között a narratív szöveg teszt esetében.  

26. táblázat. Szignifikanciaszint régiók szerint 

Dokumentum Szignifikanciaszint Narratív Szignifikanciaszint 
Szórvány, 
átmeneti 

p=0,553 
Szórvány, 
átmeneti 

p=0,584 

Szórvány, 
tömb 

p=0,720 
Szórvány, 
tömb 

p=0,173 

Átmeneti, 
tömb 

p=0,248 
Átmeneti, 
tömb 

p=0,014 

 

Ha az átlag alatt, illetve átlag felett teljesítő tanulók arányát vizsgáljuk, 
akkor megállapítható, hogy nincs különbség a régiók között, egyetlen kivétel 
fordul elő: az átmeneti régió és tömb között megjelenik a szignifikáns különb-
ség a narratív szöveg tesztnél. Az átmeneti régióban többen teljesítenek az átlag 
fölött és kevesebben az átlag alatt, a tömbben éppen fordítva, többen az átlag 
alatt és kevesebben az átlag fölött. 

Az a sajátosság, hogy körülbelül azonos arányú az átlag alatt, illetve felett 
teljesítők aránya, jellemző a középiskolásokra is. Ezt a várható eredményt előre-
vetítették az általános iskolai adatok, amelyek jelezték, hogy az elemiből érkező 
azon tanulók, akik alacsony színvonalú olvasási képességgel rendelkeznek, az ál-
talános iskolában már nem tudnak felzárkózni. Az általános iskolában gyengébb 
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eredményt elérő tanulók jelentős része szakközépiskolába kerül, ahol esélyük 
sincs arra, hogy szövegértési és -feldolgozási képességük fejlődjön. Ezeknek a 
diákoknak a verbális és képi információ feldolgozása egyaránt gondot okoz, 
szövegértési képességeik színvonala nem elegendő arra, hogy önállóan tanköny-
vi szövegeket fel tudjanak dolgozni, számukra a felszínes tanulás a járható út. 
Azt, hogy mennyit ér a magolással elsajátított tananyag, az érettségi eredmények 
tükrözik: a szakközépiskolás diákok 60-70%-ának nem sikerült az érettségije. 

27. táblázat. Szignifikanciaszint feladattípus szerint 

D–N Szignifikanciaszint  
Szórvány p=0,003 Szignifikáns különbség 
Átmeneti p=0,442  
Tömb p=0,000 Szignifikáns különbség 

 

A feladatok átlagai között szignifikáns különbség csak a szórvány és 
tömb esetében állapítható meg, a dokumentumszöveg tesztjein elért átlag na-
gyobb, mint a narratív szöveg feladatainak átlaga. Az átmeneti régióban, akár-
csak az általános iskolában, a két feladat pontszámátlagai megegyeznek.  

Az általános iskolához viszonyítva változás abban mutatkozik, hogy a kö-
zépiskolások a dokumentumszöveg teszten érnek el jobb eredményt, és az elbe-
szélő szöveg teszt eredményei gyengébbek. Nincs változás abban, hogy csak a 
szórványban és a tömbben van jelentős eltérés a feladattípusok átlagai között, az 
átmeneti régióban ugyanolyan csekély a különbség, mint az általános iskolában: 
0,1 pont. 

2.2.3. Átlagok feladat- és településtípus szerint 

Elemi iskola 

28. táblázat. Átlagok feladat- és településtípus szerint 

Régió 
Szórvány Átmeneti Tömb 

D N D N D N 
Falu 58,1 40,5 45,4 37,1 58,2 42,9 
Város 49,4 33,2 50,8 44,0 60,7 45,4 

 

A településtípus szerinti átlagok sajátosan alakulnak régiónként. A szór-
ványban a falun tanuló diákoknak magasabb a pontszámátlaga, mint a városon 
tanulóké, mind a két feladattípus esetében: 8,7 pont a dokumentumszöveg teszt, 
7,3 pont a narratív szöveg teszt eredményei között. Valószínű, hogy a falun ta-
nulók azért érnek el jobb eredményeket, mert a tanítónak több ideje jut egy-egy 
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diákra (a szórvány falusi iskoláiban a megengedett minimális létszámmal indul-
nak osztályok).  

Az átmeneti régióban a városon tanuló diákok érnek el magasabb átlago-
kat szintén mind a két feladattípus esetében, a különbség 5,4 pont a dokumen-
tumszöveg, 6,9 pont az elbeszélő szöveg esetében. A tömbben a feladatok átla-
gai között jelentéktelen a különbség.  

29. táblázat. Szignifikanciaszint településtípus szerint 

Dokumentum Szignifikanciaszint Narratív Szignifikanciaszint 
Szórvány p=0,017 Szórvány p=0,078 
Átmeneti p=0,482 Átmeneti p=0,000 
Tömb p=0,710 Tömb p=0,854 

 

Ha az átlag alatt, illetve felett teljesítők arányait vizsgáljuk, megállapít-
hatjuk, hogy a szórványban szignifikáns különbség van a falu és város között: a 
falun élő diákok nagyobb arányban teljesítenek az átlag fölött a dokumentum-
szöveg tesztben, mint városon élő társaik; az átmeneti régióban a városi diákok 
teljesítenek nagyobb arányban az átlag fölött, mint falun élő társaik, a narratív 
szöveg feladataiban. 

Általános iskola 

30. táblázat. Átlagok feladat és településtípus szerint 

Régió 
Szórvány Átmeneti Tömb 

D N D N D N 
Falu 36,2 46,1 42,7 36,8 37,8 43,2 
Város 38,4 42,6 38,6 41,1 35,9 42,5 

 

Az általános iskolások dokumentumszöveg tesztjeinek pontszámátlagai 
között nincs jelentős különbség településtípus szerint. A narratív szöveg teszt-
jeinek pontszámátlagai között már nagyobb a különbség: a szórványban a falusi 
tanulók magasabb átlagokat érnek el, mint a városiak. Az átmeneti régióban a 
városiak átlagai magasabbak, mint a falusi tanulóké. A tömbben jelentéktelen a 
különbség. 

Az előző iskolai ciklushoz viszonyítva változást jelent az, hogy falu és 
város között eltűnik a szignifikáns különbség a dokumentumszöveg tesztjein el-
ért átlagok esetében. Állandónak bizonyul az a jellemző, hogy a szignifikáns 
különbség úgy marad meg az elbeszélő szöveg tesztjein elért pontszámok eseté-
ben, hogy szórványban a falun, míg az átmeneti régióban a városban tanulók 
őrzik előnyüket. 
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31. táblázat. Szignifikanciaszint településtípus szerint 

Dokumentum Szignifikanciaszint Narratív Szignifikanciaszint 
Szórvány p=0,682 Szórvány p=0,042 
Átmeneti p=0,196 Átmeneti p=0,006 
Tömb p=0,788 Tömb p=0,633 

 

Az átlag alatt, illetve felett teljesítők aránya között a dokumentumszöveg 
esetében nincs szignifikáns különbség településtípus szerint. A narratív szöveg 
esetében a szórványban és az átmeneti régióban jelenik meg szignifikáns kü-
lönbség: az első esetben a falusi diákok nagyobb arányban teljesítenek az átlag 
fölött, mint városi társaik; a második esetben a városiak nagyobb arányban telje-
sítenek az átlag fölött, mint a falun tanulók.  

Líceum 

32. táblázat. Átlagok feladat- és településtípus szerint 

Régió 
Szórvány Átmeneti Tömb 

D N D N D N 
Falu 41,5 35,6 40,3 47,0 39,8 25,8 
Város 38,2 33,2 40,6 39,9 41,7 32,0 

 

A líceum esetében az átlagok településtípus szerinti csoportosítása nem 
ugyanazt jelenti, mint az elemi, illetve általános iskola adatai; falun nem műkö-
dik líceum. A középiskolások az állandó lakhelyhez tüntették fel a falut, tehát a 
falu adatai a városon tanuló, faluról ingázó vagy bentlakásban lakó diákok átla-
gait jelentik. Az átlagok között nincs jelentős különbség, minden esetben 10 
pont alattiak. 

2.2.4. Átlagok feladattípus és nem szerint 

Elemi iskola 

33. táblázat. Átlagok feladattípus és nem szerint 

Régió 
Szórvány Átmeneti Tömb 

D N D N D N 
Fiú 50,2 33,8 48,8 41,0 55,5 42,8 
Lány 52,9 36,2 49,2 43,0 63,5 46,1 

 

A fiúk és a lányok átlagai minden régióban közel állnak egymáshoz mind 
a két feladattípus esetében.  
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34. táblázat. Szignifikanciaszint nem szerint 

Dokumentum Szignifikanciaszint Narratív Szignifikanciaszint 
Szórvány p=0,534 Szórvány p=0,427 
Átmeneti p=0,464 Átmeneti p=0,530 
Tömb p=0,000 Tömb p=0,064 

 

Az átlag alatt, illetve az átlag felett teljesítők arányát tekintve nincs szig-
nifikáns különbség a fiúk és lányok eredményei között. Egyetlen kivétel van: a 
tömbben a dokumentumszöveg tesztben kétszer annyi lány teljesít az átlag fe-
lett, mint fiú.  

Általános iskola 

35. táblázat. Átlagok feladattípus és nem szerint 

Régió 
Szórvány Átmeneti Tömb 

D N D N D N 
Fiú 34,1 42,3 33,4 40,1 31,1 37,2 
Lány 41,5 46,0 44,7 39,9 41,5 47,2 

 

A fiúk és lányok átlagai között jelentős különbségek jelennek meg: a doku-
mentumszöveg feladataiban a lányok minden régióban lényegesen nagyobb pont-
számátlagot valósítanak meg, mint a fiúk. A szórványban 7,4, az átmeneti ré-
gióban 11,3, a tömbben 10,4 ponttal nagyobb a lányok átlaga, mint a fiúké. A nar-
ratív szöveg teszt megoldásában a lányok a szórványban és a tömbben érnek el 
magasabb pontszámátlagot, mint a fiúk, a különbség a tömbben eléri a 10 pontot. 

36. táblázat. Szignifikanciaszint nem szerint 

Dokumentum Szignifikanciaszint Narratív Szignifikanciaszint 
Szórvány p=0,002 Szórvány p=0,140 
Átmeneti p=0,001 Átmeneti p=0,687 
Tömb p=0,000 Tömb p=0,000 

 

A dokumentumszöveg teszt esetében minden régióban szignifikáns kü-
lönbség van a fiúk és lányok arányát tekintve: több lány teljesít az átlag felett, 
mint fiú. A narratív szöveg tesztben csak a tömbben jelentkezik a szignifikáns 
különbség: az átlag felett teljesítő lányok aránya nagyobb, mint a fiúké. 

Líceum 

37. táblázat. Átlagok feladattípus és nem szerint 

Régió 
Szórvány Átmeneti Tömb 

D N D N D N 
Fiú 35,7 30,0 35,9 39,4 32,2 27,8 
Lány 42,3 37,5 45,6 43,4 61,4 32,0 
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A középiskolásoknál minden régióban és mind a két feladattípusban a 
lányok érnek el magasabb pontszámátlagot. A fiúk és a lányok átlagai közötti 
különbségek széles intervallumot fognak át a dokumentumszöveg teszt eseté-
ben: a szórványban 6,6, az átmeneti régióban 10,3, a tömbben a legnagyobb a 
különbség: 29,2 pont, vagyis a lányok pontszámátlaga kétszerese a fiúkénak. A 
narratív szöveg teszt átlagai közötti különbségek keskeny értéksávban mozog-
nak: szórvány 7,5, átmeneti régió 4,0, tömb 4,2 pont.  

Az általános iskolában megjelenik az átlagok nemek szerinti különbsége 
(a lányok jobban teljesítenek), a középiskolában állandósul az a jelenség, hogy a 
lányok szignifikánsan magasabb pontszámátlagokat érnek el, mint a fiúk. 

38. táblázat. Szignifikanciaszint nem szerint 

Dokumentum Szignifikanciaszint Narratív Szignifikanciaszint 
Szórvány p=0,260 Szórvány p=0,457 
Átmeneti p=0,000 Átmeneti p=0,543 
Tömb p=0,000 Tömb p=0,000 

 

Az átlag alatt, illetve felett teljesítők arányát tekintve szignifikáns kü-
lönbség van a dokumentumszöveg teszt esetében az átmeneti régióban és a 
tömbben, a narratív szöveg teszt esetében a tömbben: minden esetben több lány 
teljesít az átlag felett, mint fiú. A szórványban nem mutatható ki szignifikáns 
különbség a fiúk és lányok átlagai között. 

2.2.5. A tanulói teljesítmények eloszlása évfolyamok, régiók és telepü-
léstípus szerint  

A tanulói teljesítményeket a következőképpen számítottuk ki: az egyes 
évfolyamokon a két olvasási teszt megoldására adható maximális pontszámok 
összegét 100%-nak tekintettük, ehhez viszonyítottuk a diák által megvalósított 
pontszámot.  

Az országos teljesítményátlagok alapján számolt eloszlási mutatók segít-
ségével feltárhatók azok a jelenségek, amelyeket az átlagok nem mutatnak meg. 
Ha a tanulói teljesítmények eloszlását az egyes évfolyamokon vizsgáljuk, akkor 
feltárhatók az azonos életkorú tanulók közötti fejlettségbeli különbségek, hiszen 
az eloszlási görbe leképezi azt, hogy a különböző értékintervallumokban a tanu-
lók hány százaléka található. Az értéksávok alapján elkülöníthetők a gyengén, 
közepesen, jól vagy kiválóan teljesítő tanulók csoportjai. Ha az évfolyamok el-
oszlási mutatóit egymással összevetjük, akkor a különböző életkorú tanulók fej-
lettségének összehasonlításával nyomon követhető a képesség fejlődésének ala-
kulása az iskolai képzés egymásra épülő szakaszaiban. Ha a régiók szerinti lebon-
tásban vizsgáljuk az eloszlási adatokat, akkor feltárhatók azok a sajátosságok, 
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amelyek az adott régióban jellemzik a képesség átlagos fejlettségét. A régiók 
szerinti eloszlási mutatók magyarázatot adhatnak arra is, hogy miért jelenik meg 
újra szignifikáns különbség az egyes régiók között. A régiók közötti hasonló-
ságok és különbségek összehasonlító vizsgálata pedig kiindulópont lehet a régi-
ók nyelvi, kulturális sajátosságait figyelembe vevő, kellőképpen differenciált 
korrekciós programok elkészítéséhez.  

A teljesítmények eloszlásának sajátosságait évfolyamok, régiók és telepü-
léstípusok szerint vizsgáljuk.  

Elemi iskola 

39. táblázat. Az elemi iskola eloszlási adatai 

 Szórvány Átmeneti Tömb 
0 0% 0% 0% 
10 3% 3% 2% 
20 7% 7% 4% 
30 10% 13% 5% 
40 21% 22% 16% 
50 29% 22% 22% 
60 24% 17% 27% 
70 5% 12% 19% 
80 1% 3% 5% 
90 0% 0% 0% 

100 0% 0% 0% 
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1. ábra. Teljesítmények eloszlása az elemiben 

Az iskolai képzés alsó szakaszában, az elemiben a teljesítmények elosz-
lása normálisnak tekinthető. Az eloszlás sajátossága, hogy az alsó és felső inter-
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vallumok üresek, vagyis nincs olyan tanuló, aki legalább 10 pontot nem ért vol-
na el, illetve nincs olyan sem, aki 90 vagy 100 pontot valósított volna meg. A 
diákok legnagyobb hányada, 65–74%-a mind a három régióban a 30 és 70 pont-
szám közötti értéksávban található, a 40, 50, 60 pontszámot elérők arányosan 
oszlanak meg.  

Az eloszlási görbe enyhe jobbra tolódást mutat az átmeneti régióban, erő-
teljesebbet a tömbben. Ez az elhajlás onnan származik, hogy ebben a két régió-
ban a tanulók kisebb százalékban találhatók a 40 pont alatti intervallumban, 
mint a szórvány diákjai (a szórványban 20%, a tömbben csak 11%), és nagyobb 
arányban a 60 pont feletti intervallumban (szórvány 6%, átmeneti régió 15%, 
tömb 24%). Tehát kétszer többen teljesítenek nagyon gyengén a szórványban, 
mint a tömbben, illetve kétszer többen teljesítenek jól az átmeneti régióban, és 
háromszor többen a tömbben, mint a szórványban. 

Általános iskola 

40. táblázat. Az általános iskola eloszlási adatai 

 szórvány átmeneti tömb 
0 0% 0% 0% 
10 1% 3% 5% 
20 9% 5% 12% 
30 22% 16% 14% 
40 27% 26% 20% 
50 21% 35% 21% 
60 14% 11% 15% 
70 4% 2% 10% 
80 3% 0% 2% 
90 0% 0% 1% 

100 0% 0% 0% 
 

Az általános iskolai eloszlási mutatók abban hasonlóságot mutatnak az 
elemi adataival, hogy a szélső értéksávok üresek, tehát nincs olyan tanuló, aki 
legalább 10 pontot ne ért volna el, de olyan sincs, aki 90 vagy 100 pontot való-
sított meg, kivételt képez a tömb, ahol a diákok 1%-a eléri a 90 pontot. A tanu-
lók legnagyobb százaléka, háromnegyede a szórványban (70%) és átmeneti 
régióban (77%), fele a tömbben (55%) három intervallumban (a 30, 40, illetve 
50 pontszámot elérők) tömörül. Arányos eloszlás csak a szórványban érvénye-
sül, a másik két régióban már nem. A nagyon gyengén teljesítők aránya 10% és 
20% között mozog: 10% a szórványban és 17% a tömbben. Az 50 pont feletti 
intervallumokban a diákok körülbelül negyede található a szórványban és a 
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tömbben, illetve 13%-a az átmeneti régióban. A jól teljesítők aránya minden ré-
gióban csökken: 7% a szórványban, 2% az átmeneti régióban, 12% a tömbben. 
Az elemi eloszlási görbéinek az a sajátossága, hogy a tömbben kétszer többen 
teljesítenek jól, mint a szórványban, megmarad. 
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2. ábra. Teljesítmények eloszlása az általános iskolában 

Középiskola 
41. táblázat. A középiskola eloszlási adatai 

 szórvány átmeneti tömb 
0 0% 0% 0% 
10 2% 3% 9% 
20 10% 10% 19% 
30 23% 14% 16% 
40 27% 17% 18% 
50 29% 21% 22% 
60 6% 19% 12% 
70 4% 11% 3% 
80 1% 4% 1% 
90 0% 1% 0% 

100 0% 0% 0% 
 

A középiskolában a teljesítmények eloszlása abban hasonlít az általános 
iskoláéhoz, hogy a két szélső intervallumban nem található egyetlen tanuló sem. 
Különbség abban mutatkozik, hogy csökken a jól teljesítők aránya (5% a szór-
ványban, 4% a tömbben) és nő a nagyon gyengén teljesítőké (12% a szórványban, 
13% az átmeneti régióban és az elvárhatónál jóval nagyobb a tömbben: 28%). 
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A tömbben kétszer több tanuló teljesít nagyon gyengén, mint a másik két régió-
ban. Az átmeneti régióban háromszor többen teljesítenek jól, mint a másik két 
régióban.  
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3. ábra. Teljesítmények eloszlása a középiskolában 

Az a sajátosság, hogy a diákok háromnegyede (79%) arányos eloszlással 
három értéksávban (30, 40, 50 pont) tömörül, csak a szórványban marad meg. 
Az átmeneti régióban a tanulók háromnegyede (71%), a tömbben fele (56%) a 
30 ponttól kezdődően a 70 pontig terjedő sávban található.  

Ha az évfolyamok eloszlási adatait összevetjük, akkor megállapítható, 
hogy az olvasási és szövegértési képesség fejlődése a tanulók többségét illetően 
elmarad az elvárható szinttől. Az eloszlási adatok azt tükrözik, hogy az évfolya-
mok növekvő sorrendjében fokozatosan gyarapodik a nagyon alacsony pontszá-
mot elérők aránya, és csökken a jól teljesítők aránya. Ez a fordított arány ered-
ményezi azt, hogy az egymást követő képzési szakaszokban a középréteg az 
50%-os teljesítmény alatti intervallumokba csúszik át. Tehát nem következik be 
a gyengék felzárkózása, és nem olyan ütemű a képesség fejlődése, hogy a kö-
zéprétegből gyarapodhatna a jól teljesítők száma. A tanulói teljesítmények el-
oszlásának ez a sajátossága magyarázza azt, hogy miért csökkenek az országos 
átlagok az egymást követő képzési szakaszokban. 

A teljesítmények eloszlása régiók szerint 
Az eloszlási mutatók régiók szerinti vizsgálatát az indokolja, hogy az év-

folyamonkénti eloszlási görbék a hasonlóságok mellett különbségeket is jelez-
tek a régiók között. A régiónkénti eltérések az elemiben még jelentéktelenek, az 
általános iskolában hangsúlyozódnak, és szignifikánssá válnak a középiskolá-
ban. Ez azt jelenti, hogy a képesség fejlődésének alakulása függ a régiótól. 
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Szórvány 

42. táblázat. A szórvány eloszlási adatai 

I elemi általános középiskola 
0 0% 0% 0% 
10 3% 1% 2% 
20 7% 9% 10% 
30 10% 22% 23% 
40 21% 27% 27% 
50 29% 21% 29% 
60 24% 14% 6% 
70 5% 4% 4% 
80 1% 3% 1% 
90 0% 0% 0% 

100 0% 0% 0% 

4. ábra. Teljesítmények eloszlása a szórványban 

A szórványban a tanulói teljesítmények eloszlása hasonló sajátosságokat 
mutat minden évfolyamon. A legfőbb aránytalanság abban mutatkozik, hogy a 
nagyon gyengén teljesítők aránya kétszer nagyobb, mint a jól teljesítőké, kiváló-
an teljesítő diák nincs ebben a régióban. Ez az arány nem változik az egymást 
követő képzési szakaszokban sem. Az elemiben ez az arány 10%, illetve 6%; az 
általános iskolában 10%, illetve 7%; a középiskolában 12%, illetve 5%.  

Az eloszlás sajátossága, hogy a tanulók mintegy háromnegyede aránylag 
szűk, három értéksávot átfogó intervallumban tömörül. Ez a jellemző nem vál-
tozik az egyes képzési szakaszokban sem, csak az intervallumok alsó és felső 
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határai változnak. Ebből következik az eloszlás másik sajátossága, hogy a gör-
bék enyhe aszimmetriát mutatnak, (az 50%-os teljesítményátlag alatti interval-
lumok) balra dőlnek. A görbék elhajlása az évfolyamok növekvő sorrendjében 
egyre hangsúlyosabb. Az elemiben a 30 pontot elérők aránya 10%, az általános 
és középiskolában ez az arány megkétszereződik (22% és 23%); a 40 pontot el-
érők aránya az elemiben 21%, az általános és középiskolában 27%; az 50 pontot 
elérők aránya egyaránt 29% az elemi iskolában és a középiskolában, míg az ál-
talános iskolában a diákok 21%-a ért el 50 pontot. Az 50 pont feletti sávokban a 
változás szignifikáns: az elemiben kétszer több tanuló ér el magasabb pontszám-
átlagot (24%), mint az általános iskolában (14%), a középiskolában kétszer ke-
vesebb tanuló (6%) valósít meg 60 pontot, mint az általános iskolában.  

Átmeneti régió 

43. táblázat. Az átmeneti régió eloszlási adatai 

II elemi általános középiskola 
0 0% 0% 0% 
10 3% 3% 3% 
20 7% 6% 10% 
30 13% 16% 14% 
40 22% 26% 17% 
50 22% 35% 21% 
60 17% 11% 19% 
70 12% 2% 11% 
80 3% 0% 4% 
90 0% 0% 1% 

100 0% 0% 0% 
 

Az átmeneti régióban a tanulói teljesítmények eloszlása hasonlóan alakul 
az elemiben és a középiskolában, oly mértékben, hogy a két görbe szinte fedi 
egymást, ettől eltérő az általános iskolai eloszlás. A különbség két mozzanatban 
ragadható meg. Az egyik eltérés az, hogy az elemiben és a középiskolában nincs 
túl nagy különbség az 50 pont alatt és felett teljesítők aránya között: az elemi-
ben 45% teljesít 50 pont alatt és 32% felette; a középiskolában az arányok: 44% 
50 pont alatt, 35% felette. Az általános iskolában az arányok jelentősen megvál-
toznak: a diákok 51%-a található 50 pont alatt, 13%-a felette. Tehát az elemiben 
majdnem másfélszer, a középiskolában 1,2-szer több tanuló található az 50 pont 
alatti intervallumokban, mint felette; az általános iskolában négyszer több diák 
teljesít gyengén, mint közepesen, a jól teljesítő tanulók aránya csupán 2%. Az 50 
pontot elérők aránya az elemiben 22%, a középiskolában 21%, az általános isko-
lában viszont 35%. Abban nincs különbség, hogy mind a három évfolyamon a 
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nagyon gyenge eredményt elérők aránya 10% körül mozog, a kiválóan teljesítők 
aránya 0%, illetve 1%. A másik különbség az, hogy az elemi és középiskolai 
eloszlás mind az 50 pont alatti, illetve feletti intervallumokban arányos, az 
általános iskolában pedig nem.  
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5. ábra. Teljesítmények eloszlása az átmeneti régióban 

Az általános iskolai eloszlás sajátosságai magyarázzák, hogy a középis-
kolai eloszlásban miért nem következhet be nagyobb arányú és pozitív irányú 
változás: a középréteg az 50 pont (50%-os teljesítményt jelent) körüli zónában 
található. 

Tömb 

44. táblázat. A tömb eloszlási adatai 

III elemi általános középiskola 
0 0% 0% 0% 
10 2% 5% 9% 
20 4% 12% 19% 
30 5% 14% 16% 
40 16% 20% 18% 
50 22% 21% 22% 
60 27% 15% 12% 
70 19% 10% 3% 
80 5% 2% 1% 
90 0% 1% 0% 

100 0% 0% 0% 
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6. ábra. Teljesítmények eloszlása a tömbben 

A tömbben évfolyamonként sajátosan alakulnak az eloszlások. Az egy-
mást követő képzési szakaszok sorrendjében az eloszlási görbék súlypontja egy-
re inkább balra tolódik, a középréteg az alacsonyabb pontszámátlagot jelentő in-
tervallumokba csúszik át. Az adatok egy szabályos, de az eloszlás negatív irá-
nyú alakulását jelzik. Az elemiben a tanulók 27%-a található az 50 pont alatti 
értéksávokban, 22%-a 50 pontot ér el, 51%-a pedig felette teljesít. Ez jó arány-
nak tekinthető, hiszen kétszer több diák teljesít közepesen vagy jól, mint gyen-
gén. Az általános iskolában az arányok fordítottak: a tanulók 51%-a 50 pont 
alatt intervallumokban helyezkedik el, 21%-a 50 pontot valósít meg, 28%-a pe-
dig közepesen vagy jól teljesít. Tehát majdnem kétszer többen nyújtanak gyen-
ge teljesítményt, mint jót. A középiskolában tovább hangsúlyozódik a negatív 
irányú tendencia, a tanulók 62%-a található az 50 pont alatti intervallumokban, 
22%-a 50 pontot ér el, 16%-a pedig az 50 pont feletti sávokban található. Tehát 
négyszer több diák ér el gyenge eredményt, mint jót.  

Az eloszlások arányossága is változik a képzési szakaszok sorrendjében. 
A legkiegyensúlyozottabb az elemiben, az egyensúly megbomlik az általános 
iskolában, törésvonalak keletkeznek az 50 pont alatti intervallumokban, a kö-
zépiskolában már két tömb alakul ki: egyik a nagyon gyenge (20 és 30 pontot 
megvalósítók csoportja, a diákok 35%-a), a másik a gyenge kategóriában (40 és 
50 pontot elérők csoportja, a diákok 30%-a). 

A teljesítmények eloszlásának régiók szerinti vizsgálata alapján körvona-
lazhatók azok a sajátosságok, amelyek meghatározzák az eloszlás alakulását. A 
szórványban az elemiben a tanulóknak csak negyede ér el 50%-os teljesítmény-
nél kicsivel jobb eredményt, tehát már itt nem alakul ki az a réteg, amelyből 
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kiemelkedhetnének a következő képzési szakaszokban a jó vagy kiváló teljesít-
ményt nyújtó tanulók. Ráadásul ez az arány minden képzési szakaszban felező-
dik, ebből következik, hogy nem a gyengén teljesítők felzárkózása valósul meg, 
hanem a közepesnél jobb eredményeket elérők csúsznak át az alacsonyabb pont-
számot elérők csoportjába. 

Az átmeneti régióban az elemiben nő az 50%-os teljesítménynél jobb 
eredményt elérők aránya, és a diákok 10%-a már jó teljesítményt nyújt, de az ál-
talános iskolában nem bontakozik tovább ez a folyamat, ennek az ellenkezője 
történik, vékony réteggé zsugorodik az 50%-os teljesítmény fölötti eredményt 
elérők aránya. Ezért jelentős pozitív irányú elmozdulás a középiskolában már 
nem is várható. 

A tömb eloszlási mutatóinak az alakulása a lehetőségek meg nem valósu-
lását példázza. Az elemiben kialakul a közepesen és jól teljesítőknek az a széle-
sebb rétege, amely egy erősebb középréteg kialakulásának a lehetőségét jelenti. 
Az általános iskolában azonban, akárcsak az átmeneti régióban, nagy mértékű 
visszaesés következik be: a jól teljesítők aránya a felére csökken. A középisko-
lában folytatódik a nagyon gyengén és a gyengén teljesítők számának a gyara-
podása, ez eredményezi, hogy a középiskolai átlagok közül a tömbé a legalacso-
nyabb. Valószínű, hogy ebben szerepet játszik az, hogy a tömbben nagyobb 
arányban vettek részt a mérésben szakközépiskolák, mint a másik két régióból.  

A teljesítmények eloszlása településtípus szerint  
A teljesítmények településtípus szerinti eloszlásának vizsgálatát az indo-

kolja, hogy az országos átlagok két régióban, a szórványban és az átmeneti régi-
óban szignifikáns különbségeket jeleztek a városon és falun tanuló diákok telje-
sítményei között. A teljesítmények eloszlásának településtípus szerinti alakulá-
sát régiók szerint mutatom be, a város, falu sorrendet követve. 

Szórvány 

45. táblázat. Eloszlási adatok településtípus szerint 

 elemi általános középiskola 
I V F V F V F 
0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
10 4% 0% 2% 0% 2% 0% 
20 7% 7% 10% 5% 10% 4% 
30 12% 4% 23% 20% 21% 17% 
40 23% 11% 21% 38% 25% 35% 
50 29% 29% 22% 18% 28% 35% 
60 18% 46% 15% 13% 8% 4% 
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70 5% 4% 3% 5% 4% 4% 
80 1% 0% 4% 0% 1% 0% 
90 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

100 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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7. ábra. A városi diákok teljesítményeinek eloszlása 
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8. ábra. A falusi diákok teljesítményeinek eloszlása 

A szórványban a tanulói teljesítmények településtípus szerinti eloszlása 
jelentős különbségeket mutat az elemiben. Az elemiben már az országos átlagok 
különbséget jeleztek a városon és a falun élő diákok teljesítményei között: a fa-
lusi diákok átlagai magasabbak, mint a városi társaiké. Ezt alátámasztják az 
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eloszlási mutatók. A városi diákoknak majdnem fele (46%) 50 pont alatt teljesít, 
falun ez az arány csak 22%; az 50 pontot elérők aránya megegyezik: 29% mind 
városon, mind falun; a városi tanulók 24%-a teljesít 50 pont felett, a falusi diá-
kok 50%-a, tehát kétszer többen.  

Az általános iskolában a város és falu eloszlási mutatói közötti különbség 
már nem jelentős. A városi tanulók 56%-a az 50 pont alatti intervallumokban ta-
lálható, a falusi diákok aránya kicsivel nagyobb, 63%. Az 50 pontot megvalósí-
tók aránya: 22% városon, 18% falun. Az 50 pont felett teljesítők aránya ugyan-
az marad: 22% városon, 18% falun. 

A középiskolai adatok esetében figyelembe kell vennünk azt, hogy a falu 
a tanulók állandó lakhelyét jelenti és nem az iskolai környezetet, ahol tanulnak; 
a szórványban annak a falusi diáknak, aki anyanyelvén kívánja középiskolai ta-
nulmányait folytatni, általában azokba a városokba kell mennie, ahol van ma-
gyar vagy legalább magyar tagozattal rendelkező iskola. A szórványban a falu 
adatai leginkább a bentlakásban lakó tanulókra vonatkoznak. Az eloszlásbeli 
különbségek jelentéktelenek mind az 50 pont alatt teljesítők (58%, illetve 56%), 
mind a felette teljesítők esetében (13%, illetve 8%); az 50 pontot elérők aránya: 
20%, illetve 35%. 

Átmeneti régió 

46. táblázat. Eloszlási adatok településtípus szerint 

 elemi általános középiskola 
II V F V F V F 
0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

10 3% 1% 3% 5% 4% 0% 
20 7% 7% 5% 8% 11% 4% 
30 13% 15% 16% 21% 15% 11% 
40 19% 26% 28% 24% 17% 17% 
50 21% 28% 37% 30% 22% 19% 
60 17% 16% 9% 12% 18% 24% 
70 15% 6% 2% 0% 10% 14% 
80 5% 0% 1% 0% 2% 8% 
90 1% 0% 0% 0% 0% 2% 

100 1% 0% 1% 0% 0% 0% 
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9. ábra. A városi diákok teljesítményeinek eloszlása 
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10. ábra. A falusi diákok teljesítményeinek eloszlása 

Az átmeneti régióban, akárcsak a szórványban jelentős, településtípus 
szerinti eloszlásbeli különbségek az elemiben jelentkeznek. A különbség a szór-
ványhoz viszonyítva az, hogy a városi diákok teljesítenek jobban, és ezt az el-
oszlási mutatók is alátámasztják. Az 50 pont alatti intervallumokban található a 
városi tanulók 42%-a, a falusi diákok 49%-a, jelentősebb különbség az 50 pont 
feletti intervallumban mutatkozik: 39% a városi diákok aránya, 22% a falusiaké.  

Az általános iskolában a különbségek mérséklődnek. Mind a városon, 
mind a falun tanulók esetében a diákok több mint fele 50 pont alatt teljesít 
(52%, illetve 58%), a diákok több mint negyede (37%, illetve 30%) 50 pontot ér 
el, és csak kevesen (13%, illetve 12%) teljesítenek 50 pont fölött. 
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A középiskolában a falu adatai a városba ingázó, vagy bentlakásban lakó 
tanulókra vonatkoznak. A középiskolai eloszlási mutatók szerint a város és falu 
közötti különbség az 50 pont alatt és felett teljesítők arányában mutatkozik. A 
városi diákok felének teljesítménye 50 pont alatti, és valamivel több, mint 
negyedének 50 pont feletti; a falusi diákoknál fordítva jelentkeznek az arányok: 
32% teljesítménye 50 pont alatti, 48% pedig felette teljesít.  

Tömb 

47. táblázat. Eloszlási adatok településtípus szerint 

 elemi általános középiskola 
  V F V F V F 
0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
10 0% 5% 6% 4% 5% 12% 
20 2% 7% 10% 13% 17% 25% 
30 5% 7% 17% 9% 17% 17% 
40 17% 13% 19% 23% 17% 14% 
50 22% 20% 21% 21% 26% 12% 
60 28% 26% 15% 15% 12% 19% 
70 19% 18% 10% 11% 3% 2% 
80 6% 5% 2% 2% 2% 0% 
90 0% 0% 0% 1% 1% 0% 

100 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

T eljes ítmény - tömb

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

elemi

általános

köz épis kol

 
11. ábra. A városi diákok teljesítményeinek eloszlása 
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12. ábra. A falusi diákok teljesítményeinek eloszlása 

A tömbben településtípus szerinti eloszlásbeli különbség az elemiben 
csak a nagyon gyengén teljesítők kategóriájában van. Az elemiben háromszor 
több falusi diák ér el minimális pontszámot, mint városi. Az általános iskolában 
az eloszlásbeli különbségek már nem jelentősek, mind falun, mind városon nő 
rosszul teljesítők aránya. A középiskolában szignifikáns eloszlásbeli különbség 
az 50 pontot elérők és az ennél alacsonyabb pontszámot elérők csoportjai között 
jelentkezik. A városi tanulók 56%-a, a falusiak 68%-a teljesít 50 pont alatt, illet-
ve 26% (város), 12% (falu) valósít meg 50 pontot. A középiskolai eloszlásbeli 
különbségek mögött valószínűleg az elméleti és szakközépiskolákba bejutó diá-
kok megosztása áll: az általános iskolában falun tanuló diákok közül a jók a vá-
rosban elméleti középiskolába, a gyengébbek szakközépiskolába jutnak be. 
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3. AZ OLVASÁSI ÉS SZÖVEGÉRTÉSI KÉPESSÉG 
SZÍNVONALA GONDOLKODÁSI MŰVELETEK 

SZERINT 

Az olvasási képesség színvonalát azért érdemes gondolkodási műveletek 
szerint is vizsgálni, mert a képesség működését mérő feladatok egyik legfonto-
sabb kategorizálási szempontjaként az olvasási műveletek szerepelnek. Az olva-
só a gondolkodási műveletek segítségével tájékozódik a szövegben: információt 
szerez, jelentést tulajdonít, értékítéletet alkot, reflektál a szövegre, elmélyíti a 
szöveg jelentésével és a világgal kapcsolatos ismereteit.  

A PISA 2009 három fő művelettípust különböztet meg, amelyek három 
különböző skálát alkotnak az egyes nehézségi fokok szerint: hozzáférés és 
visszakeresés; értelmezés és integráció; reflexió és értékelés. (PISA 2009, 29) A 
művelettípusok kölcsönösen függnek egymástól, hierarchikus rendszert alkot-
nak. 

A hozzáférés és visszakeresés műveletével az olvasó információkat talál 
meg, választ ki és gyűjt össze a szövegben. A művelet nehézsége a következő 
tényezőktől függ: a visszakeresendő információk mennyisége, explicit vagy 
implicit módon van jelen; hasonló információk jelenléte a szövegben, az infor-
mációk hasonlatosságának mértéke; a szöveg összetettsége, bonyolultsága. 

Az értelmezés és integráció művelete a szöveg feldolgozását jelenti, 
amely lehetővé teszi a jelentéstulajdonítást. Olyan alapvető összefüggéseket kell 
felismerni, mint: rész-egész, ok-okozat, hasonlóság-ellentét. Következtetéseket 
kell levonni a szöveg egy vagy több részéből. A művelet nehézségét több ténye-
ző alakítja: rejtettebb kapcsolatok felismerése; a szöveg mélyebb nyelvi megér-
tését kívánó kifejezések, képek jelenléte; a szöveg hossza és összetettsége; a 
téma ismert vagy ismeretlen volta az olvasó számára.  

A reflexió és értékelés műveletével teremt az olvasó kapcsolatot a szöveg 
és előző tudása, tapasztalata között. A szöveg formájával kapcsolatos gondolko-
dás megkívánja a szövegek szerkezetével, stílusával, fajtáival és nyelvi regiszte-
rével kapcsolatos ismereteket. A művelet nehézségét meghatározza: a szöveg 
összetettsége, illetve az, hogy a szövegbe kódolt „utasítások” milyen mértékben 
irányítják az olvasót; a megértés szintje; az olvasó jártassága abban az ismeret-
anyagban, amelyhez a szöveg köthető; az olvasó előzetes tudása és gondolkodá-
sának fejlettsége. 
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Mivel a gondolkodási műveletek kölcsönösen függnek egymástól, ezért 
gyakran nem különíthetők el teljesen egymástól. A feladatokat aszerint soroljuk 
be gondolkodási műveletek szerint, hogy melyik van jelen a leghangsúlyosab-
ban. Ezzel a PISA mérésekben kialakított gyakorlatot követjük.  

Az olvasási és szövegértési képesség színvonalát gondolkodási műveletek 
szerint két mutatóval jellemezzük: az átlagokkal és az eloszlási adatokkal. A há-
rom fő gondolkodási művelettípus alapján csoportosítottuk a feladatokat, hogy 
jellemezni lehessen a tanulóknak az adott művelethez tartozó feladatok esetén 
elért teljesítményét. A gondolkodási művelettípus szerinti átlagokat úgy számol-
tuk ki, hogy az adott szinthez tartozó feladatok pontszámainak összegét tekintet-
tük maximális pontszámnak, ehhez viszonyítottuk a tanulók által elért pontszá-
mot. Az átlagokat és eloszlási mutatókat kiszámoltuk mind a két tesztre, mert az 
országos átlagok minden évfolyamon szignifikáns különbségeket mutattak a do-
kumentumszöveg és a narratív szöveg teszteken elért eredmények között. Érde-
mes vizsgálnunk, hogy a pontszámbeli különbségek milyen gondolkodási szin-
teken jelentkeznek, mert ennek alapján feltárható, hogy az olvasási műveletek 
skáláján az átlagos teljesítményben hol a legkisebb, illetve hol a legnagyobb a 
különbség.  

Egy adott műveleti kategóriába tartozó feladatokat is csoportosítottuk, 
mert azt is vizsgálni szeretnénk, hogy a különböző típusú műveletek elvégzését 
kérő feladatok közül melyek bizonyulnak könnyűnek vagy nehéznek a diákok 
számára. A hozzáférés és visszakeresés kategóriába tartozó feladatokat aszerint 
rendszereztük, hogy egy információt kellett megtalálni, visszakeresni egy vagy 
több feltétel alapján, illetve több, szövegbe beágyazott  információt kellett kivá-
lasztani, összegyűjteni és egységekbe rendezni. Az értelmezést és integrációt 
megkívánó feladatokat a következő szempontok szerint csoportosítottuk: fel kell 
ismerni a szöveg egyes részei között húzódó alapvető összefüggéseket (rész-
egész, ok-okozati viszony); ki kell következtetni egy kifejezés alkalmi jelentését 
vagy árnyalatát a kontextus alapján; következtetések levonása indoklással vagy 
magyarázattal. A reflexió és értékelés típusú műveletek feladatainak rendszere-
zésében a következő szempontokat követtük: előzetes ismereteken nyugvó felte-
vések, értékítéletek megfogalmazása a szöveggel kapcsolatban; összefüggések 
felismerése a szöveg és saját tapasztalatok között; önálló vélemény alkotása a 
szöveg egészének vagy valamely részének értékelése alapján. 

Az eredmények bemutatásában az egymást követő képzési szakaszok sor-
rendjét követjük. Minden képzési szakaszban bemutatjuk a gondolkodási műve-
lettípus szerinti átlagokat és eloszlási mutatókat.  
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3.1. Elemi iskola  

A dokumentumszöveghez (Gyermekirodalmi fesztivál és vásár) kapcso-
lódó feladatokat a következőképpen lehet csoportosítani:  

− hozzáférés és visszakeresés: 1., 2., 3., 4. feladat; megvalósítható pontszám: 30; 

− értelmezés és integráció: 5., 6., 7. feladat; megvalósítható pontszám: 35; 

− reflexió és értékelés: 8. és 9. feladat; megvalósítható pontszám: 35. 
A narratív szöveghez (A kőleves című népmeséhez) kapcsolódó feladato-

kat a következőképpen lehet csoportosítani: 

− hozzáférés és visszakeresés: 2., 3., 4., 5., 6. feladat; megvalósítható pont-
szám: 35; 

− értelmezés és integráció: 1., 7., 8., 9. feladat; megvalósítható pontszám: 45; 

− reflexió és értékelés: 11, 10. feladat; megvalósítható pontszám: 20. 
A kutatási eredmények arról számolnak be, hogy az elemi 3. évfolyamán 

még nem működik a reflektálás (Kádárné, 1985; Horváth, 1997), ezért magyará-
zatra szorul, hogy miért került be mind a két feladattípusba két-két, a harmadik 
szinthez sorolható kérdés. A dokumentumszöveg 8. feladatát, ami egy egyszerű 
kérdés megválaszolása volt, azért minősítettük a harmadik szinthez tartozónak, 
mert a tanulóknak előző tudásukat kellett mozgósítaniuk a megoldáshoz. A 9. 
feladat megoldása szintén előzetes tapasztalatokat feltételezett, nehézsége abban 
rejlett, hogy a verbális szöveg és a plakát képanyaga között kellett kapcsolatot 
teremteni.  

Az elbeszélő szöveg 10. feladata a második és harmadik szint határán he-
lyezkedik el, ilyen típusú kérdéssel már 3. osztályban találkoznak (Mi a történet 
központi mondanivalója?), azért soroltuk a harmadik szinthez, mert a válasz 
megfogalmazásában az értékítélet mozzanata is érvényesül. A 11. feladat a szö-
veg utolsó bekezdésének megértésére alapozva egy kommunikációs szituáció 
elképzelését kérte.  

3.1.1. A gondolkodási szintek szerinti átlagok 

A három fő művelettípus szerinti átlagokat régiós bontásban vizsgálom. 
A művelettípusok sorrendje: 1. szint (h+v); 2. szint (é+i); 3. szint (r+é). 

48. táblázat. Átlagok gondolkodási szintek szerint 

elemi 
D N D N D N 

h+v é+i r+é 
szórvány 55,41 52,33 65,45 28,64 22,92 39,25 
átmeneti 48,56 62,10 57,73 34,96 24,86 40,37 
tömb 59,11 65,98 72,37 33,33 30,04 52,91 
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Az országos átlagok szignifikáns különbséget jeleztek a két olvasási teszt 
eredményei között: az elemisták magasabb pontszámátlagot értek el a dokumen-
tumszöveg, mint a narratív szöveg teszten. A különbség minden régióban jelent-
kezett, csak a mértékük változott. Az olvasási műveletek szerinti átlagok szintén 
jelzik a különbséget a két olvasási teszt eredményei között, de szintek szerint el-
térés mutatkozik abban, hogy a tanulók melyik teszten valósítanak meg na-
gyobb pontszámátlagokat. Szintek szerint a különbség mértéke is nagyobb 
arányban változik. A különbségek és mértékük változó régiónként.  

Az információkhoz való hozzáférés és visszakeresés műveletében az ele-
misták a szórványban magasabb pontszámátlagokat érnek el a dokumentumszö-
veg feladataiban, mint a narratív szöveghez kapcsolódókban; a különbség mér-
téke csekély, 3 pont. Az átmeneti régióban és a tömbben a tanulók a narratív 
szöveg feladataiban magasabb pontszámátlagot valósítanak meg, mint a doku-
mentumszöveg teszten; a különbségek mértéke ez esetben már nagyobb: 7 pont 
a tömb és 14 pont az átmeneti régió esetében.  

Az értelmezés és integráció műveletében minden régióban magasabb a 
pontszámátlag a dokumentumszöveg feladataiban, mint a narratív szöveg item-
jeiben. A szórványban a különbség 36,8 pont, az átmeneti régióban 22,7 pont, a 
tömbben 39 pont; a szórványban és a tömbben kétszer, az átmeneti régióban 
másfélszer nagyobb pontszámátlagot valósítanak meg a dokumentumszöveg fel-
adataiban, mint a narratív szöveghez kapcsolódókban. Ezen a szinten a legna-
gyobbak az eltérések az olvasási tesztek pontszámátlagai között. A különbség 
mértéke azért meglepő, mert a két olvasási teszt feladatai a szövegfeldolgozás 
műveleteit tekintve hasonlóak voltak: két feladat megoldásához rész-egész vi-
szonyát kellett felismerni és értelmezni, egy feladat megoldása pedig következ-
tetés levonását igényelte egy adott szövegrész alapján (mindkét teszt esetében), 
a narratív szöveghez olyan feladat is kapcsolódott, amely ok-okozati viszony 
felismerését is feltételezte a helyes megoldáshoz. A téma mindkét szöveg eseté-
ben ismert lehetett a tanulók számára. Valószínű, hogy a narratív szöveg felada-
tai azért bizonyulhattak nehezebbnek, mert a népmese a szöveg mélyebb nyelvi 
megértését kívánó kifejezésekben gazdagabb volt, illetve rejtettebb kapcsolatok 
felismerését igényelte a jelentéstulajdonításhoz, mint a dokumentumszöveg.   

A reflexió és értékelés műveletében minden régióban a narratív szöveg 
teszten értek el a tanulók magasabb pontszámátlagokat. A különbség mértéke ez 
esetben is jelentős: 16 pont a szórványban és az átmeneti régióban, 23 pont a 
tömbben. A jelentős különbséget az magyarázhatja, hogy az elbeszélő szöveg 
harmadik szinthez kapcsolódó két feladata olyan probléma megoldását (közpon-
ti mondanivaló felismerése és mesei befejezés továbbgondolása) kérte, amelyet 
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gyakorolnak (a tankönyvben hasonló kérdések megtalálhatóak). A dokumen-
tumszöveg esetében az bizonyulhatott nehéznek, hogy képi elemeket kellett fo-
galomhoz társítani.  

3.1.2. A gondolkodási szintek szerinti eloszlási mutatók 

Dokumentumszöveg 
Hozzáférés és visszakeresés 
Az 1., 2. és 4. feladatok a szövegben explicit módon jelenlévő informá-

ciók kikeresését kérték. Az 1. és 2. feladat egy-egy információ, a 4. feladat adott 
szempont szerint több információ megragadását igényelte. Ez utóbbi feladat 
megoldásának hibái éppen abból származtak, hogy a tanulók nem figyelték meg 
a kérdésben előforduló többes szám használatát, válaszaikban megelégedtek 
egyetlen információ kiemelésével; vagy a megadott szempontot nem vették fi-
gyelembe, és nem a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek szervezett rendezvé-
nyeket emelték ki. 

A 3. feladat a szövegben rejtett, ki nem fejtett módon meglévő információ 
megragadását kérte. A megoldásokban gyakori hiba, hogy kimásolták az idő-
pontra vonatkozó részt, amelynek alapján viszont azt kellett volna válaszolniuk, 
hogy a fesztivál három napig tart. 

Az alábbi táblázat az első szint eloszlási adatait összesíti, százalékban fe-
jezi ki, hogy a diákok hány százaléka található az egyes értéksávokban. 

49. táblázat. Eloszlási adatok – 1. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 6% 9% 3% 
5 8% 11% 6% 

10 13% 23% 14% 
15 18% 17% 27% 
20 35% 21% 21% 
25 18% 15% 18% 
30 2% 4% 11% 

 

Az eloszlási adatok azt tükrözik, hogy minden régióban a tanulók 5-10%-
a található a két szélső értéksávban: kicsi azon tanulók aránya, akik 0 pontot ér-
nek el, vagy teljesítik a maximális pontszámot. Az 5 és 25 pont közötti interval-
lumban régiónként különbözik a tanulói eloszlás. A legkiegyensúlyozottabb a 
tömbben, ahol a középréteg a 10 és 25 pont közötti sávban alakul ki, a tanulók 
80%-a található itt. Az átmeneti régióban két tömb alakul ki: az egyik az 5 és 10 
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pontok közötti sávban (a tanulók több mint negyede), a másik a 15 és 20 pont 
közötti intervallumban (a diákok fele). A szórványban a tanulók háromnegyede 
a 15 és 25 közötti intervallumban helyezkedik el.  
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13. ábra. Teljesítmények eloszlása 

 
Az egy információ kikeresését igénylő feladatokban jól teljesítenek az 

elemisták, a feladat könnyűnek bizonyul. A tanulói teljesítmények arányosan 
oszlanak meg az 50%-os, 75%-os, illetve 100%-os eredményt jelentő kategóriák 
között. A tanulók 5-10%-a nem boldogul a megoldással. A régiók között nincs 
jelentős különbség. 

50. táblázat. Egy információ kikeresése 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 7% 11% 5% 
5 13% 14% 12% 

10 19% 31% 24% 
15 23% 13% 22% 
20 39% 31% 36% 
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14. ábra 

51. táblázat. Több információ kikeresése 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 52% 55% 42% 
5 37% 37% 32% 
10 11% 8% 26% 
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15. ábra 

A több információ kikeresését megkívánó feladat nehezebbnek bizonyult, 
a tanulók fele nem tudja megoldani, 30%-uk csak részben oldja meg (a kért 
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információknak csak egy részét keresi ki), a tömbben a diákok negyede ér el 
maximális pontszámot, a szórványban és átmeneti régióban csak 10%-uk. 

Tehát a hozzáférés és visszakeresés műveletében az elemisták jól teljesí-
tenek. A megoldások jellegzetes hibái arra utalnak, hogy vagy a feladatok szö-
vegeit (kérdések) nem olvasták el a kellő figyelmességgel, vagy a szövegben 
nem találják meg a kért információkat.  

Értelmezés és integráció 
Az 5. és 6. feladat kérdései a rész-egész kapcsolat alapján kért válaszokat, 

egyszerű indoklással. A megoldások pozitívumai, hogy a többség helyesen érté-
keli az adott rész viszonyát a szöveg egészéhez, hibái, hogy a tanulók jelentős 
része eltekint az indoklástól. 

A 7. feladat megoldásához egy szövegbeli explicit információ alapján 
egyenes következtetést kellett levonniuk.  

52. táblázat. Eloszlási adatok – 2. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 1% 9% 3% 
5 5% 10% 2% 

10 21% 13% 5% 
15 4% 7% 9% 
20 11% 14% 16% 
25 19% 14% 19% 
30 14% 11% 13% 
35 25% 22% 33% 
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16. ábra. Teljesítmények eloszlása 
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A régiónkénti eloszlásban a legjelentősebb különbségek a 0 és 15 pont 
közötti intervallumban találhatók. Míg a szórványban a tanulók 1%-a nem bol-
dogul egyáltalán a második szinthez tartozó feladatokkal, addig az átmeneti ré-
gióban 9%, a tömbben 3%. A szórványban és az átmeneti régióban a tanulók 
30%-a helyezkedik el az 5 és 15 pontok közötti intervallumban, a tömbben a 
diákok 15%-a. A szórványban és az átmeneti régióban a tanulók 40%-a ér el 20, 
25, illetve 30 pontot (nagyon arányos eloszlással), a tömbben ez az arány már 
50%. Maximális pontszámot valósít meg a diákok negyede a szórványban és az 
átmeneti régióban, a tömbben 33%. 

53. táblázat. Rész-egész viszony 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 2% 13% 6% 
5 8% 15% 11% 

10 41% 27% 24% 
15 16% 14% 19% 
20 33% 31% 40% 
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17. ábra 

Az elemisták közül csak kevesen nem tudják helyesen értékelni egy szö-
vegrész viszonyát az egészhez, a szórványban 2%, az átmeneti régióban 13%, a 
tömbben 6%. A diákok majdnem fele (minden régióban) az alapvető összefüg-
gést felismeri, de nem tartja be a feladat utasítását: válaszát nem indokolja. A 
tanulók több mint negyede a helyes választ meg is indokolja. 
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54. táblázat. Következtetés levonása 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 37% 44% 23% 
5 1% 0% 0% 

10 0% 0% 0% 
15 62% 56% 77% 

 

 
18. ábra 

A feladat (egy szövegbeli információ alapján egyenes következtetés levo-
nása) nehézségi foka régiók szerint különböző: a szórványban a tanulók több 
mint negyede nem tudja megoldani, több mint fele helyes választ ad; az átme-
neti régióban a diákok fele-fele arányban megoldják, illetve nem boldogulnak 
vele; a tömbben a tanulók háromnegyede maximális pontszámot kap a megol-
dásra, negyedük nem válaszol a kérdésre. 

Az adatok alapján megállapítható, hogy az értelmezés és integráció mű-
veletében az elemisták 50%-a jól teljesít. A megoldások hibái részben az első 
szint feladatainál tapasztalt jelenségből fakadnak, nem veszik kellőképpen fi-
gyelembe a kérdést, ez pedig azt eredményezi, hogy pontszámot csak a részle-
ges megoldásra kapnak. Másrészt pedig a diákok egy jelentős része nem tud egy 
egyszerű következtetést levonni. 

Reflexió és értékelés 
A 8. feladatban egy elemhez, a szövegben megjelenő névhez (Benedek 

Elek) kellett társítaniuk az erdélyi mesemondó minősítést, tehát a helyes megol-
dáshoz annyit kellett tudniuk, hogy az író erdélyi. Feltételeztük, hogy tudják, 
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mivel 2. és 3. osztályban több olyan szöveggel találkoznak, amelynek írója Be-
nedek Elek, sőt az ajánlott mesés könyvek közül többnek ő a szerzője. A tanu-
lóknak mintegy negyede adott helyes választ a kérdésre.  

A 9. feladat helyes megoldásához három képi elemet kellett társítaniuk az 
irodalom fogalmához: könyv, toll, ceruza. Az elemisták többsége csak egyetlen 
elemet, a könyvet társította a fogalomhoz.   

55. táblázat. Eloszlási adatok – 3. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 18% 22% 11% 
5 50% 35% 39% 

10 5% 7% 10% 
15 19% 25% 21% 
20 3% 5% 13% 
25 3% 6% 3% 
30 0% 0% 0% 
35 0% 0% 3% 
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19. ábra. Teljesítmények eloszlása 

A teljesítmények régiónkénti eloszlásában nincsenek szignifikáns különb-
ségek. Szélesedik az a réteg, amely egyáltalán nem boldogul a feladattal: a szór-
ványban és az átmeneti régióban 20%, a tömbben 10% ér el 0 pontszámot. Azon 
tanulók aránya, akik 5 pontot valósítanak meg (a 9. feladat részleges megoldása), 
35% és 50% körül mozog. A diákok mintegy negyede ér el 15 pontot (8. feladat 
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megoldása). A 20 és 35 pont közötti sávban a tanulók mindössze 6%-a található 
a szórványban, 11%-a az átmeneti régióban, az arány kicsivel nagyobb a 
tömbben: 19%. Általános jellemző, hogy a felső értékintervallumban nem talál-
ható tanuló, kivétel a tömb 3%-kal. Mindhárom régióra jellemző, hogy az elosz-
lás nem arányos, tömbök alakulnak ki két intervallumban: 0 és 10, illetve a 10 
és 20 pontszámok között. 
Narratív szöveg  

Hozzáférés és visszakeresés 
A 2. feladat a szövegben explicit módon meglévő egyetlen információ ki-

keresését kérte, a szöveg kezdő mondatában fordult elő. Az 5. feladatban egy 
elemhez kapcsolódó több információt kellett kikeresni. A megoldásokban itt is 
jellegzetes hiba, hogy a kikeresett elemhez csak egyetlen információt kapcsol-
nak, tehát a többség ezért nem kapja meg a feladatra a maximális pontszámot.  

A 3., 4. és 6. feladatban a szövegben megfogalmazott következtetést kel-
lett megtalálni és válaszként megadni. Teljes értékű megoldásként fogadtuk el, 
ha szó szerint kimásolta a szószerkezetet vagy egyszerű mondatot, illetve ha tö-
mörítve ő fogalmazta meg a választ. Az előbbi megoldás a gyakoribb, kevesen 
vállalkoztak az önálló nyelvi megformálásra.  

56. táblázat. Eloszlási adatok – 1. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
 0 0%  0%  1% 
 5 3%  5%  2% 

10 14%  8%  8% 
15 30% 14% 12% 
20 27% 20% 19% 
25 20% 32% 25% 
30   5% 15% 25% 
35 1% 15% 25% 

 

A régiónkénti eloszlási adatok hasonlóságot mutatnak abban, hogy mind 
a három régióban aránylag kiegyensúlyozott az eloszlás. Különbség mutatkozik 
abban, hogy milyen értékintervallumban alakul ki a középréteg. Ez eredménye-
zi, hogy a szórvány görbéje enyhén balra (az alacsonyabb pontszámok irányába) 
dől, az átmeneti régió és tömb görbéje pedig jobbra (a magasabb pontszámok 
irányába).  A szórványban a tanulók 90%-a a 10 és 30 pont közötti sávban talál-
ható, ebből 30% 15 pontot, 27% 20 pontot valósít meg. Az átmeneti régióban a 
tanulók 80%-a a 15 és 35 pont közötti intervallumban helyezkedik el, több, mint 
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50%-uk 20, illetve 25 pontot ér el. A tömbben szintén a diákok 80%-a található 
a 15 és 30 pont közötti sávban, a különbség az, hogy 50%-uk 25, illetve 30 pon-
tot valósít meg. 
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20. ábra. Teljesítmények eloszlása 

Maximális pontszámot kevesen érnek el: a szórványban a tanulók 1%-a, 
az átmeneti régióban 6%-a, a tömbben 8%-a.  

57. táblázat. Egy információ kikeresése 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 2% 3% 3% 
5 16% 14% 7% 

10 32% 17% 21% 
15 28% 39% 29% 
20 21% 15% 27% 
25 2% 12% 13% 

 

Az egy információ kikeresését kérő feladatok megoldási eredményeiben 
különbségek mutatkoznak a szórvány és a másik két régió között. A szórvány-
ban a diákok fele csak két feladatot old meg, a másik két régióban ez az arány 
30% körüli, a szórványban hatszor kevesebb tanuló ér el maximális pontszámot, 
mint a másik két régióban. A szórvány diákjainak nehéznek bizonyult az a fel-
adat, amely a szövegben megfogalmazott következtetés kikeresését kérte.  
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21. ábra 

58. táblázat. Több információ kikeresése 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 7% 4% 5% 
5 77% 42% 38% 

10 16% 54% 57% 
 

Több információ kikeresése

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

0 5 10

pontszámok

%

Szórvány Átmeneti Tömb

 
22. ábra 
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A szórvány és a másik két régió között jelentős eloszlásbeli különbség 
mutatható ki. A szórványban a tanulók háromnegyede csak részlegesen oldja 
meg a feladatot (a kért információknak csak a felét keresi ki), az átmeneti régió-
ban a tanulók 42%-a, a tömbben 38%-a. A szórványban a diákok 16%-a éri el a 
maximális pontszámot, a másik két régióban a tanulók több mint fele. 

A hozzáférés és visszakeresés műveletében az elbeszélő szöveg feladatai-
ban is jól teljesítenek az elemisták. A megoldások jellegzetes hibái ugyanazok, 
amelyek a dokumentumszöveg esetében is előfordultak, a feladat kérdéseit nem 
olvasták el figyelmesen, illetve a tanulók egy csoportja nehezen boldogul akkor, 
ha a szöveg különböző részeiből kell adott feltétel alapján információkat vissza-
keresni. 

Értelmezés és integráció 
Az 1. feladat a részek egymáshoz való viszonyának a megállapítását kér-

te, a történet eseménymozzanatait kellett a megfelelő sorrendbe állítani. A har-
madikosok már ismerik a mesének mint műfajnak a sémáját, a többség sikere-
sen oldotta meg a feladatot.  

A 7. feladat megoldásához egyszerű következtetést kellett megfogalmaz-
ni a szövegbeli információk alapján.  

A 8. és 9. feladatok közös vonása, hogy szövegbeli kapcsolatokat kellett 
felismerni, helyesen értelmezni; az első esetben ok-okozati viszonyt, a második 
esetben rész-egész kapcsolatot. A 9. feladatnál a tanulók többsége megelégedett 
azzal, hogy egyetlen jellemvonást emeljen ki, azt, amely szó szerint előfordult, 
amit a szöveg alapján ki kellett volna következtetni, azzal nem foglalkoztak. A 
feladat nehéznek bizonyult, mert a szöveg egészéből kellett a jellemvonásokat 
kigyűjteni, értelmezni és a szereplőkhöz kapcsolni. 

59. táblázat. Eloszlási adatok – 2. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
 0  4%   3%  2% 
 5 16% 13% 12% 

10 30% 23% 23% 
15 27% 28% 27% 
20 16% 14% 25% 
25  4%  8%  5% 
30  3%  5%  4% 
35  0%  6%  1% 
40  0%   0%  0% 
45  0%  0%  0% 



71 

 

Teljesítmény-elemi

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

pontszámok

%

Szórvány Átmeneti Tömb

 
23. ábra. Teljesítmények eloszlása 

Az eloszlási görbék régiók szerint jelentős különbségeket nem mutatnak. 
Az eloszlás sajátossága, hogy aránylag szűk sávban található a tanulók 90%-a 
mind a három régióban: 10–15% csupán 5 pontot ér el, 15–25% 20 pontot; a ta-
nulók több mint fele 10 vagy 15 pontot valósít meg; a 25 feletti értéksávban a 
diákok néhány százaléka található csupán, egyetlen tanuló sem ér el maximális 
pontszámot.  

Az értelmezés és integráció műveletében az elvárhatónál gyengébben tel-
jesítettek, a túlnyomó többség nem érte el az 50%-os teljesítményt sem. Az 
okok feltárhatók, ha megvizsgáljuk, hogy milyen típusú feladatok megoldása 
okozott nehézséget a tanulók többségének.  

60. táblázat. Rész-egész viszony 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 9% 7% 6% 
5 47% 29% 24% 

10 35% 51% 59% 
15 1% 3% 1% 
20 8% 10% 10% 
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24. ábra 

A régiók között hasonlóság van abban, hogy a tanulók 5–10%-a nem tud-
ja megoldani a feladatot, illetve csak 10%-a ér el maximális pontszámot. A túl-
nyomó többség (80%) felismeri a szöveg egyes részei között húzódó alapvető 
összefüggést, ezt bizonyítják az 1. feladat megoldásai, az eseménymozzanatok-
ból fel tudják építeni a történet vázát; a 9. feladat megoldásai (a mesehős jellem-
zése) viszont azt jelzik, hogy a felismert összefüggéseket nem értelmezik meg-
felelően (a részleges megoldásra kapott pontszámok tükrözik).  

61. táblázat. Ok-okozati viszony 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 47% 57% 46% 
5 53% 42% 53% 

10 0% 0% 1% 
15 0% 1% 1% 

 
Az ok-okozati kapcsolat felismerése gondot okoz a diákoknak minden ré-

gióban, az eloszlási mutatók azt jelzik, hogy a tanulók fele nem ismeri fel azt a 
viszonyt, amely a metonimikus történetmondásban fontos szerepet játszik. A 
másik fele felismeri az ok-okozati kapcsolatot a szöveg adott elemei között, de 
nem tudja helyesen értelmezni (ezért csak részleges pontszámot ér el). Teljes ér-
tékű megoldást csak a tanulók 1%-a valósít meg a tömbben és az átmeneti ré-
gióban. 
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25. ábra 

62. táblázat. Következtetés levonása 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 46% 34% 44% 
5 54% 43% 52% 

10 0% 24% 3% 
 
A következtetés levonása, akárcsak a dokumentumszöveg hasonló felada-

tában, az elbeszélő szöveg esetében is nehéznek bizonyul. A szórványban és 
tömbben a tanulóknak majdnem fele nem oldja meg a feladatot, vagy helytelen 
választ ad. A tanulók másik fele megelégszik azzal, hogy kikeresi azokat az in-
formációkat, amelyek alapján levonhatnák a következtetést, de ez utóbbit nem 
fogalmazzák meg. Csak az átmeneti régióban oldja meg hibátlanul a tanulók ne-
gyede a feladatot, a szórványban egyetlen diák sem, a tömbben csupán 3%. 
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26. ábra 

Reflexió és értékelés 
A 10. feladat nehézsége abban rejlett, hogy a tanulóknak a történet egésze 

alapján kellett megfogalmazniuk a központi mondanivalót. A tanulók több mint 
fele meg tudta oldani a feladatot.  

A 11. feladat, amely a történet befejezésének továbbgondolását kívánta 
meg, és személyes vélemény megfogalmazását kérte, nehéznek bizonyult. A vá-
laszok majdnem fele nem is megoldás volt, hiszen kimásolták a szöveg befejező 
mondatát. A megoldásoknak csak 10%-a tanúskodott arról, hogy a tanulók a 
történetformálás logikája alapján tanulságot is felismerő találó véleményt fogal-
maztak meg.  

63. táblázat. Eloszlási adatok – 3. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 33% 27% 18% 
5 12% 18% 11% 

10 29% 28% 28% 
15 19% 20% 27% 
20 8% 7% 16% 
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27. ábra. Teljesítmények eloszlása 

A régiónkénti eloszlás hasonlóságot és különbséget egyaránt mutat. Kö-
zös vonás, hogy minden régióban megnő azon tanulók aránya, akik egyáltalán 
nem tudják megoldani a feladatokat, és csökken azok száma, akik maximális 
pontszámot érnek el. Különbség az, hogy a szórványban kétszer annyian kapnak 
0 pontot, mint a tömbben (33%, illetve 18%); a szórványban kétszer kevesebben 
érik el a teljesíthető pontszámot, mint a tömbben (8%, illetve 16%). A tanulók 
negyede mind a három régióban 10 pontot, másik negyede 15 pontot ér el. 

64. táblázat. Központi mondanivaló 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 55% 54% 44% 
5 30% 38% 38% 

10 15% 8% 18% 
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28. ábra 

Egy rövid terjedelmű népmese kapcsán az elemistáktól is elvárható, hogy 
a szöveg alapgondolatát felismerjék és megfogalmazzák a szöveg részeinek in-
tegrációjával. Az eloszlási mutatók arról tanúskodnak, hogy az elvárásoknak 
csak kevesen felelnek meg: a tanulók 8–18%-a tudja tömören és találóan meg-
fogalmazni a mese alapgondolatát. Minden régióban magas azoknak a tanulók-
nak az aránya (44–55%), akik nem tudják megfogalmazni a szöveg központi 
mondanivalóját. A diákok több mint negyedének válaszai nem teljes értékűek, 
csak részigazságok sejlenek fel belőlük.  

65. táblázat. Befejezés továbbgondolása 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 52% 46% 31% 
5 0% 0% 0% 

10 48% 54% 69% 
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29. ábra 

A befejezés továbbgondolása feltételezte a meseszövés logikájának a fel-
ismerését és ennek a tudásnak a kreatív alkalmazását. A feladat nehéznek bizo-
nyult, a diákok fele nem tudta megoldani, a tömbben az arány valamivel kisebb 
(31%). A tanulók másik fele változatos és elfogadható megoldásokat talált, a 
tömbben 69% valósította meg a maximális pontszámot. 

3.2. Általános iskola 

A dokumentumszöveghez (A világörökség kincsei) kapcsolódó feladato-
kat a következőképpen lehet csoportosítani:  

− hozzáférés és visszakeresés: 1., 2., 3., 4., 5. feladat; megvalósítható pont-
szám: 35; 

− értelmezés és integráció: 6., 7., 8. feladat; megvalósítható pontszám: 50; 

− reflexió és értékelés: 9.feladat; megvalósítható pontszám: 15. 
A narratív szöveghez (Karinthy: Röhög az osztály) kapcsolódó feladato-

kat a következőképpen lehet csoportosítani:  

− hozzáférés és visszakeresés: 1., 2., 4. feladat; megvalósítható pontszám: 15; 

− értelmezés és integráció: 3., 5., 7., 9., 10. feladat; megvalósítható pontszám: 
50; 

− reflexió és értékelés: 8, 6., 11., 12.feladat; megvalósítható pontszám: 35. 
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3.2.1. Átlagok gondolkodási szintek szerint 

66. táblázat. Átlagok gondolkodási szintek szerint 

általános 
D N D N D N 

h+v é+i r+é 
szórvány 48,55 76,57 21,32 38,28 39,16 51,50 
átmeneti 54,27 68,75 24,16 40,55 31,85 46,07 
tömb 56,38 73,16 23,05 43,38 38,65 57,54 

 

Az általános iskolában a gondolkodási műveletek szerinti pontszámátla-
gok minden szinten és minden régióban magasabbak a narratív szöveg feladatai-
ban. A különbség mértéke szintek és régiók szerint változó, de ez nem annyira 
rapszodikus, mint az elemiben.  

Az általános iskolások a hozzáférés és visszakeresés műveletében valósí-
tották meg a legmagasabb pontszámátlagot. A legnagyobb különbség a két 
olvasási teszt átlagai között a szórvány tanulóinál mutatkozik: 28 ponttal na-
gyobb az átlaguk a narratív szöveg feladataiban. Az átmeneti régióban ez a kü-
lönbség már csak 15 pont, a tömbben 17 pont. A két olvasási teszt feladatai 
hasonlóak voltak (egy vagy több információ megtalálása a szövegben), abban 
különböztek csupán, hogy a dokumentumszöveg két feladatának a megoldása a 
szövegben elrejtett információ kikeresését feltételezte. A pontszámbeli különb-
ségek arra utalnak, hogy az explicit információ kikeresése könnyebb feladatnak 
bizonyul, mint az implicit információé. 

Az értelmezés és integráció műveletében a legalacsonyabbak a pontszám-
átlagok mind a két teszt esetében. A legnehezebbnek azok a feladatok bizonyul-
tak, amelyek megoldásához nyelvi kifejezést, képet vagy szavak jelentését 
kellett értelmezni a kontextus alapján. A két olvasási teszt pontszámátlagai 
közötti különbségek régiók szerint hasonló értékeket mutatnak: 17 pont a szór-
vány, 16 pont az átmeneti és 20 pont a tömb esetében. A dokumentumszöveg 
feladataiban elért rendkívül alacsony átlagot több tényező magyarázhatja. A két 
olvasási teszt hasonló feladatai közül a dokumentumszövegéi bizonyultak ne-
héznek, mert nem tudták a szövegbe kódolt „utasításokat” követni, illetve értel-
mezni. 

A reflexió és értelmezés műveletében a második gondolkodási szint ered-
ményeihez képest nő a pontszámátlag, és néhány ponttal mérséklődik a két teszt 
közötti különbség mértéke: a szórványban 12 pont, az átmeneti régióban 14 
pont, a tömbben 20 pont.  
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3.2.2. A gondolkodási szintek szerinti eloszlási mutatók 

Dokumentumszöveg  
Hozzáférés és visszakeresés 
A 2. és 3. feladatok a szövegben explicit módon meglévő egy-egy infor-

máció kikeresését kérte. A 4. feladat két információ megtalálását kívánta meg. 
Az 1. feladat utasítása szerint a szöveg címéből kellett kinyerniük adott szem-
pont szerint az információkat. Az 5. feladat azt kérte, hogy adott szövegrészből 
megadott szempont alapján gyűjtsék ki az információkat.   

Az utóbbi két feladat megoldásaiban jellegzetes hiba, hogy nem keresik 
ki az adott szempont alapján az összes megfelelő információt. Tipikus eljárásuk 
az 5. feladatnál, hogy a dolgozat elkészítéséhez megadott szempontokat, ame-
lyek explicit módon ott vannak a szövegben, nem sorolják fel (ezt kérte a fela-
dat), hanem kiemelnek néhányat, amit ők fontosnak tartanak. A pontatlanság 
pedig pontszámvesztéssel jár.  

67. táblázat. Eloszlási adatok – 1. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 4% 1% 1% 
5 7% 8% 3% 

10 11% 14% 11% 
15 25% 19% 20% 
20 34% 24% 31% 
25 12% 20% 22% 
30 6% 7% 11% 
35 1% 7% 1% 

 

Az adatok mindhárom régióban arányos eloszlásról tanúskodnak. Az el-
oszlási görbék jellemzője, hogy a két szélső (0 és 5 pont, illetve 30 és 35 pont) 
értéksávban a tanulók körülbelül 10-10%-a található. Mind a három régióban a 
10 és 25 pont közötti intervallumban alakul ki a középréteg, a diákok 80%-a ta-
lálható ebben a sávban. A régiók között szignifikáns különbség nem állapítható 
meg.  
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30. ábra. Teljesítmények eloszlása 

68. táblázat. Egy információ kikeresése 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 4% 3% 1% 
5 15% 17% 11% 

10 81% 80% 88% 
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31. ábra 
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Az egy információ kikeresését kérő feladatokat az általános iskolások 
több mint háromnegyede jól megoldja, 15% csak az egyik feladatot oldja meg 
helyesen, a másikra nem a kért információt keresi ki, valószínű a figyelmetlen-
ség okozza a helytelen megoldásokat, mert hasonló elemek közül kellett a meg-
felelőt kiválasztani. 

69. táblázat. Több információ kikeresése 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 20% 16% 9% 
5 24% 24% 23% 

10 36% 23% 32% 
15 14% 22% 24% 
20 6% 8% 12% 
25 1% 7% 1% 
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32. ábra 

A több figyelmet igénylő, több információ kigyűjtését kérő feladatok a ta-
nulók jelentős részének nehezebben megoldhatónak bizonyulnak. A megvalósí-
tott pontszámok szerint jelentős különbségek találhatók a régiók között. A szór-
ványban és az átmeneti régióban a diákok 20%-a, illetve 16%-a egyetlen felada-
tot sem tud helyesen megoldani, a tömbben ez az arány 9%. Abban már nincs 
különbség a régiók között, hogy a tanulók negyede csak azt a feladatot tudja he-
lyesen megoldani, amely a szövegben explicit módon megtalálható két informá-
ció megtalálását kérte.  

Abban a két feladatban, amelyben több, a szöveg különböző részeiben 
található információt kellett visszakeresni és rendszerezni, a tanulók fele már 
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csak részleges megoldásra kap pontszámot. A jó teljesítményt megvalósítók ará-
nyában újra megjelenik a szignifikáns különbség a szórvány és a másik két 
régió között: kétszer kevesebb diák éri el ezt az eredményt a szórványban, mint 
a másik két régióban.  

A hozzáférés és visszakeresés műveletében az általános iskolások fele kö-
zepes, negyede pedig jó teljesítményt nyújt. Az elvárhatónál gyengébben teljesí-
tettek, az általános iskolások elég széles rétege nem tudja visszakeresni az im-
plicit információkat. 

Értelmezés és integráció 
A 6. feladat azt kérte, hogy adott szempont alapján kigyűjtött informá-

cióknak milyen funkciójuk van, a szöveg alapján indokolni is kellett fontossá-
gukat. A megoldások jellegzetes hibái: az információkat nem gyűjtik ki a ma-
guk összességében, csak néhányat; ennek megfelelően a szerepük értékelése 
sem valósulhat meg kifogástalanul, hiszen az információk rendszerezése adta a 
kulcsot a funkciójuk megítéléséhez; a feladat indoklásra vonatkozó utasítását a 
többség egyszerűen figyelembe sem veszi.  

A 7. feladat egy idegen szó jelentésének a magyarázatát kérte a szöveg-
összefüggés alapján. Megoldásnak elfogadtuk, ha saját szavaival adta meg a szó 
jelentését, vagy kimásolta a szövegből a jelentést magyarázó szószerkezetet. A 
második szinten ezt a feladatot oldották meg helyesen a legtöbben. 

A 8. feladat nehézsége abban rejlett, hogy a szöveg egészéből kellett kie-
melni a pályázatra vonatkozó időpontokat, és azok alapján megszerkeszteni a 
pályázat lebonyolításának forgatókönyvét. Ebben az esetben is az első lépés 
pontatlansága (a megfelelő számú információ kigyűjtésének hiánya) meghatá-
rozta a helyes megoldások lehetséges arányát: hiszen minden elem egy-egy ese-
ménymozzanatot jelölt; kevesen oldották meg jól a feladatot.  

70. táblázat. Eloszlási adatok – 2. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 20% 18% 18% 
5 30% 16% 24% 

10 14% 25% 16% 
15 12% 17% 16% 
20 13% 9% 13% 
25 3% 4% 6% 
30 3% 9% 3% 
35 3% 1% 1% 
40 0% 1% 2% 
45 0% 0% 0% 
50 1% 0% 0% 
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33. ábra. Teljesítmények eloszlása 

Az eloszlási adatok jól tükrözik a gyenge teljesítményt. Abban nincs kü-
lönbség a régiók között, hogy a diákok 20%-a egyáltalán nem oldja meg a fel-
adatokat, és a 25, illetve 50 pontszám közötti intervallumban a tanulók mind-
össze 10%-a található. Ez azt jelenti, hogy csupán a diákok 10%-ának a teljesít-
ménye éri el az 50%-os hatásfokot.  

Különbség a régiók között csak abban van, hogy melyik pontszámátlag-
nál a legmagasabb a tanulók aránya: a szórványban az 5 pontnál, az átmeneti ré-
gióban a 10 pontnál, a tömbben arányosan oszlanak meg a tanulók az 5, 10 és 
15 pontoknál.  

71. táblázat. Rész-egész viszony 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 24% 26% 23% 
5 35% 33% 31% 

10 22% 19% 23% 
15 8% 8% 12% 
20 5% 10% 6% 
25 4% 25% 2% 
30 1% 1% 2% 
35 0% 0% 0% 
40 1% 0% 0% 
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34. ábra 

Az eloszlási görbék nagyon gyenge teljesítményről tanúskodnak. A tanu-
lók negyede egyik feladatot sem tudja megoldani, és csupán 10% haladja meg 
az 50%-os teljesítményátlagot, kivételt képez az átmeneti régió 25%-kal. A 
gyenge eredmények azt bizonyítják, hogy a tanulóknak nehéz feladat az, hogy a 
szövegrészek jelentését az egészhez képest értelmezzék. A 8. feladatot azért 
nem tudták megoldani, mert nem ismerték fel azt a rendezőelvet (lineáris idő-
szerkezetet), amely a részeket az egészbe bekapcsolja; a részek közötti ellentét 
csak az egészhez viszonyítás alapján derül ki.  

72. táblázat. Értelmezés kontextus alapján 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 62% 47% 61% 
5 20% 20% 13% 

10 17% 32% 27% 
 
A feladat (idegen szó jelentésének kikövetkeztetése kontextus alapján) 

nehéznek bizonyult, pedig, ha a tanulók az szövegösszefüggés alapján kikövet-
keztették volna a jelentését, akkor felfedezhették volna a kapcsolatot a szöveg 
egy távolabbi pontján feltűnő magyar megfelelőjével. A tanulók fele (az átme-
neti régióban), illetve több mint fele (a szórványban és a tömbben) nem tudta 
megoldani a feladatot, és csak negyedük (az átmeneti régióban és a tömbben), 
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illetve 17%-uk (a szórványban) tudta megadni a szó pontos jelentését. A tanulók 
20%-a (a szórványban és az átmeneti régióban), illetve 13%-a körülírja a szó je-
lentését. 
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35. ábra 

Az értelmezés és integráció műveletében az elvárhatónál jóval gyengéb-
ben teljesítettek az általános iskolások. Azok a tipikus hibák (pontatlanság, fi-
gyelmetlenség a több információ kikeresésében a feladat utasításainak a figyel-
men kívül hagyása), amelyek az első szinten jelentkeztek, előrevetítették a he-
lyes megoldások arányának csökkenését.  

Reflexió és értékelés 
A 9. feladat a szöveg megértésének alapján személyes döntés megfogal-

mazását kérte, nem az igen vagy nem választ értékeltük (bármelyik elfogadha-
tó), hanem azt, hogy az indoklás a szövegbeli információkra épül. 

73. táblázat. Eloszlási adatok – 3. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 38% 45% 40% 
5 46% 46% 43% 

10 16% 9% 17% 
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36. ábra. Teljesítmények eloszlása 

Az eloszlási adatok nem tükröznek szignifikáns különbséget a régiók kö-
zött. A tanulók 40–45%-a nem oldotta meg a feladatot, vagy válasza nem volt 
elfogadható. 43–46% válaszolt a kérdésre, egy szövegbeli elemre hivatkozott az 
indoklásban, 10–15% emelt ki egynél több szövegbeli információt indoklásá-
ban. 

A reflexió és értékelés műveletében igen magas azon tanulók aránya, akik 
nem oldották meg a feladatot. Ugyanilyen magas azok aránya, akik teljesítmé-
nyének hatásfoka 50%. A teljesíthető pontszámot egyetlen tanuló sem érte el. 
Az érveken alapuló indoklás megfogalmazásával nem boldogulnak az általános 
iskolások, még akkor sem, ha a szöveg felkínálja az okfejtéshez a felhasználha-
tó érveket. 
Narratív szöveg  

Hozzáférés és visszakeresés 
Az 1. feladat két információ kikeresését kérte: az időpontra vonatkozó 

explicit, a helyszínre utaló implicit módon volt jelen a szövegben. Kevés kivé-
teltől eltekintve, minden tanuló helyesen oldotta meg a feladatot.  

A 2. feladat több információ kikeresését kérte a szöveg egészéből. A vá-
laszok azt tükrözik, hogy a tanulók ebben az esetben sem törekedtek teljes érté-
kű megoldásokra, megelégedtek azzal, hogy a név szerinti szereplők közül csak 
az általuk fontosnak vagy szimpatikusnak tartottakat számolják össze. 

A 4. feladat egyetlen információ kikeresését kéri, amely a szöveg közepe 
táján (a hatodik bekezdésben) fordul elő.   
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74. táblázat. Eloszlási adatok – 1. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 0% 1% 0% 
5 11% 17% 8% 

10 38% 38% 50% 
15 51% 44% 42% 
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37. ábra. Teljesítmények eloszlása 

Az eloszlási adatok nem jeleznek szignifikáns különbséget a régiók kö-
zött. Csupán a diákok 1%-a nem boldogul a feladtok megoldásával. A tanulók 
körülbelül felének a teljesítménye eléri az 50%-os, másik felének a teljesít-
ménye 100%-os hatásfokot. 

75. táblázat. Egy információ kikeresése 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 1% 3% 3% 
5 99% 97% 97% 
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38. ábra 

Az egy információ kikeresését igénylő feladat megoldását majdnem 
100%-ban helyesen végzik el a diákok minden régióban.  

76. táblázat. Több információ kikeresése 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 9% 16% 7% 
5 39% 39% 50% 

10 51% 45% 43% 
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39. ábra 



89 

A több információ kikeresését kérő feladatokat a tanulók körülbelül fele 
hibátlanul oldja meg, a másik fele csak részben, mert a kért információknak 
csak egy részét keresi ki, illetve olyan információkat írnak ki a szövegből, ame-
lyek nem felelnek meg a visszakeresési szempontnak. A régiók eloszlási muta-
tói között nincsenek jelentős eltérések 

A narratív szöveg feladataiban a hozzáférés és kikeresés műveletében az 
általános iskolások jó eredményeket érnek el.  

Értelmezés és integráció 
A 3. és 9. feladatok adott szövegrészben nyelvtani szerkezetek, illetve 

nyelvi kép értelmezését kérték a kontextus alapján. Az első feladatban négy 
névmás szövegbeli jelentését kellett megadni, a másodikban egy metafora értel-
mezését kellett kibontani. Ez utóbbi nehéznek bizonyult, mert a történet ese-
ménymozzanatai alapján kellett megragadni az uralkodó hangulatot, és felis-
merni, hogy ezt fejezi ki szemléletesen a költői kép.  

A 7. feladat megoldásához egy megadott fogalomhoz (műfajhoz) kellett 
megtalálni a szövegbeli elemeket, és meghatározni az ábrázolás tárgyát. Az 5. 
feladat nehézsége abban állt, hogy a szöveg legterjedelmesebb bekezdéséből 
kellett kigyűjteni egy szereplő gondolatait úgy, hogy el kellett különíteni a pár-
huzamosan pergő külső és belső történéseket. 

A 10. feladat megoldása a rész-egész viszonyának helyes értelmezésén 
alapult, a történet megoldását előkészítő eseménymozzanatot kellett megra-
gadni.  

77. táblázat. Eloszlási adatok – 2. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 5% 5% 8% 
5 11% 6% 8% 

10 16% 12% 12% 
15 17% 13% 12% 
20 11% 19% 12% 
25 14% 23% 11% 
30 13% 12% 11% 
35 4% 7% 11% 
40 7% 3% 9% 
45 2% 0% 3% 
50 0% 0% 1% 

 



90 

Teljesítmény-általános

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

pontszámok

%
Szórvány Átmeneti Tömb

 
40. ábra. Teljesítmények eloszlása 

Az eloszlási adatok jelentős különbségeket mutatnak a régiók között. A 
tömbben a legegyenletesebb az eloszlás: a tanulók 8%-a ér el 0, illetve 5 pontot, 
a 10 és 20 pontok közötti intervallumok mindegyikében a diákok 12%-a találha-
tó, a 25 és 40 pontok közötti intervallumok mindegyikében a diákok 11%-a he-
lyezkedik el, a felső értéksávokban csupán a tanulók 10%-a van.  

Az átmeneti régióban a tanulók 5%-a nem tudja megoldani a feladatot, 
6%-uk csupán 5 pontot ér el, a 10 ponttól a 35-ig az eloszlás arányos, a 35 pont  
fölöttiek létszáma zuhanásszerű csökkenést mutat, a diákok 10%-a ér el 35, il-
letve 40 pontot, egyetlen tanuló sem valósít meg 45−50 pontot. 

A szórványban a legegyenlőtlenebb az eloszlás: a tanulók 5%-a nem bol-
dogul a feladattal; két tömb alakul ki: az egyik az 5 és 20 pontszám között, a 
diákok 44%-a található itt, a másik tömb 20 és 35 pontszámok között, a tanulók 
38%-ával. Magasabb pontszámokat a diákok mindössze 10%-a ér el.  

Az értelmezés és integráció műveletében a diákok negyedének teljesít-
ménye éri el az 50%-os hatásfokot, a tömbben ez az arány 35%. 

Ha feladattípusok szerint vizsgáljuk az eredményeket, akkor megállapít-
ható, hogy milyen szöveg-feldolgozási műveletek bizonyultak nehéznek a tanu-
lók számára.  

78. táblázat. Rész-egész viszony 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 48% 38% 40% 
5 20% 52% 44% 

10 32% 10%% 16% 
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41. ábra 

A feladat helyes megoldása feltételezte egy szövegrészlet jelentésének ér-
telmezését a szövegegészhez képest. Ez a művelet nehéznek bizonyult a doku-
mentumszöveg esetében is, a tanulók nem boldogulnak jobban a feladattal az el-
beszélő szöveg esetében sem, pedig a narratív szerkezet ismerete segíthette vol-
na őket a helyes megoldásban (a tetőpont egyik mozzanatát kellett volna értel-
mezni a történet egészéhez viszonyítva). A diákok jelentős része (48% a szór-
ványban, 38% az átmeneti régióban, 40% a tömbben) vagy nem oldja meg a fel-
adatot, vagy megoldása helytelen. Jó megoldáshoz csak kevesen jutnak el (10% 
az átmeneti régióban, 16% a tömbben), a szórványban teljes értékű választ fo-
galmaz meg a tanulók 32%-a. A teljesítmények eloszlásában szignifikáns kü-
lönbség van a szórvány és a másik két régió között.  

79. táblázat. Nyelvi szerkezet értelmezése 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 44% 25% 32% 
5 17% 29% 14% 

10 18% 26% 26% 
15 18% 16% 14% 
20 3% 4% 14% 
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42. ábra 

A feladatok nehézségi foka régiónként különbözőnek bizonyult, ez a tel-
jesítmények jelentős eloszlásbeli különbségeiben mutatkozik meg. A szórvány-
ban a diákoknak majdnem a fele nem tudja megoldani egyik feladatot sem, az 
átmeneti régióban a tanulók negyede, a tömbben több mint negyede. Az ered-
mények lehangolóak, hiszen az egyik feladat névmások szövegbeli jelentésének 
a felismerését kérte. Milyen színvonalú azoknak a tanulóknak a szövegértése, 
akik egy anyanyelvű szövegben nem tudják megállapítani, hogy egy adott név-
más melyik szereplő nevét helyettesíti? 

A metafora értelmezésével és szövegbeli szerepének felismerésével csak 
a tanulók 15%-a boldogult. A nem elfogadható válaszok világítanak rá a sikerte-
lenség okára: a tanulók többsége a teljes szerkezetű metaforában nem tudta el-
különíteni, hogy mi a fogalom és mi a kép, ennélfogva nem tudták megteremte-
ni a kapcsolatot a kép és az előző szövegrész között. 

A teljes értékű válaszok tekintetében a szórvány és átmeneti régió adatai 
majdnem azonosak (3% és 4%), a tömbben háromszor több tanuló éri el a maxi-
mális pontszámot. 

80. táblázat. Következtetés levonása 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 10% 11% 17% 
5 34% 23% 23% 

10 26% 37% 23% 
15 24% 22% 24% 
20 5% 7% 13% 
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43. ábra 

A feladat megoldása (egy-egy szövegrészlet jelentésének megalkotása 
egyszerűbb következtetések segítségével) közepes nehézségűnek minősült a ta-
nulók számára. Csak 10%, illetve 17% nem, vagy rosszul oldotta meg; kevesen 
oldották meg hibátlanul (5%, 7%, 13%). A többség arányos eloszlással a rész-
megoldások különböző szintű változatait tükröző intervallumokban helyezkedik 
el mind a három régióban.  

Az értelmezést és integrációt megkívánó feladatok közül a legnehezebb-
nek a nyelvi szerkezetek jelentésének megértése és értelmezése minősül. A je-
lenség mögött valószínű azok a szókincsbeli problémák állnak, amelyekkel a fo-
galmazások értékelésében is találkoztunk, vagyis a szegényes szókincs nemcsak 
a nyelvi kifejezés megformálásának akadálya, hanem a megértésé is.  

Reflexió és értékelés 
A 6. feladat ok-okozati viszony felismerését és annak alapján következte-

tés levonását feltételezte. Az indoklásba az előzmény–következmény kapcsolat-
ra utaló elemeket kellett beépíteni úgy, hogy személyes állásfoglalását is ki tud-
ja fejteni, ebben saját szociális tapasztalataira kellett támaszkodnia. A megol-
dásban sokan hibáztak, az ok-okozati viszonyt felismerték, de nem vonták le a 
helyes következtetést. 

A 8. feladat értékítélet megalkotását kérte, az indoklásnak szövegbeli ele-
mekre kellett épülnie. A 11. feladat egyéni vélemény megfogalmazását igényel-
te, amelynek tükröznie kellett a szövegbeli előzményeket, az indoklásnak is eh-
hez kellett igazodnia. A 12. feladat a történet valamelyik szereplőjével való 
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azonosulásra kérdezett rá. Az értékelésben azt vettük figyelembe, hogy az 
indoklásba hogyan épülnek be a választott szereplő jellemvonásai (bármelyik 
szereplőt választhatta). A feladatok megoldásainak jellegzetessége, hogy szemé-
lyes véleményt a tanulók döntő többsége megfogalmaz, de aránylag kevesen 
tartják be azt, hogy az indoklásban szövegbeli elemekre, előzményekre utal-
janak. 

81. táblázat. Eloszlási adatok – 3. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
 0 3% 7% 2% 
 5 11% 7% 4% 

10 19% 15% 10% 
15 18% 26% 21% 
20 18% 24% 21% 
25 14% 17% 23% 
30 11% 3% 14% 
30 8% 1% 5% 
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44. ábra. Teljesítmények eloszlása 

A régiónkénti eloszlási görbék hasonlóságot mutatnak abban, hogy ará-
nyos eloszlást tükröznek, különbség abban van, hogy milyen intervallumokban 
helyezkedik el a többség. A szórványban és az átmeneti régióban a diákok ne-
gyede ér el 5 és 10 pontot, a tömbben ez az arány 15%. A szórványban a tanu-
lók fele található a 15 ponttól a 30 pontszámig terjedő sávban, az átmeneti 
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régióban és a tömbben itt található a diákok majdnem háromnegyede. Mind a 
három régióban a tanulók néhány százaléka nem, vagy helytelenül oldja meg a 
feladatot, illetve csak néhány százalékuk oldja meg hibátlanul. 

82. táblázat. Értékítélet 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 5% 13% 1% 
5 14% 20% 10% 

10 26% 34% 31% 
15 25% 30% 37% 
20 30% 4% 21% 
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45. ábra 

Az értékítélet megalkotását kérő feladatok feltételezték azt, hogy a tanu-
lók érzékeljék a szövegben megjelenített értékrendeket, és kapcsolatot teremtve 
a szöveg világa és saját tapasztalatuk között, megfogalmazzák álláspontjukat 
úgy, hogy indokolni is tudják. A tanulók 90%-a megfogalmazza álláspontját a 
feladatokban felvetett kérdésekkel kapcsolatban, de a részmegoldásokra kapott 
pontszámok tükrözik, hogy 25%-uk nem támasztja alá érvekkel értékítéletét, 
30%-uk indoklása érzelemalapú, nem szövegre alapozott, a diákok 20–30%-a 
pedig szövegbeli elemekre hivatkozva indokolja álláspontját. Az eloszlás min-
den régióban arányos, különbség csak a jó megoldások arányában van a szór-
vány (30%), tömb (21%) és az átmeneti régió (4%) között. 
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83. táblázat. Vélemény és indoklás 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 48% 19% 17% 
5 26% 60% 41% 

10 26% 21% 42% 
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46. ábra 

A régiók között jelentős eloszlásbeli különbségek vannak. A szórványban 
a diákok fele nem nyújt értékelhető teljesítményt (egy részük nem oldja meg a 
feladatot, másik részük nem a kérdésre válaszol). A másik két régióban kétszer 
kisebb (19% és 17%) azon tanulók aránya, akik nem oldják meg a feladatot. A 
feladatot részleges megoldása meg a tanulók negyede a szórványban, 60%-a az 
átmeneti régióban, illetve 41%-a a tömbben. A részleges megoldások jellemző 
vonásai: a tanulók megfogalmazzák személyes véleményüket, de az indoklást 
kiválthatónak vélik azzal, hogy odaírják: szerintem, véleményem szerint; gya-
kori az is, hogy a vélemény és az indoklás nincs összhangban. 

84. táblázat. Következtetés (szociális tapasztalat) 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 80% 68% 87% 
5 20% 32% 13% 
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47. ábra 

A reflexió és értékelés típusú műveleteket megkívánó feladatok közül a 6. 
feladat az egyszerűbbek közé tartozott. Helyes megoldása feltételezte az ok-
okozati viszony alapján levont egyszerű következtetés és a tanuló saját szociális 
tapasztalatai közötti kapcsolatteremtést. A tanulók háromnegyede (az átmeneti 
régióban), illetve 80%-a (a szórványban és a tömbben) nem oldotta meg a fela-
datot, vagy válasza nem volt elfogadható. 

3.3. Középiskola 

A dokumentum-szöveghez (Hogyan válasszak szakot?) kapcsolódó fela-
datokat a következőképpen lehet csoportosítani: 

− hozzáférés és visszakeresés: 2., 3., 4., 5., 7., 8. feladat; megvalósítható pont-
szám: 60; 

− értelmezés és integráció: 9., 10., feladat; megvalósítható pontszám: 20; 

− reflexió és értékelés: 1., 6. feladat; megvalósítható pontszám: 20. 
A narratív szöveghez (Karel Capek: A költő) kapcsolódó feladatokat a kö-

vetkezőképpen lehet csoportosítani:  

− hozzáférés és visszakeresés: 1., 3., 4., 9., 12. feladat; megvalósítható pont-
szám: 35; 

− értelmezés és integráció: 2., 6., 7., 8., 10., 11. feladat; megvalósítható pont-
szám: 55; 

− reflexió és értékelés: 5. feladat; megvalósítható pontszám: 10. 
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3.3.1. Gondolkodási szintek szerinti átlagok 

85. táblázat. Átlagok gondolkodási szintek szerint 

középiskola 
D N D N D N 

h+v é+i r+é 
szórvány 30,32 28,24 22,88 43,42 71,73 42,69 
átmeneti 32,59 48,20 36,07 51,17 69,86 34,88 

tömb 33,98 32,05 32,56 39,51 68,57 21,69 
 

A középiskolában a gondolkodási szintek szerinti átlagok sajátosan ala-
kulnak, szintek szerint változik, hogy melyik olvasási teszten érnek el magasabb 
pontszámátlagot, a különbségek mértéke a jelentéktelentől a szignifikánsig szé-
les skálán mozog, a régiók közötti különbségek szintén szintekhez kötötten vál-
toznak. 

A hozzáférés és visszakeresés műveletében meglepően alacsonyak az át-
lagok (az előző képzési szakaszokban itt születtek a legjobb eredmények) mind 
a két olvasási teszt esetében. A dokumentumszöveg feladataiban néhány ponttal 
magasabb az átlag, tehát a különbség mértéke csekély, egyetlen kivétellel: az át-
meneti régióban a narratív szöveg feladatait sikeresebben oldották meg, ezt tük-
rözi a 16 pontnyi különbség. A feladatok közül (mind a két teszt esetében) túl-
súlyban voltak azok, amelyek több információ kikeresését igényelték, illetve 
több hasonló információ közül kellett a megfelelőt kiválasztani. A középiskolá-
ban viszont már elvárható, hogy az információk szövegből való kinyerése a be-
gyakoroltság olyan szintjét érje el, hogy ne okozzon gondot a visszakeresendő 
információk nagy mennyisége, illetve az sem, hogy az információk egy része 
rejtetten van jelen a szövegben. Az eredmények messze elmaradnak az elvárha-
tó szinttől. 

Az értelmezés és integráció műveletében minden régióban a narratív szö-
veg feladatainak pontszámátlaga magasabb, a különbségek mértéke is nő, de ré-
giónként különböző arányban: a szórványban 20, az átmeneti régióban 15, a 
tömbben 7 pont.  

A reflexió és értékelés műveletében minden régióban a dokumentumszö-
veg feladataiban megvalósított átlagok nagyobbak, mint a narratív szöveg tesz-
ten elért átlagok. A különbségek szignifikánsak: a szórványban 29 pont, az át-
meneti régióban 35 pont, a tömbben 47 pont. A dokumentumszöveg feladatai-
ban elért magas átlagokat (a szórványban másfélszer, az átmeneti régióban két-
szer, a tömbben háromszor jobban teljesítettek, mint az elbeszélő szöveg eseté-
ben) az magyarázza, hogy a szövegben közölt ismeretanyag feltételezte a pálya-
választás előtt álló fiatalok témában való jártasságát. 
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3.3.2. Eloszlási mutatók gondolkodási szintek szerint 

Dokumentumszöveg  
Hozzáférés és visszakeresés 
A 2. feladat azt kérte, hogy egy megállapítás igazságértékét bizonyító 

szövegrészből keressék ki az indoklás alapjául szolgáló alapinformációkat.  
A 3., 4., 5. és 8. feladat közös vonása az volt, hogy adott szövegrészből 

megadott szempont szerint több információt kellett kikeresni. A megoldások hi-
báiban visszaköszön az általános iskolásoknál már tapasztalt figyelmetlenség és 
pontatlanság, a középiskolások is megelégednek azzal, hogy nem minden meg-
lévő, csak néhány információt keressenek ki. Például az 5. feladatnál a teljes ér-
tékű megoldáshoz hét információt kellett volna megtalálniuk a szövegben, ők 
kikerestek három-négyet. 

A 8. feladat utasítása szerint a szöveg alcímmel is kiemelt részéből kellett 
több információt kikeresni (egy részük explicit, más részük implicit formában 
volt jelen).  

86. táblázat. Eloszlási adatok – 1. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 8% 7% 12% 
5 7% 10% 10% 

10 0% 0% 0% 
15 35% 3% 22% 
20 18% 15% 10% 
25 12% 11% 10% 
30 8% 10% 15% 
35 8% 8% 16% 
40 4% 5% 3% 
45 0% 2% 1% 
50 0% 1% 1% 
55 0% 1% 0% 
60 0% 0% 1% 

 

A régiók szerinti eloszlási adatok egyenlőtlen eloszlást tükröznek. Az el-
oszlási görbék hasonlóságot mutatnak a 0 és 30 pontszámig terjedő intervallum-
ban: a diákok túlnyomó többségének teljesítménye nem éri el az 50%-os hatás-
fokot: a szórványban a tanulók 80%-a, az átmeneti régióban 74%-a, a tömbben 
64%-a. Az eloszlásban a különbség a tömb és a másik két régió között az 50%-
os teljesítménynél és egy kicsivel fölötte jelentkezik: a tömbben kétszer több 
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tanuló (30%) ér el ilyen teljesítményt, mint az átmeneti régióban vagy a szór-
ványban (16%, illetve 18%). Abban megint hasonlóság mutatkozik, hogy 35 
fölötti pontszámot még a tanulók 10%-a sem ér el.  
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48. ábra. Teljesítmények eloszlása 

A hozzáférés és visszakeresés műveletében minden feladat több informá-
ció visszakeresését kívánta meg, valószínűleg ez magyarázza, hogy a középis-
kolások az elvárhatónál jóval gyengébben teljesítettek.  

Értelmezés és integráció 
A 9. feladat következtetések levonását igényelte több bekezdésnyi szöveg 

alapján. 
A 10. feladat helyes megoldásához a szöveg különböző részeiben előfor-

duló szavak (szinonimák), szószerkezetek jelentését kellett értelmezni és a fela-
datban megjelölt fogalomhoz kapcsolni. 

87. táblázat. Eloszlási adatok – 2. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 37% 26% 28% 
5 39% 31% 31% 

10 19% 20% 26% 
15 5% 21% 15% 
20 0% 3% 1% 
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49. ábra. Teljesítmények eloszlása 

Az eloszlási adatok gyenge teljesítményt tükröznek mind a három régió-
ban. A tanulók több mint negyede az átmeneti régióban és a tömbben, a szór-
ványban 37%-a nem boldogul egyáltalán a feladatok megoldásával. Minimális 
pontszámot (5 pontot) ér el a tanulók 39%-a a szórványban, 31%-a az átmeneti 
régióban és a tömbben. 50%-os, illetve annál nagyobb teljesítményt nyújt a diá-
kok negyede a szórványban, majdnem fele az átmeneti régióban, illetve a tömb-
ben. Az eloszlási görbék szignifikáns különbséget a szórvány és a másik két ré-
gió között jeleznek.  

Az értelmezés és integráció műveletében a középiskolások az elvárható-
nál gyengébb eredményeket mutattak fel. A teljes értékű megoldások hiánya azt 
jelzi, hogy nemcsak a szöveget nem olvassák el kellő alapossággal, hanem a 
feladat utasításait sem. Ha a feladatokra lebontott eloszlási adatokat is megvizs-
gáljuk, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy nem csak a figyelmetlenség a gyenge 
eredmény oka, hanem az, hogy a szövegfeldolgozás olyan műveleteiben elfo-
gadhatatlanul nagy a nem teljesítők aránya, amelyek alapvető nyelvtani kapcso-
latok, jelentések vagy logikai összefüggések felismerését követelik meg.  

88. táblázat. Nyelvi szerkezet értelmezése 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 43% 35% 35% 
5 52% 35% 40% 

10 5% 31% 24% 
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50. ábra 

Az eloszlási adatok azt mutatják, hogy a középiskolások sem boldogul-
nak jobban, mint az általános iskolások az olyan feladatokkal, amelyek szavak, 
kifejezések, szószerkezetek jelentésének kikövetkeztetését kívánják meg a szö-
vegösszefüggés alapján. Mind a három régióban magas azoknak az aránya, akik 
nem oldják meg a feladatot: a szórványban 43%, az átmeneti régióban és a 
tömbben 35%. A szórvány és a másik két régió között különbség van abban, 
hogy a tanulók hány százaléka oldja meg részlegesen a feladatot: a szórványban 
a tanulók fele, az átmeneti régióban 35%, a tömbben 40%. A legnagyobb kü-
lönbség a maximális pontszámot elérők között van: a szórványban 5%, az átme-
neti régióban hatszor, a tömbben ötször több.  

89. táblázat. Következtetés levonása  

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 71% 56% 60% 
5 29% 39% 39% 

10 0% 4% 1% 
 
A tanulók több mint fele (átmeneti régió és tömb), illetve majdnem há-

romnegyede vagy nem oldja meg a feladatot, vagy nem elfogadható választ fo-
galmaz meg. Teljes értékű megoldást a tanulók 1–4%-a nyújt. A régiók között 
nincs szignifikáns különbség. 

 



103 

 

Következtetés levonása

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10

pontszámok

%

Szórvány Átmeneti Tömb

 
51. ábra 

Reflexió és értékelés 
Az 1. feladat adott szempont szerint kigyűjtött információk minősítését 

kérte megadott értékelési skála szerint. A pályaválasztást meghatározó tényező-
ket a tanulóknak kellett kikeresniük a szövegből, ezeket kellett egyéni tapaszta-
latuk, tudásuk alapján értékelniük. A feladat megoldásában jellegzetes hiba, 
hogy nem keresik ki az összes tényezőt, ezért az értékelési skálát is hiányosan 
töltik ki. 

A 6. feladat a pályaválasztásban hozott egyéni döntés indítékaira kérde-
zett rá. A helyes megoldáshoz a szövegből megismert tényezőket kellett értel-
mezniük, értékelniük és szerepüket mérlegelniük.  

90. táblázat. Eloszlási adatok – 3. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 0% 1% 5% 
5 9% 11% 13% 

10 27% 21% 24% 
15 32% 41% 19% 
20 32% 26% 39% 
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52. ábra. Teljesítmények eloszlása 

A régiók szerinti eloszlási görbék hasonlóságot mutatnak abban, hogy 
csak a tanulók kis hányadának teljesítménye gyenge, a diákok negyede minden 
régióban 50%-os teljesítményt nyújt, és 60% fölött van a jó teljesítményt elérők 
aránya. Az átmeneti és a másik két régió között van jelentősebb különbség a 
maximális pontszámot elérők arányaiban.  
Narratív szöveg  

Hozzáférés és visszakeresés 
Az 1. feladat a szöveg első bekezdésében található információ kikeresését 

kérte. A 3. és 12. feladatok adott szövegrészből több információ kigyűjtését igé-
nyelték a helyes válaszhoz. A 4. feladat egy fogalom köré szerveződő informá-
ciók kikeresését igényelte, a 9. feladat azt várta el, hogy több információ közül a 
megfelelőt válasszák ki. 

91. táblázat. Eloszlási adatok – 1. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 14% 1% 2% 
5 24% 10% 30% 

10 29% 24% 29% 
15 22% 22% 24% 
20 8% 17% 10% 
25 3% 13% 2% 
30 1% 10% 2% 
35 0% 3% 0% 
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53. ábra. Teljesítmények eloszlása 

Az eloszlási adatok szerint a tanulók körülbelül negyede gyengén teljesít, 
fele 50% körüli teljesítményt nyújt. A régiók szerinti eloszlási görbék szignifi-
káns különbséget a szélső értéksávokban mutatnak. A szórványban a diákok 
14%-a nem boldogul a feladatokkal, a tömbben és átmeneti régióban ez az 
arány 1–2%. Az átmeneti régióban jelentősen nagyobb arányban (43%) érnek el 
15 pont fölötti pontszám átlagokat, mint a szórványban vagy tömbben (12%, il-
letve14%). 

92. táblázat. Egy információ kikeresése 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 17% 7% 8% 
5 83% 93% 92% 
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54. ábra 

93. táblázat. Több információ kikeresése 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 35% 9% 32% 
5 31% 24% 26% 

10 22% 24% 25% 
15 8% 17% 12% 
20 3% 13% 2% 
25 1% 10% 2% 
30 0% 3% 0% 

 
Lényeges különbség mutatkozik az eredményekben aszerint, hogy egy 

vagy több információt kell visszakeresni. Az első esetben a tanulók 90%-a meg-
oldja a feladatot minden régióban, a második esetben már jelentős azok aránya, 
akik nem oldják meg a feladatot, vagy nem a megfelelő információkat keresik 
ki, és csökken azok aránya, akik minden információt vissza tudnak keresni és a 
megadott feltételek alapján egységbe tudják rendezni. A többséget azok alkot-
ják, akik csak részlegesen oldják meg a feladatokat.  
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55. ábra 

A régiók között a két szélső értékintervallumban jelennek meg különbsé-
gek: a szórvány és tömb eloszlási adatai szignifikánsan különböznek az átmene-
ti régió adataitól. 

Értelmezés és integráció 
A 2. feladat az adott szempont szerint kigyűjtött információk értelmezését 

és válogatását (adott szempont szerint releváns, nem releváns) kívánta meg. 
Nem az információk értelmezése, hanem a válogatása okozott gondot a tanulók-
nak, mert az adott információkról az egészhez viszonyítva lehetett megállapíta-
ni, hogy lényeges vagy sem. 

A 6. feladatban a helyes megoldáshoz a rész-egész kapcsolatát kellett 
értelmezni, egy eseménymozzanat cselekménybonyolításban betöltött szerepét 
kellett felismerni. 

A 8. feladat nehézsége abban állt, hogy a külső valóság tényeit kellett 
hozzárendelni a belső valóság megfelelő elemeihez. A 7. feladat megkívánta az 
összevetés és különbségtétel mozzanatait az értelmezésben, mert a valóság két, 
egymással szembenálló megközelítés szerinti definiálása alapján kellett meg-
adni a nyers valóság értelmezését.  

A 10. és 11. feladat közös vonása, hogy a mélyebb nyelvi megértést felté-
teleztek. Az első esetben egy kiemelt mondatban egy névmási eredetű határozó-
szó szövegbeli előzményeken alapuló jelentését kellett megadni. A második 
esetben egy kiemelt mondat jelentésének értelmezése alapján kellett megragadni 
a hozzáillő szituációt.  



108 

94. táblázat. Eloszlási adatok – 2. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 0% 1% 2% 
5 0% 0% 0% 

10 8% 3% 11% 
15 9% 5% 12% 
20 12% 10% 15% 
25 18% 12% 15% 
30 28% 30% 23% 
35 15% 17% 10% 
40 5% 11% 3% 
45 3% 8% 1% 
50 0% 3% 1% 
55 1% 0% 0% 
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56. ábra. Teljesítmények eloszlása 

A régiónkénti eloszlási adatok hasonlóságot mutatnak abban, hogy minden 
régióban a tanulók túlnyomó többsége, körülbelül 65%-a a középső értéksávban 
található (a 20-tól a 40 pontszámig). Különbségek a két szélső intervallumban 
jelentkeznek. Kétszer, illetve két és félszer több tanuló teljesít gyengén a 
szórványban és tömbben, mint az átmeneti régióban. A szórványban és a tömbben 
háromszor, illetve négyszer kevesebb diák található a felső értékkategóriában, 
mint az átmeneti régióban. Mindhárom régióban kicsi a jól teljesítők aránya.  
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95. táblázat. Rész-egész viszony 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 2% 4% 10% 
5 51% 37% 44% 

10 35% 46% 31% 
15 13% 12% 15% 
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57. ábra 

A rész-egész viszony felismerésén alapuló feladatok megoldásában a ta-
nulók zöme (80%-a) csak részleges pontszámot valósít meg. A diákok számára 
az bizonyul a legnehezebbnek, amikor az adott szövegrész relevanciáját kell 
mérlegelni az egészhez képest. A teljesítmények eloszlásában nincs számottevő 
különbség a régiók között. 

96. táblázat. Nyelvi szerkezet értelmezése 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 32% 27% 45% 
5 32% 20% 22% 

10 25% 28% 20% 
15 8% 18% 7% 
20 3% 7% 6% 
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58. ábra 

Az értelmezést és integrációt megkívánó feladatok közül a diákok számá-
ra a legnehezebbnek azok minősülnek, amelyek nyelvi szerkezetek jelentésének, 
jelentésárnyalatának a kontextus alapján való kikövetkeztetését igénylik. A diá-
kok fele nem is boldogul a feladattal, és a 10%-ot sem éri el azok aránya, akik 
teljes értékű választ adnak.  

97. táblázat. Következtetés levonása 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 25% 16% 32% 
5 8% 8% 12% 

10 49% 63% 47% 
15 18% 12% 9% 
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59. ábra 

A szöveg egyes részeinek összehasonlítása alapján egyszerű következte-
téseket kellett levonni. A tanulók negyede vagy nem oldja meg a feladatot, vagy 
nem elfogadható a megoldása. A részmegoldások vannak túlsúlyban (a tanulók 
fele), és kevesen (10%) adnak teljes értékű választ. A régiók eloszlási adati kö-
zött nincs jelentős különbség.  

Reflexió és értékelés 
Az 5. feladat azt kérte: állapítsák meg az egyik szereplő állításáról, hogy 

igaz vagy hamis, álláspontjukat indokolniuk is kellett a szövegbeli előzmények-
re, illetve egyéni tapasztalataikra támaszkodva. 

98. táblázat. Eloszlási adatok – 3. szint 

pontszám szórvány átmeneti tömb 
0 34% 41% 69% 
5 47% 48% 19% 

10 19% 11% 12% 
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60. ábra. Teljesítmények eloszlása 

A reflexió és értékelés műveletében elért gyenge eredményeket magya-
rázzák az eloszlási adatok: túl sok diák vagy nem oldotta meg a feladatot, vagy 
nem adott elfogadható választ, és túl kevés tanuló ért el maximális pontszámot. 
A tömb és a másik két régió eloszlási görbéi között jelentős különbség van: a 
tömbben kétszer annyi diák kap 0 pontot, mint a szórványban, kétszer kevesebb 
tanuló valósít meg 5 pontot, mint a szórványban és az átmeneti régióban. 
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4. ÖSSZEGZÉS. KÖVETKEZTETÉSEK 

A 2009-2010-es mérés megtervezésekor két célkitűzést fogalmaztunk meg: 
az olvasási és szövegértési képesség színvonalának felmérését a romániai iskola-
hálózatban tanuló magyar diákok körében; a tanulók szövegértési teljesítményei 
és az eredményeket alakító háttérváltozók közötti összefüggések feltárását.  

A rétegzett reprezentatív minta biztosítja az olvasási és szövegértési ké-
pesség színvonalának általános bemutatását, amely az országos átlagokkal, a ta-
nulói teljesítmények eloszlási adataival valósítható meg. A mérés megtervezése-
kor megfogalmazott előfeltevések ezen adatok változásaihoz kapcsolódnak.  

Az első hipotézis, miszerint a szövegértési képesség színvonala a mért 
populáció egyikében sem éri el az elvárható szintet, igaznak bizonyult.  

Az elemisták (tízévesek) szövegértési képességének el kell érnie azt a 
szintet, amelynek birtokában már további ismeretszerzés, tanulás céljából vagy 
kedvtelésből olvasnak. Az alacsony országos pontszámátlag sejteti, az eloszlási 
mutatók bizonyítják, hogy a tanulók jelentős részének szövegértési képessége 
nem teszi lehetővé, hogy az olvasás az önálló ismeretszerzés eszköze legyen. 
Az a tény, hogy az elemisták fele az átlag alatt teljesít, jelzi, hogy népes tábort 
alkotnak az olvasással nehezen boldogulók. Azok pedig nem olvasnak kedvte-
lésből, akiknek nehéz feladatot jelent a szöveg elolvasása. 

Az általános iskolásoktól (a tizennégy-tizenöt évesektől) már elvárható, 
hogy képesek legyenek információt megkeresni, válogatni, értelmezni és érté-
kelni iskolán kívüli helyzetekben is. Szövegértési képességüknek el kell érnie 
azt a szintet, hogy az írott szövegek megértése, felhasználása és az ezekre való 
reflektálás fejlessze az egyén tudását és képességeit. Az általános iskolások or-
szágos pontszámátlaga is alacsony, az eloszlási adatok sem mutatnak javuló ten-
denciát, akárcsak az elemiben, a tanulók fele az átlag alatt teljesít.  

A középiskolások esetében a szövegértés tartalmi kerete azokra a készsé-
gekre összpontosít, amelyek segítségével a tanulók megértik, és alkalmazni tud-
ják a nyomtatott információkat mindennapi tevékenységük során azzal a céllal, 
hogy fejlesszék tudásukat és javítsák lehetőségeiket. Az országos pontszámát-
lagok és az átlag alatt teljesítők még mindig magas aránya azt jelzik, hogy az 
elvárható szintet a diákoknak jelentős hányada nem éri el.  

A második előfeltevés, hogy a szövegértési képesség színvonala a szö-
vegtípus függvényében jelentős eltéréseket mutathat, beigazolódott. A szövegtí-
pus szerinti pontszámátlagok minden képzési szakaszban szignifikáns különbsé-
geket mutatnak. Ez viszont a régiók szintjén különbözőképpen jelentkezik. 
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Az elemiben minden régióban szignifikáns különbség van a két teszt eredmé-
nyei között: a dokumentumszöveg teszt pontszámátlagai magasabbak, mint a 
narratív szöveg teszt eredményei. Az általános és középiskolában csak két ré-
gióban (a szórványban és a tömbben) jelentkezik jelentős különbség a két teszt 
pontszámátlagai között: a dokumentumszöveg teszt eredményei jobbak, mint a 
narratív szöveg teszté. Az átmeneti régióban nincs szignifikáns különbség.  

A harmadik hipotézis az volt, hogy a teljesítménybeli különbségek nem 
lesznek szignifikánsak a régiók között, de településtípus szerint jelentős különb-
ségek jelennek meg. 

Ez az előfeltevés csak részben igazolódott be. Az elemiben szignifikáns 
különbség csak az átmeneti régió és tömb között fordul elő a narratív szöveg 
teszt estében; nincs szignifikáns különbség a dokumentumszöveg teszt esetében. 
Az általános iskolában nincs szignifikáns különbség a régiók között. Ez érvé-
nyes mind a két teszt esetében. A középiskolában a régiók közötti jelentős kü-
lönbség csak a narratív szöveg teszt esetében jelenik meg az átmeneti régió és 
tömb között.  

Településtípus szerint szintén sajátosan alakulnak a különbségek. Az ele-
miben nincs szignifikáns különbség a falun, illetve városban tanuló diákok ered-
ményei között a tömbben. A másik két régióban jelentős különbség mutatható ki 
a falu és város között; a szórványban a falun tanuló diákok jobban teljesítenek, 
mint városban élő társaik; az átmeneti régióban a városi diákok teljesítménye 
jobb, mint a falusiaké. Ez a jellemző érvényes mind a két teszt eredményeire.  

Az általános iskolában nincs szignifikáns különbség a falu és város között 
a dokumentumszöveg teszt esetében. Ez érvényes mind a három régióban. A 
narratív szöveg teszt eredményei azt jelzik, hogy két régióban szignifikáns kü-
lönbség van a falusi és városi tanulók teljesítményei között: szórványban a falun 
tanuló diákok jobban teljesítenek, mint városban élő társaik; az átmeneti régió-
ban a városi diákok teljesítménye jobb, mint a falusiaké. A tömbben nincs jelen-
tős különbség.  

A teljesítménybeli különbségekre vonatkozó adatok arra hívják fel a fi-
gyelmet: az eredmények nagy mértékben függnek a feladat (a szöveg) típusától. 
A két teszt teljesítménybeli különbségei vetülnek rá a régiókra, illetve a telepü-
léstípusra.  

Negyedik hipotézisként azt fogalmaztuk meg, hogy a teljesítmények el-
oszlása nem kiegyensúlyozott, a teljesítmények eloszlásában jelentős különbsé-
gek jelentkezhetnek a régiók között. Az előfeltevésben megfogalmazott két állí-
tás igaznak bizonyult, de árnyaltabb kép bontakozik ki, ha megvizsgáljuk az el-
oszlási adatokat: a képzési szintek egymásutánja szerint; a gondolkodási műve-
lettípusok szintjén. 
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Az évfolyamok eloszlási adataiból egy negatív előjelű folyamat körvona-
lazódik: az évfolyamok növekvő sorrendjében fokozatosan gyarapodik a gyen-
gén teljesítők aránya, és csökken a jól teljesítők aránya.  Ez a fordított arány 
eredményezi azt, hogy az egymást követő képzési szakaszokban a középréteg az 
50%-os teljesítmény alatti intervallumokba csúszik át. Ezt tükrözi az eloszlási 
görbék egyre hangsúlyosabbá váló balra tolódó aszimmetriája. A legnagyobb 
baj az, hogy nem következik be a gyengék felzárkózása, és nem olyan ütemű a 
képesség fejlődése, hogy a középrétegből gyarapodhatna a jól teljesítők száma. 

A régiók közötti eloszlásbeli különbségek sajátosságai szintén a képzési 
szakaszok egymásutánjában körvonalazódnak. 

A szórványban már az elemiben nem alakul ki a közepesen teljesítőknek 
az a szélesebb rétege, amelyből kiemelkedhetnének a következő képzési szaka-
szokban a jó vagy kiváló teljesítményt nyújtó tanulók. Ráadásul ez az arány 
minden képzési szakaszban feleződik, ebből következik, hogy nem a gyengén 
teljesítők felzárkózása valósul meg, hanem a közepesnél jobb eredményeket elé-
rők csúsznak át az alacsonyabb pontszámot elérők csoportjába.  

Az átmeneti régióban az elemiben a közepesen teljesítők aránya széle-
sebb, mint a szórványban, és a diákok egy kis csoportja jó teljesítményt nyújt, 
de az általános iskolában nem bontakozik tovább ez a folyamat, ennek az ellen-
kezője történik, vékony réteggé zsugorodik a közepes eredményt elérők aránya. 
Ezért jelentős pozitív irányú elmozdulás a középiskolában már nem is várható. 

A tömb elemi iskolájában kialakul a közepesen és jól teljesítőknek az a 
szélesebb rétege, amely egy erősebb középréteg kialakulásának a lehetőségét je-
lenti. Az általános iskolában azonban, akárcsak az átmeneti régióban, nagy mér-
tékű visszaesés következik be: a jól teljesítők aránya a felére csökken. A közép-
iskolában folytatódik a nagyon gyengén és a gyengén teljesítők számának a 
gyarapodása oly mértékben, hogy a középiskolai átlagok közül a tömbé a lega-
lacsonyabb.  

A tanulói teljesítmények eloszlása jelentős különbségeket mutat gondol-
kodási művelettípusok szerint. A művelettípus szintje nagy mértékben befolyá-
solja az eloszlás kiegyensúlyozottságát. 

A hozzáférés és visszakeresés műveletében az eloszlási mutatók kiegyen-
súlyozottságot, arányos eloszlást mutatnak minden régióban, minden oktatási 
szakaszban, mind a két szövegértési teszt esetében; kivételt képez a középiskola 
a dokumentumszöveg teszt esetében.  

Az értelmezés és integráció műveletében a tanulói teljesítmények elosz-
lása kiegyensúlyozatlan, különböző értéksávokban alakulnak ki tömbök, mind a 
két teszt eredményeit tekintve; kivételt képez az elemi iskola a narratív szöveg 
teszt eredményeivel, ahol az eloszlás arányos.  
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A reflexió és értékelés műveletében minden régióban, minden képzési 
szakaszban egyenlőtlen az eloszlás, általában a kis pontszámátlagok intervallu-
maiban található a diákok legnagyobb százaléka. Nő azoknak a tanulóknak az 
aránya, akik nem vagy rosszul oldják meg ennek a szintnek a feladatait.  

A régiók eloszlási adatai közötti különbségek szintén műveleti szintekhez 
kötöttek. Az első szinten nincs eloszlásbeli különbség a régiók között az elemi-
ben és az általános iskolában, mindkét teszt teljesítményeire vonatkozóan. A kö-
zépiskolában a régiók eloszlási adatai szignifikáns különbségeket mutatnak a 
felső értéksávban a narratív szöveg teszt esetében. 

A második szinten a teljesítmények eloszlásában jelentkezik a különbség 
a régiók között az alsó értéksávban. A különbség jelentéktelen az elemiben, 
szignifikánssá válnak az általános és középiskolában; ez utóbbiban a különbség 
jelentős a felső értéksávban is. Ez a szabályosság mindkét teszt adatai alapján 
kimutatható. 

A harmadik szinten nincs különbség a régiók szerinti eloszlásban, minden 
képzési szakaszra jellemző, hogy szélesedik a gyengén teljesítők tábora, szűkül 
a jól teljesítőké, mindkét teszt adatai alapján. 

Az ötödik előfeltevés, miszerint a hozzáférés és visszakeresés művelettí-
pus szintjén lényeges lesz az aránybeli különbség az egy vagy több információ 
kikeresését igénylő feladatok helyes megoldásai között, igazolódott. Minden év-
folyamon, minden régióban a tanulók jobban teljesítenek, ha csak egy informá-
ciót kell kikeresni.  

A hatodik hipotézisben a fogalmazási képességvizsgálatok tapasztalatai 
alapján azt állítottuk, hogy az értelmezést és integrációt megkívánó feladatok 
közül a legnehezebbnek azok bizonyulnak, amelyek szavak, kifejezések, nyelvi 
szerkezetek jelentésének vagy jelentésárnyalatának a kikövetkeztetését igénylik 
a szövegösszefüggés alapján. Az előfeltevés beigazolódott: minden évfolyamon 
és minden régióban a leggyengébb eredmények ebben a feladattípusban szület-
tek. A gyenge eredmények nemcsak szókincsbeli problémákra világítanak rá, 
hanem arról is tanúskodnak, hogy alapvető nyelvtani ismeretek sem haszno-
sulnak a jelentéstulajdonítás folyamatában. 

Az a feltételezés, miszerint a reflexió és értékelés kategóriájába tartozó 
feladatok esetében a részleges megoldások túlsúlyban lesznek a teljes értékűek-
hez képest, szintén igaznak bizonyult minden régió és minden évfolyam tekin-
tetében. A részleges megoldások túlsúlya esetenként akkora, hogy a tanulóknak 
csak néhány (5–10) százaléka valósít meg teljes értékű megoldást. A részleges 
megoldásra kapott pontszámok eloszlása azt is bizonyítja, hogy a feladatok 
nehézségi fokát valóban növelte az utasításban kért indoklás megfogalmazása, 
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mert a diákok nehezen boldogulnak a szövegbeli elemekre alapozó, álláspont-
jukat, értékítéletüket igazoló érvelés megfogalmazásával. 

A nyolcadik hipotézis, miszerint az olvasási és szövegértési műveletek 
nehézségi fokával egyenes arányban nő a gyengén teljesítők aránya és csökken 
a jól teljesítőké, igazolódott. Minden régióban, minden képzési szakaszban a 
legjobb eredményeket (a legmagasabb pontszámátlagokat) a hozzáférés és 
visszakeresés műveletében érik el, mind a két teszt esetében; kivételt képez a 
középiskola a dokumentumszöveg tesztben. Ezen a szinten a legarányosabbak 
az eloszlási görbék.  

Az értelmezés és hozzáférés műveletében minden régióban, minden kép-
zési szakaszban csökken a pontszámátlag, a teljesítmények eloszlásában megje-
lenik a kiegyensúlyozatlanság (kivétel a tömb általános iskolája). A diákok 10–
20%-a éri el a megvalósítható pontszámot. 

A diákok a reflexió és értékelés műveletében érik el a leggyengébb ered-
ményeket minden régióban, minden képzési szakaszban, a teljesítmények elosz-
lása pedig kiegyensúlyozatlan. A tanulók 5–10%-a valósítja meg a maximális 
pontszámot. 
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I. AZ ELŐMÉRÉSEK FELADATAI 
 

MÉDIASZÖVEG 
 

Elemi iskola 
 

Terülj, terülj asztalkám… 
1. A farsangi napokban ugyan miről mesélnék nektek másról, mint az 

evésről-ivásról? Ebben is, mint mindenben: ahány ház, ahány nép, 
ahány kor – annyi szokás. A szokást régen a lehetőségek szabták meg: 
azt ettek-ittak, amit a környezet kínált, ami megszerezhető, megtermel-
hető volt. 

2. Később kevesek számára a pénz, ma pedig a világ könnyű bejárhatósá-
ga, a fejlett tartósítási módszerek szinte mindent elérhetővé tettek, és 
mindent összemostak: anyukád mexikói vagy kínai ételt főz, Illyefalván 
strucc-tojást rántanak, az eszkimó gyerek banánt majszol. Az áruházak 
fagyasztópultjai, polcai roskadoznak, és korunk embere, vásárol, eszik, 
iszik – legtöbbször többet a szükségesnél. Nem csoda, ha fellázad a 
szervezetünk: elhízunk, megbetegszünk. 

3. A régiek ezt is jobban tudták: hétköznap egyszerűen, mértékkel, böjtben 
szűkösen, lemondással, ünnepen bőségesen és szertartásosan étkeztek. 

4. A böjt segít féken tartani falánkságunkat, fegyelmezi, tisztítja szerveze-
tünket, lelkünket. Nem véletlenül szerepel minden vallás szabályai kö-
zött. 

5. Ma már csak a földet művelő, állatot tartó falusiak tudják, hogy minden 
falatunk áldozat. Benne van a verejtékkel dolgozó ember, a csíráért ön-
magát meghasító mag, az erejét adó anyaföld és a nap, az életét miattunk 
élő és befejező állat áldozata. Ne habzsold és ne pazarold mások ál-
dozatát. Ezt a régiek nagyon komolyan vették: ételt soha nem dobtak el, 
a maradékot az állatoknak adták. Megszegés előtt a kenyérre keresztet 
vetettek a késsel, a leejtett falatot lefújták, megcsókolták, úgy ették meg. 

6. Mitől duci a kenyér, a kalács, a kifli? Az élesztő és a tésztát megdagasz-
tó kéz munkája, melege ébreszti fel, keleszti nagyra, lyukacsosra. Ré-
gen élesztő helyett a nyers tésztából félretett kovászt használtak. 

7. A búzaszemtől a kenyérig hosszú az út. Évezredeken át mindent kézzel, 
egyszerű eszközök, állatok segítségével, nehéz munkával végeztek. A 
sumérok, az egyiptomiak már öt-hatezer évvel ezelőtt termesztettek bú-
zát, kölest, sütöttek belőle kenyeret, lepényt, főztek kását. Ázsia na-
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gyobbik részén a rizs a mindennapi kenyér, Közép- és Dél-Amerikában 
a kukorica. A mexikóiak naponta esznek babot, borsót is. Nagyot nevet-
nének, ha tudnák, hogy az ókori görögök szerint a paszuly árt a látás-
nak, és haláluk után a bűnös lélek babbá változik. 

8. Ahol kevés a gabona, keményítőt tartalmazó gyökereket, gumókat, gyü-
mölcsöket, sőt a pálmafa puha belét zúzzák lisztté. Az Afrikában honos 
majomkenyérfa több ezer évig él, termését nemcsak a majmok, az em-
berek is szeretik. Finomabb ennél az óceániai kenyérgyümölcs: lisztes 
belét szeletekre vágva, levélbe csomagolva kövön sütik meg. Így egy 
évig is eláll. A mi krumplink-pityókánk sokféle rokonát is fogyasztják 
szerte a világon. 

9. Földi paradicsom? Az esős, meleg trópusi tájak lakóit az esőerdők száz 
féle zamatos gyümölcse táplálja. 

10. Vadat és halat, s mi jó falat szem-szájnak ingere. A hús egyik legfonto-
sabb táplálékunk. De ebben is igen különböző az ízlésünk. A muzulmá-
nok, a zsidók a disznó, a hinduk a szent tehén húsát nem eszik meg. Kí-
nában a kutyahús, Mexikóban a tengerimalac, Franciaországban a csiga, 
az Amazonas őserdejében a hangya számít csemegének. A hindu dzsai-
nisták és a ma egyre sokasodó vegetáriánusok egyáltalán nem fogyasz-
tanak húst. Ők azt tartják, hogy bűn, kegyetlenség bármilyen állat halála 
árán jóllaknunk.  

1. feladat 

Hogyan étkeztek a régiek? 

hétköznap _______________________________________________________ 

böjtben _________________________________________________________ 

ünnepen ________________________________________________________ 

2. feladat 
A szokást régen a lehetőségek szabták meg. Ma mindez miért változott meg? 
Mondj két okot rá! 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. feladat 
Miért lázad fel a szervezetünk? 

A. Legtöbbször többet eszünk a szükségesnél. 
B. Változatosan étkezünk. 
C. Mértékkel eszünk. 
D. Bőségesen és szertartásosan étkezünk. 
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4. feladat 
A vegetáriánusok miért nem esznek húst? 

A. Nem szeretik a húst. 
B. Nem jutnak hozzá. 
C. Azt tartják, hogy kegyetlenség bármilyen állat halála árán jóllaknunk. 
D. Vallásuk tiltja. 

5. feladat 

Milyen földrészek neveit találod meg a szövegben? Írd ki őket! 

________________________________________________________________ 

6. feladat 

A szövegből gyűjtsd ki és rendezd külön oszlopba a népek, illetve az országok 
neveit! 

Népek nevei                                                          Országok nevei 
__________________                                           __________________ 

__________________                                           __________________ 

__________________                                           __________________ 

__________________                                           __________________ 

7. feladat 
Sorold fel három módját annak, hogyan nyernek lisztet ott, ahol kevés a gabona! 

________________________________________________________________ 

8. feladat 
A böjt miért szerepel minden vallás szabályai között? 

________________________________________________________________ 

9. feladat 

A szöveg alapján bizonyítsd be, hogy igaz az állítás: ahány ház, annyi szokás! 

________________________________________________________________ 
 

Általános iskola 

Középkori apátság maradványaira bukkantak Nagyváradon 

Feltáratlanul maradt kincsek 
1. Pénzhiány miatt csak részlegesen tárták fel a Nagyvárad határában a 12. 

században épített váradhegyfoki premontrei apátság maradványait. La-
katos Attila régész, a Körösvidéki Múzeum munkatársa elmondta: jó 
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volna mielőbb teljesen feltárni a helyszínt, erre azonban mindaddig nem 
kerülhet sor, míg a jelenleg magánkézben levő területet vissza nem vá-
sárolják.  

2. A szakember szerint ideális esetben nemzetközi gyűjtést követően, a 
Váradon működő premontrei kanonokrendi prépostsággal együttmű-
ködve lehetne pénzt szerezni a munkálatokra. Az ásatási gödröt egyéb-
ként már betemették, s hogy az egyedülálló régészeti lelet mikor lesz lá-
togatható, a jövő titka marad. A nagyváradi Víz- és Csatornázási Művek 
Rt. egy évvel ezelőtt kezdte el a város melletti domb egyik utcájának 
közművesítését, amikor kiderült: a 12. században épített váradhegyfoki 
premontrei apátság maradványaira bukkantak a környéken. A terep 
részleges feltárása nemrég fejeződött be, a páratlan lelet történetéről, 
valamint az ásatások eredményeiről Lakatos Attila történész, a Körösvi-
déki Múzeum régésze beszélt a Krónikának.  

3. „Évek óta tudtuk, hogy az apátság romjai a környéken vannak, ám soká-
ig azt hitték, az épület a szomszédos dombtetőn állt, hiteles dokumentá-
ció ugyanis nem állt rendelkezésünkre az egykori építmény pontos he-
lyéről – mondta az archeológus. – Egy 17. századi metszeten kivehető 
az akkor már romos épület: a képen a város látható egy magaslatról, kö-
zéppontjában a várral, s az előtérben jól látszik egy dombtetőn álló, fal-
lal körülvett építmény, amelyet a hegyfoki konventként azonosítottak. 
A korszakra azonban, amelyben a metszet készült, nem volt jellemző a 
helyszínen, megfigyelés alapján történő rajzolás, a kép tehát földrajzilag 
nem megbízható, s az sem állapítható meg pontosan, melyik Várad kör-
nyéki dombról lehet szó.” 

Nehézkes procedúra  
4. A történész elmondta: négy évvel ezelőtt saját szemével győződhetett 

meg arról, melyik is a valódi helyszín: feleségével épp a kellemes, ár-
nyas domboldalba vájt földúton sétált, amikor észrevették, az út mellett 
a lejtőn téglák állnak ki a földből. „A feltárás nem kezdődhetett el azon-
nal, a vonatkozó törvény értelmében ugyanis az ásatás költségeit annak 
a vállalatnak vagy személynek kell állnia, aki megbolygatja a lelőhe-
lyet.” – mondta Lakatos Attila. A jogi procedúra egy évet vett igénybe, 
s a szakemberek április közepén mehettek ki a helyszínre, hogy néhány 
négyzetméternyi területen feltárják a terepet. Mint kiderült, kolostor-
templom állt itt, az akkori építkezési szokásoknak megfelelően téglából 
épült, s több méter vastag kerítés vette körül. Az évszázadok során a 
téglák nagy részét elhordták a környék lakói, így a szakember szerint 
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valószínű, hogy a hegy lábánál álló régi házak falában még mindig ta-
lálhatnának innen származó építőanyagot. 

Királyi temetkezőhely a város szélén 
5. A mintegy 2500–3000 négyzetméternyi területen akár ezer holttest is 

heverhet – véli Lakatos Attila. A templomkerteket akkoriban temető-
ként is használták, s az évek során egymásra hantolták a holtakat. Az 
apátságnak több különlegessége is van: nem sokkal építése után, 1131-
ben ide temették II. István királyt – sírját még nem sikerült felkutatni. A 
váradhegyfoki konvent hiteles hely volt a középkorban: közjegyzői hi-
vatalként szolgált, a premontreiek magánjogi ügyeket is intéztek itt. Er-
délyben ezenkívül csak a váradi és a gyulafehérvári káptalan, illetve a 
kolozsmonostori konvent szolgált ilyen helyként. A 16. században aztán 
II. Lajos király zálogba adta az apátságot, 1808-ig mások birtokolták, s 
az épületet hagyták elromosodni. 

6. A telek teljes feltárását az is akadályozza, hogy a terület magánkézben 
van: három magántelekre osztották. A területen fából készült, kis hétvé-
gi ház épült, és Lakatos szerint a jövőben nem is épülhet már itt semmi. 
Ahhoz ugyanis, hogy védetté nyilvánítsák a lelőhelyet, fel kell kerülnie 
a Művelődésügyi Minisztérium kétévente frissített listájára. Építkezési 
engedélyt azonban már az ehhez szükséges dokumentáció iktatása után 
nem lehet kiadni, s ez szerencsére már megtörtént.  

7. A Körösvidéki Múzeum szakembere elmondta: jó volna mielőbb telje-
sen feltárni a helyszínt, erre mindaddig nem kerülhet sor, míg a területet 
vissza nem vásárolják, erre azonban egyelőre nincsen pénzkeret. Laka-
tos szerint ideális esetben nemzetközi gyűjtést követően, a Váradon mű-
ködő premontrei kanonokrendi prépostsággal együttműködve lehetne 
pénzt szerezni a munkálatokra. Az ásatási gödröt egyébként már bete-
mették, s hogy az egyedülálló régészeti lelet mikor lesz látogatható a 
nagyközönség számára, az még a jövő titka. 

1. feladat 
Mikor épült a váradhegyfoki premontrei apátság? 
________________________________________________________________ 

2. feladat 
Mikor bukkantak a premontrei apátság maradványaira? Milyen alkalommal? 
________________________________________________________________ 

3. feladat 
Mit jelentett a középkorban a hiteles hely? 
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A. Zarándokhelyet 
B. Adóbevételi központot 
C. Közjegyzői hivatalt 

4. feladat 
Erdélyben milyen egyházi intézmények szolgáltak hiteles helyként? Írd ki a szö-
vegből őket! 

________________________________________________________________ 

5. feladat 
A szövegben említett 17. századi metszet mit ábrázol? 

________________________________________________________________ 

6. feladat 
Miért nem tekinthető hiteles dokumentumnak a 17. században készült metszet? 

________________________________________________________________ 

7. feladat 
Keresd ki a szövegből azokat a szavakat vagy szószerkezeteket, amelyekkel a 
szöveg szerzője Lakatos Attilát nevezi meg! 

________________________________________________________________ 

8. feladat 
A szöveg utolsó bekezdését akár el is lehetett volna hagyni. Véleményed szerint 
miért? Indokold! 

________________________________________________________________ 
 

Középiskola 

Interjú Zsolnai László magyarországi közgazdásszal: Az amerikai álom már 
Amerikában is meghalt 

1. Miként fordult az érdeklődése a közgazdaság etikai vetülete felé? 
2. A kilencvenes évek elején kinn voltam a Kaliforniai Barkley Egyete-

men, akkor és ott kezdtem el foglalkozni a gazdaság etikai vonatkozásá-
val. 1992-ben, mikor hazajöttem Magyarországra, itthon ez egy teljesen 
ismeretlen terület volt. A Budapesti Közgazdasági Egyetemen megala-
pítottunk egy gazdaságetikai központot. Először mindenki úgy nézett rá, 
mint borjú az új kapura, de aztán néhány év alatt ez a megközelítés teret 
nyert. A mostani fejlemények drámai erővel jelzik az egész világon, 
hogy nemcsak hogy etikai problémák merülnek fel a mai gazdaságban, 
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főleg a bankrendszerben, hanem maga a probléma gyökere etikai termé-
szetű. Az egyik kurzusunk, amelynek jó pár pénzügyes hallgatója is 
van, tavaly ősszel kezdődött, miközben kezdett összeomlani az amerikai 
pénzügyi rendszer, hétről hétre kaptuk erről a híreket, s a végén azt 
mondták a pénzügyes diákjaink, hogy az egész pénz csakis az etikáról 
szól. 

3. Lát lehetőséget a pénzközpontú, szigorúan haszonorientált piacgazdaság 
etikai alapokra való helyezésére? 

4. A modern kapitalizmusnak nagyon komoly etikai alapjai voltak. Ezek 
az alapok finoman szólva erodálódtak, és a rendszer annyira túlnőtt ön-
magán, hogy ezek a valamikor jól működő etikai alapok a mai, elké-
pesztően megnőtt és túlbonyolított pénzügyi-gazdasági rendszert egy-
szerűen nem szolgálják. A régi etikai alapokon a mai kapitalizmus egy-
szerűen nem tud működni, a mostani összeomlás számomra ennek a vi-
lágos jele. A kapitalizmus morális alapjait kell megújítani ahhoz, hogy 
egy kialakuló, új típusú, szerintem szerkezetileg, nagyságrendileg más-
képp kinéző kapitalista gazdaság működőképes legyen. 

5. Nevét gyakran kapcsolatba hozzák az úgynevezett buddhista közgazda-
ságtannal. Hol a találkozási pont egy 2500 éves spirituális-bölcseleti ta-
nítás és a piacgazdaság között? 

6. Van egy mondás, ami úgy hangzik, hogy nem kell sem közgazdásznak 
lenni, sem pedig buddhistának ahhoz, hogy a buddhista közgazdaságtan 
érdekeljen bennünket. A buddhista közgazdaságtan nem a buddhizmus-
ról szól, hanem egy más típusú életről, egy más típusú gazdálkodásról. 
Szerintem az a lényege, hogy a kevesebb több, lehet úgy élni és gazdál-
kodni, hogy kevesebbet ártsunk a világnak, a többi embernek és nem 
emberi élőlénynek. A buddhizmus alapeszménye a szenvedés csökken-
tése. Ez nem csak egy idealista elképzelés, hanem nagyon komoly köz-
gazdasági tartalma van, egy olyan típusú gazdálkodás, mely a vesztesé-
geket, a károkat csökkenti. Azt, hogy ennek igenis értelme van, ma lát-
juk csak igazán. A buddhista közgazdaságtan egy átfogó név, olyan 
megközelítés, melyet a buddhizmus nélkül is lehet gyakorolni. Az a lé-
nyege, hogy alacsonyabb energiaszinten éljünk, átértékeljük az anyagi 
és a szellemi értékek közötti viszonyt, és újfajta egyensúlyt alakítsunk 
ki egyéni és társadalmi szinten is. A nyugati buddhizmus napjainkban 
majdnem élőbb, mint a keleti, és az egyik legbefolyásosabb szellemi 
irányzat a legfejlettebb térségekben, például Kaliforniában és Skandiná-
viában. A buddhizmus nagyon termékeny dolog, és tőlünk, magyaroktól 
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sem idegen, hiszen az egyik legnagyobb magyar szellem, Kőrösi  Cso-
ma Sándor nagy nyugati buddhista tudós. Szellemi, spirituális megúju-
lásra van szükség, de akinek nem tetszik a buddhizmus, az visszanyúl-
hat például a ferences hagyományhoz. A lényeg egy egyszerűbb és erő-
szakmentesebb élet és gazdálkodás, ami nemcsak a Földnek jó és a töb-
bi embernek, hanem nekünk magunknak is. Ez nem lemondás, hanem 
inkább felszabadulás. A felszabadulás közgazdaságtana nagyon is reális 
dolog. Én például eddigi életemet úgy éltem le, hogy soha egyetlen fo-
rint kölcsönt nem vettem fel. Nem kell feltétlenül belemenni ebbe az 
eszméletlen hitelmókuskerékbe, lehet hitel nélkül élni. 

7. Úgy tudom, tizenöt éve személygépkocsija sincs. 
8. Így van, lehet autó nélkül is élni. Kaliforniában, Angliában is autó nél-

kül éltem, Budapesten is autó nélkül élek. Mindenhová el tudok jutni 
kellemesen, kényelmesen és szabadon. Számos dologról való lemondás 
felszabadulást jelent. Nekem nem kell foglalkoznom például parkolás-
sal, autóadóval. Valami rosszról való lemondás pozitív, nem pedig ne-
gatív dolog. Egy csomó nyűgtől való megszabadulás minőségibb életet 
jelent. Egyébként plazmatévém sincs, nem is lesz, normál tévénk persze 
van, de nemigen szoktuk bekapcsolni. Elmondok egy példát arra, ho-
gyan lehet gondolkodni. Van egy barátom Norvégiában, amely a világ 
egyik leggazdagabb országa. Neki nincs tévéje, ami pozitívum, mert 
nem kell a mocskot nézni. Ő azzal a pénzzel, amit megtakarít azzal, 
hogy nem kell tévé-előfizetési díjat fizetnie, tíz éve két Fülöp-szigeteki 
gyermeket szponzorál, taníttat. Ez szerintem katartikusan szép. Ez a 
buddhista vagy a Szent Ferenc-féle lelkiség. Ez egy példa arra, hogy le-
mondással lehet pénzt csinálni, a pénzt pedig jó dolgokra fordítani. 

9. Feltételezem, az ön társadalmi köreiben nem jellemző ez az életvitel. 
Nem tartják csodabogárnak? 

10. Nem. Az igazi kreatív emberek így élnek, a komoly üzletemberek pedig 
nem, de vannak olyan okosak, hogy szeretnének így élni. Az ideálok 
szintjén nincs vita. Azt gondolom, hogy üzleti körökben is a komolyabb 
emberek eljutottak arra a felismerésre, hogy komoly megtisztulás kell, 
mert ez az út nem vezet sehova. Tizenöt évvel ezelőtt még csodabogár-
nak néztek, de ma már nem. Ma már egy épeszű ember nem kérdőjelezi 
meg, hogy a világnak etikai és spirituális megújulásra van szüksége, és 
már látszanak is a változások. Barack Obama megválasztása szerintem 
hihetetlen fordulat, etikai fordulat egy harmonikusabb világ felé. Ez na-
gyon bátorító dolog. Az eszmények szintjén nincs probléma, a gond a 
gyakorlat szintjén van, hogy ezekből mit tudunk csinálni. Én egyetemi 
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tanárként könnyű helyzetben vagyok, sok mindent meg tudok csinálni, 
akik politikai vagy üzleti pályán mozognak, azok sokkal kötöttebb hely-
zetben vannak. A fordulat vágyak szintjén már megszületett. 

11. Nem gondolja, hogy az átlagemberben szemléletváltás helyett inkább 
még mindig az munkál, hogy plazmatévét kellene venni? 

12. De igen, csak kezdenek rájönni, hogy nem tudják megvenni. A pénz-
ügyek támogatják a lemondást, mert nem tudják finanszírozni. Az em-
berek szerintem megértették, hogy nem finanszírozható többé az a lát-
szatgazdagság, ami volt. Ennek vége. 

13. Amiről ön beszél, az már rég nem puszta közgazdaságtan, hanem élet-
vezetési elvek. 

14. Így van. A közgazdaságtan eredetileg, Arisztotelész értelmezésében ar-
ról szólt, hogyan éljünk, és hogyan szervezzük meg az életünket. Ez az 
alapvető kérdés a közgazdaságban. Nem az a fő kérdés, hogyan szer-
vezzük meg a termelést vagy a kereskedelmet, hanem hogyan akarnak 
élni az emberek, és hogyan tudjuk ezt a megélhetést racionálisan, öko-
logikusan megszervezni. Ez a közgazdaságtan alapvető feladata, a többi 
álprobléma. A világgazdasági válság azt is mutatja, hogy a közgazda-
ságtan nem hogy nem mindenható, hanem egy csomó dologban impo-
tens. Nem tudta előre jelezni a válságot, és nem is tud igazi megoldáso-
kat találni. Tágabb társadalomtudományi megközelítés és gyakorlatori-
entáltság kell ahhoz, hogy ki tudjunk lábalni belőle. 

15. Summa summárum, az amerikai álom nincs többé, eljött az ébredés 
ideje? 

16. Pontosan. A kaliforniai álom már Kaliforniában is meghalt, mivel nem 
lehet megvalósítani, Európában pedig még kevésbé. Szép volt, jó volt, 
felejtsük el, próbáljunk meg valami értelmeset csinálni, ami nem árt a 
Földnek, nem árt másoknak és főleg nem árt önmagunknak. 

17. Mi lenne a megvalósítható alternatíva? 
18. A helyi hagyományok, kultúra, ökoszisztéma tisztelete és az erre épülő 

gazdálkodás és üzlet. Ha Erdélyben vagy Magyarországon ugyanazt 
akarjuk csinálni, mint New Yorkban, akkor veszítünk. Nekünk valami 
autochton, saját értékeinkből kinövő, kreatív dolgot kell csinálni. Én na-
gyon sok kicsiny európai országban vagy régióban látok elképesztően 
kreatív, helyi hagyományokból kinövő, de világszínvonalú dolgokat, 
amelyek példaértékűek lehetnek. Ilyenek Katalónia, Dánia, Dél-Fran-
ciaország vagy Lombardia. Ők nem másolnak senkit, hanem ők maguk 
megteremtik az új modelleket, az új technológiákat, az új üzleteket. 
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1. feladat 
Mikor és hol alapítottak Magyarországon gazdaságetikai központot? 

________________________________________________________________ 

2. feladat 
Arisztotelész értelmezésében miről szólt a közgazdaságtan? 

A. Arról, hogy hogyan szervezzük meg a termelést. 
B. Arról, hogy hogyan finanszírozzuk a befektetéseket. 
C. Arról, hogy hogyan éljünk, és hogyan szervezzük meg életünket. 
D. Arról, hogy hogyan szervezzük meg a kereskedelmet. 

3. feladat 
Keresd ki a szövegből, hogy mit jelent a „hitelmókuskerék” szóösszetétel! 

________________________________________________________________ 

4. feladat  
Keresd ki a szövegből azokat a kulcsszavakat, amelyek a buddhista közgazda-
ságtanhoz rendelhetőek! 

________________________________________________________________ 

5. feladat 
Akinek nem tetszik a buddhizmus, az miért nyúlhat vissza az európai ferences 
hagyományokhoz? Sorolj fel legalább három okot, amiért ez lehetséges! 

________________________________________________________________ 

6. feladat 
Jelöld meg azokat a szövegrészeket (karikázd be a számokat), amelyeket az in-
terjú készítője mond! 

7. feladat 
Mi a közös az első és második bekezdés tartalmában? 

________________________________________________________________ 

8. feladat 
Keresd ki azokat az érveket, amelyek azt támasztják alá, hogy a világnak etikai 
és spirituális megújulásra van szüksége! 

________________________________________________________________ 

9. feladat 
A szöveg alapján készítsd el az interjú alany portréját! 

________________________________________________________________ 
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10. feladat 
Egyetértesz-e a Zsolnai László által javasolt alternatív megoldással? Indokold 
álláspontodat! 

________________________________________________________________ 

 

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 

Képzési szakaszok szerint tartalmazza a javítókulcsot és a megoldást felada-
tokra lebontva. 
 

Elemi iskola 
Terülj, terülj asztalkám… feladat javítókulcsa  
1. feladat 

Helyes megoldás: 10 pont (a válaszban mind a két elemet leírja) 
Részleges megoldás: 5 pont (a válaszban csak egy-egy elemet említ meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem megfelelő választ ad) 

2. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (a helyes két okot sorolja fel) 
Részleges megoldás: 5 pont (csak egy helyes okot ír le) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

3. feladat 
Helyes válasz: 5 pont (egyetlen elfogadható válasz az A) 

4. feladat 
Helyes válasz: 5 pont (egyetlen elfogadható válasz a C) 

5. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (négy földrész nevét adja meg) 
Részleges megoldás: 5 pont (csak két kontinens nevét írja le) 
Helytelen megoldás: 0 pont (más földrajzi neveket ír le) 

6. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (öt nép nevét adja meg) 
Részleges megoldás: 2 pont jár minden leírt nép nevére  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem a kérdésre válaszol) 
Helyes megoldás: 10 pont (három ország nevét írja le) 
Részleges megoldás: 5 pont (két ország nevét írja le)  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem a kérdésre válaszol) 

7. feladat 
Helyes megoldás: 15 pont (mind a három okot helyesen sorolja fel) 
Részleges megoldás: 10 pont (csak két okot ír le) 



131 

Helytelen megoldás: 0 pont (nem a kérdésre válaszol, vagy nem elfogadható 
okokat ad meg) 

8. feladat  
Helyes megoldás: 10 pont (három érvet sorol fel) 
Részleges megoldás: 5 pont (csak két vagy egy érvet említ meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem a kérdésre válaszol, vagy nem elfogadható 
érveket fogalmaz meg) 

9. feladat  
Helyes megoldás: 15 pont (az állítás igazságát a szöveg alapján egy vagy 
több példával támasztja alá) 
Részleges megoldás: 5 pont (az állítás igazságát nem támasztja alá 
példákkal) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem a kérdésre válaszol, vagy nem elfogadható 
érvekkel igazolja az állítás igazságát) 

 

MEGOLDÁSI ÚTMUTATÓ 
1. feladat 
Hogyan étkeztek a régiek?  

hétköznap egyszerűen, mértékkel 
böjtben szűkösen, lemondással 
ünnepen bőségesen és szertartásosan 

2. feladat 
A szokást régen a lehetőségek szabták meg. Ma mindez miért változott meg? 
Mondj két okot rá! 

A világ könnyű bejárhatósága, a fejlett tartósítási módszerek 
3. feladat 
Miért lázad fel a szervezetünk? 

A. Legtöbbször többet eszünk a szükségesnél. 
B. Változatosan étkezünk. 
C. Mértékkel eszünk. 
D. Bőségesen és szertartásosan étkezünk. 

4. feladat 
A vegetáriánusok miért nem esznek húst? 

A. Nem szeretik a húst. 
B. Nem jutnak hozzá. 
C. Azt tartják, hogy kegyetlenség bármilyen állat halála árán jóllaknunk. 
D. A vallásuk tiltja. 
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5. feladat 
Milyen földrészek neveit találod meg a szövegben? Írd ki őket! 

Ázsia, Közép-és Dél-Amerika, Afrika 
6. feladat 
A szövegből gyűjtsd ki és rendezd külön oszlopba a népek, illetve az országok 
neveit! 

Népek nevei:  
sumérok  

egyiptomi  
mexikói  
görög 
zsidó 

Országok nevei:  
Kína 

Mexikó 
Franciaország 

7. feladat 
Sorold fel három módját annak, hogyan nyernek lisztet ott, ahol kevés a gabona! 

Keményítőt tartalmazó gumókat, gyümölcsöket, a pálmafa belét zúzzák 
lisztté; az óceániai kenyérgyümölcs lisztes belét szeletekre vágva, levélbe 
csomagolva sütik; a majomfa termését használják fel; kukoricából sütnek ke-
nyeret. 

8. feladat  
A böjt miért szerepel minden vallás szabályai között?  

A böjt segít féken tartani a falánkságunkat, tisztítja szervezetünket, önma-
gunkat fegyelmezni tanít. 

9. feladat  
A szöveg alapján bizonyítsd be, hogy igaz az állítás: ahány ház, annyi szokás! 

Különböző példákkal támaszthatja alá érvelését: 
Különböző földrajzi tájegységeken különböző növények jelentik a mindenna-
pi kenyeret; különböző népeknél különbözőek az evési szokások; a hús fo-
gyasztását illetően is különböző az ízlésünk; stb. 
A pirossal írt válaszok a lehetséges helyes megoldások. 

 

Általános iskola 
Középkori apátság maradványaira…  
 

A FELADAT JAVÍTÓKULCSA 
1. feladat 

Helyes megoldás: 10 pont (pontosan megjelöli a századot) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem megfelelő századot jelöl meg) 
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2. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (az időt és a helyet is megadja) 
Részleges megoldás: 5 pont (vagy az időt vagy a helyet írja le) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

3. feladat 
Helyes válasz: 10 pont (egyetlen elfogadható válasz a C) 

4. feladat 
Helyes válasz: 10 pont (mind a négy intézmény nevét leírja) 
Részleges megoldás: 5 pont (csak két intézmény nevét írja le) 
Helytelen megoldás: 0 pont (más földrajzi neveket ír le) 

5. feladat 
Helyes megoldás: 15 pont (a képen látható főbb elemeket leírja) 
Részleges megoldás: 10 pont (csak a várost említi vagy csak egy elemet 
emel ki) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható válasz) 

6. feladat 
Helyes megoldás: 15 pont (legalább két okot említ meg) 
Részleges megoldás: 10 pont (egy okot említ meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem a kérdésre válaszol) 

7. feladat 
Helyes megoldás: 15 pont (mind az öt szót, illetve szerkezetet felsorolja) 
Részleges megoldás: 10 pont (csak hármat ír le) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem a kérdésre válaszol, vagy nem megfelelő 
szavakat, szerkezeteket ad meg) 

8. feladat 
Helyes megoldás: 15 pont (két érvet sorol fel) 
Részleges megoldás: 10 pont (csak egy érvet említ meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem a kérdésre válaszol, vagy nem elfogadható 
érveket fogalmaz meg) 
 

MEGOLDÁSI ÚTMUTATÓ 
1. feladat 
Mikor épült a váradhegyfoki premontrei apátság? 

A XII. században. 
2. feladat 
Mikor bukkantak a premontrei apátság maradványaira? Milyen alkalommal? 

2008-ban, a domb egyik utcájának a közművesítése során. 
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3. feladat 
Mit jelentett a középkorban a hiteles hely? 

A. Zarándokhelyet. 
B. Adóbevételi központot. 
C. Közjegyzői hivatalt. 

4. feladat 
Erdélyben milyen egyházi intézmények szolgáltak hiteles helyként? Írd ki a szö-
vegből őket! 

Váradhegyfoki konvent; a váradi és gyulafehérvári káptalan, kolozsmonosto-
ri konvent 

5. feladat 
A szövegben említett 17. századi metszet mit ábrázol? 

A város látható, középpontjában a várral; az előtérben fallal körülvett épít-
mény látható (a hegyfoki konvent) 

6. feladat 
Miért nem tekinthető hiteles dokumentumnak a 17. században készült metszet? 

Földrajzilag nem megbízható; nem a helyszínen, megfigyelés alapján történt 
a rajzolás. 

7. feladat 
Keresd ki a szövegből azokat a szavakat vagy szószerkezeteket, amelyekkel a 
szöveg szerzője Lakatos Attilát nevezi meg! 

A Körösvidéki Múzeum munkatársa; a szakember; történész; a Körösvidéki 
Múzeum régésze; az archeológus. 

8. feladat 
A szöveg utolsó bekezdését akár el is lehetett volna hagyni. Véleményed szerint 
miért? Indokold! 

Az információkat az előző szövegrész is tartalmazza. Szó szerint ismétel 
olyan szövegrészeket, amelyek az előző bekezdésekben már előfordultak. A 
pirossal írt szöveg a lehetséges helyes válaszokat fogalmazza meg. 

 

Középiskola 
Az amerikai álom már Amerikában is meghalt 
 

A FELADAT JAVÍTÓKULCSA 
1. feladat 

Helyes megoldás: 5 pont (a válaszban mind a két elemet leírja) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem megfelelő választ ad) 



135 

2. feladat 
Helyes megoldás: 5 pont  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

3. feladat 
Helyes válasz: 10 pont (a szerkezet magyarázata a megértéshez szükséges 
legfőbb információkat megadja) 
Részleges megoldás: 5 pont (a szerkezet jelentését megmagyarázza, de váz-
latosan) 
Helytelen megoldás: 0 pont (a jelentés értelmezése nem elfogadható) 

4. feladat 
Helyes válasz: 10 pont (a buddhista közgazdaságtanhoz rendelhető kulcssza-
vak vagy szószerkezetek közül legalább hármat kiemel) 
Részleges megoldás: 5 pont (csak két vagy egy kulcsszót emel ki) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem megfelelő szavakat vagy szerkezeteket ír le) 

5. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (három helyes okot sorol fel) 
Részleges megoldás: 5 pont (csak két helyes okot ír le) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem megfelelő okokat sorol fel) 

6. feladat 
Helyes megoldás: 5 pont (9 helyes számot karikázott be) 
Részleges megoldás: 1 pont (négy helyes számot karikázott be) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem a megfelelő számokat karikázta be) 

7. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (egy mondatban megfogalmazza a két bekezdés 
témáját) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem a kérdésre válaszol, vagy nem ismeri fel a 
közös témát) 

8. feladat 
Helyes megoldás: 15 pont (három érvet sorol fel) 
Részleges megoldás: 10 pont (csak két vagy egy érvet említ meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem a kérdésre válaszol, vagy nem elfogadható 
érveket fogalmaz meg) 

9. feladat 
Helyes megoldás: 15 pont (tömör, a fő vonásokat magába sűrítő jellemzést 
készít) 
Részleges megoldás: 10 pont (túl általános a jellemzés, nem támaszkodik 
kellő mértékben a szövegre) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem a kérdésre válaszol, vagy nem elfogadható 
a portré) 
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10. feladat 
Helyes megoldás: 15 pont (álláspontja igazolására három érvet sorol fel) 
Részleges megoldás: 10 pont (csak két vagy egy érvet említ meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem a kérdésre válaszol, vagy nem elfogadható 
érveket fogalmaz meg) 

 

MEGOLDÁSI ÚTMUTATÓ 
1. feladat 
Mikor és hol alapítottak Magyarországon gazdaságetikai központot? 

1992-ben, a Budapesti Közgazdasági Egyetemen. 
2. feladat 
Arisztotelész értelmezésében miről szólt a közgazdaságtan? 

A. Arról, hogy hogyan szervezzük meg a termelést. 
B. Arról, hogy hogyan finanszírozzuk a befektetéseket. 
C. Arról, hogy hogyan éljünk, és hogyan szervezzük meg életünket. 
D. Arról, hogy hogyan szervezzük meg a kereskedelmet. 

3. feladat 
Keresd ki a szövegből, hogy mit jelent a „hitelmókuskerék” szóösszetétel! 

A fogyasztás hitelből való finanszírozása; újabb és újabb hitelek felvevése; 
az eladósodásból való megszabadulás lehetetlensége.  

4. feladat  
Keresd ki a szövegből azokat a kulcsszavakat, amelyek a buddhista közgazda-
ságtanhoz rendelhetőek! 

A kevesebb több; olyan típusú gazdálkodás, amely a károkat csökkenti; az 
anyagi és szellemi javak közötti viszony átértékelése; újfajta egyensúly kiala-
kítása egyéni és társadalmi szinten; egyszerűbb és erőszakmentesebb élet és 
gazdálkodás.  

5. feladat 
Akinek nem tetszik a buddhizmus, az miért nyúlhat vissza az európai ferences 
hagyományokhoz? Sorolj fel legalább három okot, amiért ez lehetséges! 

Szellemi megújulást hirdet; lemondás, ami felszabadulást jelent; lehet úgy 
élni, hogy kevesebbet ártsunk a világnak.  

6. feladat 
Jelöld meg azokat a szövegrészeket (karikázd be a számokat), amelyeket az in-
terjú készítője mond!  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. 
7. feladat 
Mi a közös az első és második bekezdés tartalmában? 

A közgazdaságtan etikai problémáiról szólnak. 
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8. feladat 
Keresd ki azokat az érveket, amelyek azt támasztják alá, hogy a világnak etikai 
és spirituális megújulásra van szüksége! 

A látszatgazdaság, ami volt, nem finanszírozható többé; a nyűgtől való meg-
szabadulás pozitív dolog; számos dologról való lemondás felszabadulást je-
lent. 

9. feladat 
A szöveg alapján készítsd el az interjú alany portréját! 

Az interjú alany szövege alapján megfelelő tulajdonságokat rendel a szemé-
lyiséghez (pl. gondolkodó, a közösségért felelősséget érző stb).  

10. feladat 
Egyetértesz-e a Zsolnai László által javasolt alternatív megoldással? Indokold 
álláspontodat! 

Az indoklás tükrözi, hogy megértette az alternatív megoldás lényegét (pl. he-
lyi hagyományokból kinövő kreatív dolgokat kell csinálni; helyi értékekből 
ihletődő új technológiákat, új modelleket kell létrehozni). 
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II. A FŐMÉRÉS 
 

Körlevél 
 

Kedves Kolléga! 

Az elmúlt években diákjaink írásbeli kifejezőképességének színvonalát vizs-
gáltuk az országos hatókörű iskolai eredménymérésekkel. Az adatgyűjtés a kisorsolt 
iskolák tanítóinak, magyartanárainak segítségével, a fogalmazásokat megíró diákok 
közreműködésével valósult meg.  

Az idei tanévben tanulóink olvasási és szövegértési képességének színvonalát 
szeretnénk felmérni, hiszen az olvasási képesség az oktatás hatékonysága szempontjából 
az egyik legfontosabb tudáselem.  

Kérésünk az, hogy a tanítók és magyartanárok kapcsolódjanak be a felmérésbe, 
hiszen közreműködésük elengedhetetlenül szükséges a sikeres lebonyolításhoz! 

A mérés menete a következő: 
1. A lépcsőzetes mintavétel szabályai alapján az országos jegyzékből kisorsoltunk 

megfelelő számú iskolát a következő szempontok szerint: az iskola típusa; régiók 
szerinti eloszlás (tömb, átmeneti régió, szórvány); az iskolák helye szerint (falu vagy 
város). 

2. A mérést a kisorsolt iskolákban a megjelölt évfolyam minden tanulójával elvé-
geztetjük a következő módon: 
− A mérésben résztvevő minden tanulóval megoldatjuk a feladatlap gyakorlatait.  
− A tanulók egy tanítási órán oldják meg az első olvasási tesztet, és válaszoljanak a 

diákoknak feltett kérdésekre (kérdőív kitöltése). Egy másik tanítási órán oldják 
meg a második olvasási tesztet. 

− A tanulók a feladatlapokra családnevüknek kezdőbetűjét és személynevüket írják 
fel. (Ez megkönnyíti a dolgozatok azonosítását és lehetővé teszi, hogy az 
értékelésben érvényesítsük a nemek szerinti megoszlás szempontját). 

3. A kijelölt évfolyamok: elemi iskola 3. osztály; általános iskola 7. osztály; középis-
kola 11. osztály. 

4. A mérőeszközök: az első olvasási teszt a korosztálynak megfelelő dokumentum 
jellegű szöveg és a hozzá kapcsolódó kérdések; a második teszt a korosztálynak 
megfelelő elbeszélő szöveg és a kapcsolódó kérdések. 

5. A javítást egyetemistákból álló csoport fogja elvégezni, az adatfeldolgozást számító-
géppel végezzük el.  

6. Szeretnénk, ha a mérést a tavaszi vakációig le lehetne bonyolítani, ha ez nem lehet-
séges, akkor április 30-ig. Az összegyűjtött feladatlapok elszállításáról gondosko-
dunk.  

 
Marosvásárhely, 2010. március 13.  Közreműködésüket köszönve: 
 Pletl Rita 
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Kérdőívek évfolyamonként 
 

Elemi osztályok 
 

Név (családnevednek kezdőbetűjét, személynevedet írd le): 
Megye, helység neve: 
Az iskola neve: 
Osztály: 
 
Kiegészítő adatok 
1. Milyen nyelven beszélsz: 

a. a családban, 
b. baráti körben, 
c. rokonaiddal, 
d. szomszédokkal? 

2. Hány könyvet olvasol egy évben: 
a. magyarul, 
b. románul? 

3. Azt a választ jelöld be soronként, amely rád érvényes! 
 Soha Ritkán Néha Gyakran Mindig 

Kirándulásokon, múzeum lá-
togatásakor felhasználom és 
felismerem az iskolában ta-
nultakat. 

     

Az iskolában tanultakat al-
kalmazom és felhasználom a 
mindennapokban. 

     

4. Nevezd meg: 
a. Az életben való boldogulásodat leginkább segítő tantárgyat! 

…………………………………………………………………………... 
b. Az általad legkedveltebb tantárgyat, tantárgyakat! 

…………………………………………………………………………... 
c. Az általad legkevésbé kedvelt tantárgyat, tantárgyakat! 

…………………………………………………………………………... 
5. Azt a választ jelöld be soronként, amely rád érvényes! 
Amikor tanulok: Soha  Ritkán Néha Gyakran Mindig 
Megpróbálom kapcsolni az új 
anyagot a tanultakkal. 
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A szöveget szó szerint meg-
jegyzem és felmondom. 

     

A szöveget emlékezetből el-
mondom. 

     

Aláhúzom a fontosabb része-
ket. 

     

Kapcsolatokat keresek a fo-
galmak között. 

     

Vázlatot készítek.      
6. Kérjük, jelöld meg X-szel szüleid legmagasabb, befejezett iskolai végzett-
ségét! 
Apa iskolai végzettsége: 

a. kevesebb, mint 8 osztály; 
b. 8 osztály; 
c. szakmunkásképző (10, 11 osztály); 
d. érettségi;  
e. középiskola utáni posztliceális szakképzés; 
f. főiskolai, egyetemi diploma; 
g. egyetem utáni képzés (magiszteri, doktori). 

Anya iskolai végzettsége: 
a. kevesebb, mint 8 osztály; 
b. 8 osztály; 
c. szakmunkásképző (10, 11 osztály); 
d. érettségi;  
e. középiskola utáni posztliceális szakképzés; 
f. főiskolai, egyetemi diploma; 
g. egyetem utáni képzés (magiszteri, doktori). 

7. Kérjük, jelöld meg X-szel, hogy szüleid jelenlegi foglalkozása az alábbi 
kategóriák közül hová sorolható! 
Apa foglalkozása: 

a. munkanélküli; 
b. nyugdíjas/ betegnyugdíjas; 
c. alkalmazottként fizikai munkát végez; 
d. alkalmazottként szellemi munkát végez; 
e. gazdálkodó (mezőgazdaságban); 
f. önálló iparos/ kereskedő; 
g. önálló szellemi foglalkozású. 
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Kérünk, nevezd meg konkrétan édesapád/ nevelőapád foglalkozását (amennyi-
ben jelenleg munkanélküli vagy nyugdíjas, akkor az utolsó foglalkozását nevezd 
meg)! …………….............................................................................................. 
Anya foglalkozása: 

a. munkanélküli; 
b. nyugdíjas/ betegnyugdíjas; 
c. gyermeknevelési szabadságon van; 
d. alkalmazottként fizikai munkát végez; 
e. alkalmazottként szellemi munkát végez; 
f. gazdálkodó (mezőgazdaságban); 
g. önálló iparos/ kereskedő; 
h. önálló szellemi foglalkozású. 

Kérünk, nevezd meg konkrétan édesanyád/ nevelőanyád foglalkozását (amennyi-
ben jelenleg munkanélküli, nyugdíjas vagy gyermeknevelési szabadságon van, 
akkor az utolsó foglalkozását nevezd meg …………………………….………….  
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Általános iskola és líceum 
 
Név (családnevednek kezdőbetűjét, személynevedet írd le):  
Megye, helység neve: 
Az iskola neve: 
Osztály: 
 

Kiegészítő adatok 
1. Milyen nyelven beszélsz: 

a. a családban, 
b. baráti körben, 
c. rokonaiddal, 
d. szomszédokkal? 

2. Hány könyvet olvasol egy évben: 
a. magyarul, 
b. románul? 

3. Azt a választ jelöld be soronként, amely rád érvényes! 
 Soha  Ritkán Néha Gyakran Mindig 
Kirándulásokon, múzeum lá-
togatásakor felhasználom és 
felismerem az iskolában tanul-
takat. 

     

Az iskolában tanultakat alkal-
mazom és felhasználom a 
mindennapokban. 

     

4. Nevezd meg: 
a. Az életben való boldogulásodat leginkább segítő tantárgyat! 

…………………………………………………………………………... 
b. Az általad legkedveltebb tantárgyat, tantárgyakat! 

…………………………………………………………………………... 
c. Az általad legkevésbé kedvelt tantárgyat, tantárgyakat! 

…………………………………………………………………………... 
5. Azt a választ jelöld be soronként, amely rád érvényes! 
Amikor tanulok: Soha  Ritkán Néha Gyakran Mindig 
Megpróbálom kapcsolni az új 
anyagot a tanultakkal. 

     

A szöveget szó szerint meg-      
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jegyzem és felmondom. 
A szöveget emlékezetből el-
mondom. 

     

Aláhúzom a fontosabb része-
ket. 

     

Kapcsolatokat keresek a fo-
galmak között. 

     

Kiírom a kulcsfogalmakat.      
Jegyzetelek      
Kérdéseket fogalmazok meg a 
tanultak alapján. 

     

Vázlatot készítek.      
 
6. Azt a választ jelöld be soronként, amely rád érvényes! 

Amikor tanulok: jellemző 
nem 

jellemző 
Célom a továbbtanulás, ezért alaposan tanulok.   
Csak azt szoktam megtanulni, ami érdekel.   
Ha elkezdek egy feladaton dolgozni, semmi nem 
tud kizökkenteni belőle. 

  

Ha nem kapnék elismerést az eredményeimért, 
nem lenne olyan izgalmas számomra a tanulás. 

  

Több időt fordítok a tanulásra, ha úgy érzem, 
hogy társaim többet tudnak. 

  

Csalódnak bennem otthon, ha rossz eredményt 
érek el. 

  

 
7. Kérjük, jelöld meg X-szel szüleid legmagasabb, befejezett iskolai végzett-
ségét! 
Apa iskolai végzettsége: 

a. kevesebb, mint 8 osztály; 
b. 8 osztály; 
c. szakmunkásképző (10, 11 osztály); 
d. érettségi;  
e. középiskola utáni posztliceális szakképzés; 
f. főiskolai, egyetemi diploma; 
g. egyetem utáni képzés (magiszteri, doktori). 
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Anya iskolai végzettsége: 
a. kevesebb, mint 8 osztály; 
b. 8 osztály; 
c. szakmunkásképző (10, 11 osztály); 
d. érettségi;  
e. középiskola utáni posztliceális szakképzés; 
f. főiskolai, egyetemi diploma; 
g. egyetem utáni képzés (magiszteri, doktori). 

8. Kérjük, jelöld meg X-szel, hogy szüleid jelenlegi foglalkozása az alábbi 
kategóriák közül hová sorolható! 
Apa foglalkozása: 

a. munkanélküli; 
b. nyugdíjas/ betegnyugdíjas; 
c. alkalmazottként fizikai munkát végez; 
d. alkalmazottként szellemi munkát végez; 
e. gazdálkodó (mezőgazdaságban); 
f. önálló iparos/ kereskedő; 
g. önálló szellemi foglalkozású. 

Kérünk, nevezd meg konkrétan édesapád/ nevelőapád foglalkozását (amennyi-
ben jelenleg munkanélküli vagy nyugdíjas, akkor az utolsó foglalkozását nevezd 
meg)!.............................................................................................................. 
Anya foglalkozása: 

a. munkanélküli; 
b. nyugdíjas/ betegnyugdíjas; 
c. gyermeknevelési szabadságon van; 
d. alkalmazottként fizikai munkát végez; 
e. alkalmazottként szellemi munkát végez; 
f. gazdálkodó (mezőgazdaságban); 
g. önálló iparos/ kereskedő; 
h. önálló szellemi foglalkozású. 

Kérünk, nevezd meg konkrétan édesanyád/ nevelőanyád foglalkozását 
(amennyiben jelenleg munkanélküli, nyugdíjas vagy gyermeknevelési szabad-
ságon van, akkor az utolsó foglalkozását nevezd meg)! ………………………… 
 
Feladatok 
Az egymásra épülő képzési szakaszok szerinti sorrendben következnek. 
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Elemi iskola 
 
Plakát 

Név (családnév kezdőbetűje és keresztnév): ……………………. 
 

Feladatlap  
 
1. Miről tudósít a plakát? 

________________________________________________________________ 
2. Hol lesz a rendezvénysorozat helyszíne? 

________________________________________________________________ 
3. Hány napig tart a fesztivál és vásár?  

________________________________________________________________ 
4. Milyen programokat szerveznek a gyermekeknek? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
5. Mi keltette fel legjobban az érdeklődésedet? Indokold válaszodat!  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
6. A felnőtteknek tartott rendezvények közül melyikre mennél el szívesen 
szüleiddel? Indokold válaszod!  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
7. A plakát nem ad információt arról, hogy ingyenes a belépés vagy jegyet kell 
vásárolni. Honnan tudhatod meg?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
8. A kiállítások közül melyik kapcsolódik ismert erdélyi mesemondóhoz?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
9. Milyen kapcsolat van a plakát címe és képei között? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Feladatlap 

Egyszer régen, igen-igen régen egy szegény falusi legény elhatározta, 
hogy vándorútra indul. Ment, mendegélt, napokon, éjszakákon át barangolt, míg 
egyszer csak nagyon megéhezett. Mivel úti tarisznyájában már nem talált egy 
morzsányit sem a hazai cipóból, elhatározta, hogy betér a közeli faluba. 

Majdcsak akad valaki, aki megkínálja egy kis meleg étellel. 
Csakhogy abban a faluban egyetlen jószívű ember se lakott. 
– Ha nem látnak vendégül sehol – mondotta a legény az alvégen –, majd 

főzök magamnak kőlevest. 
Elcsodálkozott ezen az utolsó ház gazdája; és csakhamar híre terjedt, 

hogy a messziről jött vándor kőlevest akar főzni. A nagy csodára nevetve futot-
tak össze az emberek. 

Hoztak a falubeliek edényt; a szegény vándorlegény pedig megtöltötte 
vízzel, és beletette a követ. 

– Megengedné valaki, hogy a fazekat rátegyem a tűzhelyére? 
Persze, hogy megengedték, mert nagyon kíváncsiak voltak: hiszen kőle-

vesről még egyikük se hallott. Amint a víz forrni kezdett, így szólt a vándor: 
– Egy kanál zsírral micsoda pompás illata lenne! 
Hoztak neki zsírt három kanállal. 
Minthogy a víz már javában forrt, egyre türelmetlenebbül várta a falu 

népe, hogy mi lesz. A legény megkóstolta a levest, és megjegyezte: 
– Pompás, csak egy kicsit sótlan. Jó volna belé egy kevéske só. 
Hoztak sót több marékkal. A legény megkavarta a levest, és újból megíz-

lelte. 
– Ha egy kevéske káposzta is volna benne, nincs ember, aki meg ne 

nyalná mind a tíz ujját utána. 
Erre az egyik asszony beszaladt a veteményeskertbe, és három nagy fej 

káposztát hozott. A vándor megtisztította, és beleszelte a párolgó levesbe. A víz 
csak egyre forrt. A leves már majdnem elkészült, mikor a vendég váratlanul is-
mét megszólalt: 

– Ha még egy falat kolbásszal is megörvendeztetnének, akkor lenne iga-
zán fölséges a leves! 

Hárman is vágtak neki egy-egy darab kolbászt; sőt volt, aki egy jókora 
kenyérszeletet is hozott. A legény beledobta a kolbászdarabokat a vízbe, és a le-
ves csakhamar elkészült. Akkor levette a tűzről; a tarisznyájából kanalat horgá-
szott elő, körülményesen leült, és jóízűen falatozni kezdett. Közben nagyokat 
harapott a kenyérből. Olyan jóízűen falatozott, hogy hamarosan kiürült a fazék, 
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csak a kő maradt az alján. A falubéliek, akik szájtátva álltak körülötte, szinte 
egyszerre kérdezték: 

– Hát a kővel mi lesz? 
– A kővel?! Azt megmosom, és elteszem máskorra, amikor újból olyan 

helyre érek, ahol semmivel se kínálják meg a fáradt vándort... 
(Magyar népmese) 

 
Feladatok 

 
1. Számozd meg a sorokat annak megfelelően, amilyen sorrendben az esemé-
nyek történtek! Az elsőt megjelöltük neked.  

I. Egy szegény falusi legény vándorútra indult. 
Nem látták vendégül sehol. 
Elhatározta, hogy kőlevest főz. 
Betért a közeli faluba. 
A levest levette a tűzről.  
A követ eltette máskorra. 
Jóízűen falatozott, a fazék hamarosan kiürült. 

2. Mikor történtek az események? 

________________________________________________________________ 

3. Miért tér be a vándorlegény a közeli faluba? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Miért nem kínálja meg senki a fáradt vándort meleg étellel? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Milyen levest készít magának és miből? 

________________________________________________________________ 

6. Az emberek miért segítenek elkészíteni a levest? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. Miért nem ad a legény másnak is a levesből? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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8. A kő fontos szerepet játszik a történetben. Magyarázd meg, hogy miért fontos 
a történet szempontjából! 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Jellemezd a falubeli embereket! 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10. Mi a történet központi mondanivalója? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

11. Olvasd el az utolsó két bekezdést, képzeld el, hogy te is ott voltál. Mit vála-
szoltál volna erre? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Általános iskola 
Feladatlap 

A Világörökség kincsei a Kárpát-medencében – esszépályázat diákoknak 
2010. január 6.  

A veszprémi BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA pályázatot ír 
ki az általános iskolák 7-8. osztályos diákjai számára. „2010. sikeres diákszer-
zője” címet adományozzuk a díjazott munkák alkotóinak. A versenyzők bemu-
tatkozására, előadásaikra, a díjak átadására 2010. május 7-én, Veszprémben, a 
Báthory Iskolában kerül sor. Téma: „A Világörökség kincsei a Kárpát-meden-
cében” 
A dolgozatot nyomtatva, valamint PowerPoint formátumban (is) kérjük. 

• A nyomtatott, Word dokumentum terjedelme címoldallal, tartalomjegy-
zékkel, a forrásanyag feltüntetésével maximum: 20 oldal (A4) 

• PowerPoint terjedelme: 20 diakép, CD-n vagy DVD-n 
A díjazottak 2010. április 30-án, pénteken Veszprémben 8-10 perces elő-

adásban (prezentációban) mutatják be dolgozatukat, választott témájukat. 
A dolgozat tükrözze a pályázó önálló kutató munkáját, ténymegismerő 

forrásanyag gyűjtését. 
 

Beküldendő: 
• nyomtatott dokumentum – a címoldalon szerepeljen; 

o a dolgozat címe; 
o a (szerző) diák neve; 
o lakcíme; 
o e-mail címe; 
o telefonszáma; 
o iskolája neve; 
o iskolája címe; 
o a felkészítő tanár – szülő – segítő neve, telefonszáma, e-mail címe; 

• CD vagy DVD a címoldalon (dián) szerepeljenek a fenti adatok. 
A zsűri tagjai: 
Bertáné Bíró Judit, tanár, Báthory István Általános Iskola, Veszprém 
Kara Emília, tanár, Cholnoky Jenő Általános Iskola, Veszprém 
Gy. Lovassy Klára, igazgató, Magyar Építőipari Múzeum, Veszprém 
Parádi Tímea, környezetmérnök, Hungrana Kft., Szabadegyháza 
Tölgyesi Ákos, okleveles építőmérnök, okleveles mérnök-tanár, Táncsics 

Mihály Szakközépiskola, Veszprém 
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Elnök: 
Dr. Tölgyesi József, egyetemi tanár, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 

Beadási határidő: 2010. május 10. 

Cím: Milló Ildikó tanár 
BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
8200 Veszprém, Halle u. 10. 
06 88 561-915, 561-916  
web: http://www.vpbathory.sulinet.hu/ 
Nevezési díj nincs. A pályázattal, a versennyel kapcsolatos minden költség a pá-
lyázót terheli. 
A döntő időpontja: 2010. május 7. (péntek) 14–17 óra között a Báthory István 
Általános Iskolában. 

 
Név (családnév kezdőbetűje és keresztnév): ……………………. 

 
Feladatok 

 
1. A meghirdetett pályázattal kapcsolatban hány információt tartalmaz a cím? 
Sorold fel őket! 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Az általános iskolások közül kik vehetnek részt a pályázaton?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. A díjazott munkák alkotóinak milyen címet adományoznak?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Az elkészült dolgozatot milyen formában kell beküldeni?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. A pályázónak milyen szempontokat kell betartania a dolgozat elkészítésekor? 
Sorold fel őket!  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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6. A nyomtatott dokumentum címoldalán hány adatnak kell szerepelnie? Ezek 
miért fontosak? Válaszod indokold!  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. A szöveg alapján magyarázd meg a prezentáció jelentését!  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8. A dátumok segítségével állapítsd meg a pályázat főbb eseménymozzanatait! 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Részt vennél-e a pályázaton? Válaszod indokold!  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Név (családnév kezdőbetűje és keresztnév): ……………………. 
 

Feladatlap 
 

Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály 
 

Az ördög bújt az osztályba. Reggel, mikor bejöttünk, új szemétládát talál-
tunk. Szép, nagy szemétláda, politúros. Azonnal kiderült, hogy egész kényelme-
sen el lehet férni benne.  

A szemetet természetesen kiszedjük belőle, és szépen eltrancsírozzuk a 
tetején. Ehhez művész ösztön kell. Körös-körül egyenlő távolságban kenyérbe-
lek jönnek: közepére, mint valami dísztárgy, egy nagy darab szalonnahéj. Min-
denki rendez valamit: régi vasakat, tollszárakat viszünk a szemétkiállításra, amit 
belépődíj mellett mutogat a Deckner.  

A második tízpercben váratlanul kitör a cédularagasztás. Először Kele-
men hátán jelenik meg egy rövid jelentés, mely tudtul adja, hogy az illető ön-
magát „szamár”-nak minősíti, s ezt minden különös értesítés helyett állandóan 
reklamírozni óhajtja. Kelemennek aztán bizalmasan megsúgja valaki, hogy el-
határoztuk, hogy cédulát ragasztunk Roboz hátára; Kelemen röhög magában, és 
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csakhamar feltűz egy hasonló cédulár Roboz hátára. Roboz már öt perce röhög 
velünk együtt Kelemen céduláján. Kelemen már fuldoklik, hunyorog a szemé-
vel – a röhögés nő, dagad, egyre vidámabb lesz, orkánná fajul –, de minél job-
ban röhögnek ők egymáson, mi annál jobban röhögünk őrajtuk.  

Aztán a következő dolgot találja ki valaki. Az ember odamegy például 
Auerhez, aki szorgalmasan ír valamit: lihegve nekiszalad lázasan, örömtől fel-
dúlt arccal – kapkodó hangon karon ragadja. „Gyere, gyere gyorsan...!” – fuldo-
kolja, és viszi magával. Auer kapkod, nem érti. „Na, mi az, mi az, mi történt, 
hová?” – kérdi izgatottan és ijedten, és szedi a lábát. A másik nem felel, lihegve 
cipeli, keresztülvonszolja a folyosón, felrohan vele a harmadik emeletre. Auer 
agyán villámgyors iramban többféle lehetőség mozgóképe száguld. A nagybá-
csija jött meg Amerikából. Az igazgató hívatja, mert konferencia volt, és ott 
végre megállapodtak a tanárok, hogy ez az Auer egészen kivételes, érthetetlen 
zseni, amilyent egy században egyet szül csak a korszellem, és azért rögtön ki 
kell adni neki az érettségi bizonyítványt és ezer korona ösztöndíjat egy nagy be-
széd kíséretében, amit a tanári szobában tart az igazgató. A kultuszminiszter hí-
vatja, aki itt van a tanáriban, direkt miatta jött, mert valaki beküldte neki Auer 
legutóbbi magyar dolgozatát, amit könnyek között felolvastak az Országházban, 
és Auerrel most kezet akar fogni a kormány képviselője. A szabadkézi-tanár hí-
vatja, mert egy gazdag mecénás meglátta az ő „Stilizált levélalak” című szépia-
rajzát és harmincezer koronáért meg akarja venni a városligeti Feszty-körkép 
helyére, amit most elárvereztek. „Húszezerért is odaadom” – gondolja még hir-
telen Auer, amint lihegve felérnek a negyedik emeletre. Ott egyszerre a hírvivő, 
aki eddig egy szót se szólt, elereszti Auer karját, és szép lassan megindul lefelé. 
Auer csodálkozva utána fordul, a lépcső alján már ott áll az egész osztály és rö-
hög. Auer egy percig áll, marhák, mondja aztán dühösen, és jön, szégyenszem-
re, lefelé, két perc múlva már ő röhög legjobban, mikor Robozzal csinálják vé-
gig ugyanazt.  

Közben Wlach a táblára lerajzolta Kökörcsin tanár urat, alsónadrágban, 
de különben cilinderrel a fején, amint II. Józsefnek jelentést tesz az Osztály 
magaviseletéről. II. József az orrát piszkálja, és egy üveg Zacherlint nyújt át 
Kökörcsinnek, aki köszöni alássan és jót húz az üvegből.  

Zajcsek ordít, hogy őt nem hagyják tanulni, végre fogja magát, beül az új 
szemétládába, magára húzza a fedelét, s orrhangon énekel. Wlach jelt ad, egy-
szerre mindenki elhallgat és feláll. Zajcsek rémülten dugja ki a fejét, azt hiszi, a 
tanár jött be. Vad röhögés. Zajcsek megvetően kiköp a ládából és undorral ma-
gára húzza a fedelet.  
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Hanem most tényleg belép Kökörcsin. Halálos csend: egyszerre mindnyá-
junknak eszébe jut Zajcsek, aki a szemétládában ül. De Zajcsek másodszor már 
nem hagyja becsapni magát, nem mozdul.  

És most rettenetes óra következik. Az egész osztály egyetlen hullámzó 
rekeszizom, amit képtelen erőfeszítéssel szorít le a halálos röhögés. A fojtott rö-
högés forró láza lüktet a vérvörös arcokon, és a halántékok kidagadnak. Min-
denki a pad fölé hajol. A csönd, melynek fenekén egy esetleges kipukkadás bor-
zasztó réme vonaglik, ingerlően zúg a fülünkben. És vannak elszánt, vakmerő 
gazemberek az utolsó padokban, akik még feszítik a kritikus hangulatot. A kis 
Löbl lebújt a padok alá, négykézláb mászkál kényelmesen, körös-körül mászta 
az osztályt, és egyenként megfogta a lábunkat. A szemétláda gyanúsan mozog. 
Kökörcsin emelt hangon fejtegeti II. József érdemeit; hátulról meglöknek, egy 
hang súg rekedten a fülembe: „Vigyázz, jön a pad alatt Löbl, már a negyedik 
pad alatt van!” Mindenki felhúzza a lábát a padra: a szájunk reszket a röhögés-
től, kétségbeesetten próbálok figyelni, hogy másra tereljem fantáziámat. Kökör-
csin lelkesen magyarázza, milyen szép dolog volt II. Józseftől, hogy egy tollvo-
nással visszavonta összes rendeleteit. „Az anyja második Jóska!!” – mondja 
Eglmayer az utolsó padban, hihetetlenül mély gyomorhangon. Auer élesen fel-
szisszen: Löbl most ért odáig és belecsípett. „Nézd – mondja valaki mellettem –, 
Kökörcsin egyik lába rövidebb lett, mint a másik.”  

A szemem majd kiugrik. Most... most vége... még egy pillanat... és rob-
ban... Ebben a percben a tanár a következő viccet csinálja:  

– Auer, mit mozgolódik maga, mint egy sajtkukac? 
Soha még bohózatírónak olyan hatása nem volt a közönségre. Mint gátját 

áttépő áradat: harsan fel a röhögés. Percekig röhögünk, felszabadulva, hörögve. 
A tanár csodálkozva néz, és elnézően mosolyog – magában megállapítja, hogy 
milyen frappáns és ellenállhatatlan humora van neki. 

 
Feladatok 

 
1. Hol és mikor bontakoznak ki az események?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Kik a szereplők? Az elbeszélő hány szereplőt említ név szerint?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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3. Az alábbi mondatban kikre utalnak a névmások: „de minél jobban röhögnek 
ők egymáson, mi annál jobban röhögünk őrajtuk.”?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Hova bújik el Zajcsek, hogy tanulni tudjon? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Milyen lehetőségek villannak fel Auer agyában, amikor osztálytársa megra-
gadja, és viszi magával fel a lépcsőn?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Miért jutnak eszébe csak jó dolgok, kellemes események? Válaszod indo-
kold!  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Középiskola 

Név (családnév kezdőbetűje és keresztnév): ……………………. 
 

Feladatlap 
 

Hogyan válasszak szakot? 

Nem könnyű feladat eldönteni, hogy milyen képzésre, milyen szakra je-
lentkezzen valaki, hiszen nagyban befolyásolja a felvételi sikerességét, majd a 
felvételit követő éveket, és talán egy egész életre kihatással lehet. A megfelelő 
szak kiválasztása önismeretet és felelős döntést igényel. 

A pályaválasztást befolyásoló tényezők között a szakemberek egy-egy 
felmérés során a következőkkel szoktak számolni: milyen a tanuló egyéni ér-
deklődése, hogyan és milyen mértékben hat a középiskolásra a családja véle-
ménye, milyen a leendő intézmény, szak vagy szakma presztízse. Számításba 
szokott jönni továbbá a diploma megszerzését követő pénzkereseti lehetőség, a 
tanárok és/vagy barátok véleménye, és az is, hogy a kiszemelt egyetem milyen 
messze van a lakóhelytől. Ez utóbbinál szempont lehet az is, ha nagyon messze 
van az egyetem (vannak, akik ezt szeretnék), és számíthat a fordított eset is: 
akár takarékossági szempont is vezérelhet a pályaválasztáskor; azaz fontos le-
het, hogy ne kelljen albérletet vagy kollégiumot fizetnie a leendő hallgatónak. 

1. feladat 
A választáskor ki-ki különböző mértékben veszi figyelembe a különböző 

szempontokat. Az alábbi táblázatba írd be a szövegben felsorolt hét tényezőt, és 
soronként értékeld annak megfelelően, hogy melyik mennyire fontos számodra. 

 
A pályaválasztást 

befolyásoló 
tényezők 

egyáltalán 
nem fontos 

keveset 
számít 

átlagosan 
fontos 

fontos 
nagyon 
fontos 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
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A közelmúltban készített felmérések arról tanúskodnak, hogy a mai felvé-
telizők elsősorban egyéni érdeklődésüknek megfelelően választanak maguknak 
intézményt. Akik csak sokadrangúnak jelölik meg ezt a szempontot, azok általá-
ban a lakóhely szerinti közelség szerint döntenek. A második legfontosabb té-
nyezőként a család hatása tartható számon, s a felmérési eredmények tanúsága 
szerint csak ezután következik a szakma presztízse, végül pedig a diploma utáni 
pénzkereseti lehetőség. Ma már jóval kevésbé mérvadó a diákok döntését illető-
en a tanárok véleménye, legkevésbé pedig a barátok, ismerősök ajánlása számít 
a mai felvételizőknek. Az állandó lakóhely mint jelentkezést befolyásoló ténye-
ző jóval kiegyenlítettebb értékeket mutat a különböző településtípusokon élők 
között, mint évekkel korábban. Még mindig a fővárosiak számára a legkevésbé 
fontos szempont az, hogy lakóhelyükhöz közeli egyetemet, illetve főiskolát vá-
lasszanak. A leginkább azoknál a megkérdezetteknél bizonyult ez a tényező 
mérvadónak, akik nem megyeszékhelyen, hanem egyéb vidéki városban, köz-
ségben vagy tanyán élnek. 

Tájékozódni kell 
Létezik néhány felvételivel kapcsolatos kiadvány, és adottak a nyílt na-

pok, melyek azt a célt szolgálják, hogy az érdeklődő diák felmerülő kérdéseire 
választ adjanak. Igenis fontos tudni egy felsőoktatási intézményről, milyen 
presztízzsel rendelkezik, de számíthat egy középiskolás számára az is, milyen 
külföldi továbbtanulási lehetőségei adódnak, ha az adott képzést választja. A 
felvételizők döntését befolyásolhatja az is, hogy a majdani alma mater milyen 
szakmai gyakorlatot biztosít, milyen ott a diákélet, milyen költségeket emészt-
het fel az esetleges kollégiumi vagy albérleti szálláshely, és az sem utolsó mér-
legelési szempont, hogy a főiskola, illetve egyetem milyen könyvtárral, számí-
tógépparkkal rendelkezik, és milyen egyéb szolgáltatások járnak az ott tanulók-
nak. 

Szakbemutatások, szakleírások, szakmaleírások 
Tapasztalatunk szerint a felvételizők sokszor nem ismerik választási lehe-

tőségeiket, és valójában nem sokat tudnak arról, hogy a kiszemelt képzésen 
valójában milyen készségeket, tudást sajátítanak majd el. 

A különböző képzések megismerését segítik a szakleírások, amelyek a 
meghirdethetett alap- és mesterképzési szakok és az egységes, osztatlan képzé-
sek legfontosabb jellemzőit tartalmazzák: szerepel bennük a képzési idő, a dip-
loma megszerzéséhez szükséges kreditek száma és a választható szakirányok is. 
A bemutatásokból megismerhető az egyes képzések célja, a megszerezhető 
szakmai kompetenciák listája, a hallgató számára elvégzendő szakmai gyakorlat 
jellemzői, illetve a nyelvi követelmények. 
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A szakmaleírások sokat segítenek a szakmák megismerésében. Megtalál-
hatóak például a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerében (FEOR). 
Ezekből megismerhetjük az adott szakmára jellemző tevékenységeket, eszközö-
ket, munkaformákat, a betölthető munkaköröket, valamint a szükséges képesíté-
sekről is informálódhatunk. 

2. feladat 
Miért nem könnyű feladat eldönteni, hogy milyen szakra jelentkezzen valaki? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. feladat 
A közelmúltban készített felmérések tanúsága szerint melyek a pályaválasztást 
leginkább meghatározó tényezők? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. feladat 
Kiknél fontos szempont az, hogy a lakóhelyükhöz közeli egyetemet, illetve főis-
kolát válasszanak? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. feladat 
Mit érdemes megtudni a kiválasztott felsőoktatási intézményről? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. feladat 
A te döntésedet milyen tényezők befolyásolják a leginkább? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. feladat 
Milyen célt szolgálnak a nyílt napok? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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8. feladat 
Milyen információkat tartalmaznak a szakleírások? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9. feladat 
Milyen tájékozódási források állnak a felvételizők rendelkezésére? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10. feladat 
Hány megnevezése található a szövegben az oktatási intézménynek? Melyek 
ezek? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Név (családnév kezdőbetűje és keresztnév): …………………….… 
 

Feladatlap 
 

Karel Capek: A költő 
 

Közönséges rendőrségi eset volt; egy autó reggel négykor a Zitna utcában 
elütött egy részeg öregasszonyt, és továbbhajtott. Dr. Mejzlíknek, a fiatal rend-
őrfogalmazónak most ki kellett derítenie, hogy melyik autó volt az. Egy ilyen 
fiatal fogalmazó komolyan szokta venni kötelességét. 

– Hm – szólt a 141. számú rendőrhöz –, tehát maga háromszáz méter tá-
volságból egy gyorsan hajtó autót és a földön egy emberi testet látott. Mit csi-
nált legelőször? 

– Először is az elgázolthoz futottam, hogy elsősegélyben részesítsem. 
– Először is meg kellett volna állapítania az autó rendszámát – morgott 

dr. Mejzlík –, és azután törődni a vénasszonnyal. De lehet – tette hozzá, ceruzá-
jával a hajában turkálva –, hogy én is ezt tettem volna, amit maga. Tehát az autó 
számát nem látta; és egyébként az autóra vonatkozólag...? 

– Azt hiszem – felelte a 141. számú rendőr –, hogy sötét színű volt. De 
lehet, hogy kék vagy vörös. A kipufogóból kitóduló gáztól nem láttam jól. 

– Ó, Jézusom, hát akkor hogyan állapítsam meg, hogy melyik kocsi volt 
az? Menjek talán oda minden sofőrhöz, és kérdezzem meg tőle: kérem szépen, 
nem gázolt el véletlenül egy öregasszonyt? No, mondja meg, mit csináljak most? 

A rendőr az alárendelt tanácstalanságával vonta meg a vállát. 
– Kérem – mondta –, egy tanú jelentkezett nálam, de az se tud semmit. Itt 

vár kint. 
– Hát vezesse be – morgott dr. Mejzlík kedvetlenül, és hiába igyekezett 

valami okosat kiolvasni a sovány jegyzőkönyvből. – Kérem a nevét és a lakcí-
mét – mondta gépiesen, rá se nézve a tanúra. 

– Jan Králik, műegyetemi hallgató – jelentette ki a tanú szilárd hangon. 
– Ön, uram, jelen volt, amikor egy ismeretlen autó ma reggel négy órakor 

elütötte Bozena Macháckovát?  
– Igen, jelen voltam, és meg kell mondanom, hogy a sofőr a hibás. Ké-

rem, fogalmazó úr, az utca egészen üres volt, és ha a sofőr a keresztezésnél las-
sított volna... 

– Milyen messze volt Ön onnan? – szakította félbe dr. Mejzlík. 
– Tíz lépésnyire. A barátomat kísértem el a ... a kávéházból, és amikor a 

Zitná utcába értünk... 
– Hogy hívják a barátját? – szakította félbe újra dr. Mejzlík. – Nem látom 

itt a jegyzőkönyvben. 
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– Jaroslav Nerad költő – mondta a tanú kissé büszkén. – De ő aligha 
mondana önnek valamit. 

– Miért ne mondana? – morgott dr. Mejzlík belekapaszkodva a szalma-
szálba. 

– Mert ő olyan... olyan... költő. Mikor az a szerencsétlenség megtörtént, 
sírva fakadt, és rohant haza, mint egy kisgyerek. Szóval, amikor a Zitná utcához 
értünk, hátulról őrült sebességgel egy autó közeledett... 

– Mi volt a rendszáma?  
– Azt nem tudom, kérem. Azt nem figyeltem meg. Én csak az őrült sebes-

séget figyeltem meg, és éppen azt mondtam magamban, hogy... 
– És milyen volt az a kocsi? – szakította félbe dr. Mejzlík. 
– Négyütemű robbanómotor – mondta szakértelemmel a tanú. – Az autó-

márkákban persze nem ismerem ki magam. 
– És milyen színe volt? Ki ült benne? Nyitott volt vagy csukott? 
– Azt nem tudom – mondta a tanú megütődve. – Azt hiszem, valami feke-

te kocsi volt; de pontosabban nem figyeltem meg, mert amikor a baleset történt, 
azt mondtam Neradnak: „Nézd, ezek a pimaszok elütnek egy embert, és még 
csak meg se állnak!” 

– Hm – vélte dr. Mejzlík elégedetlenül –, ez ugyan egészen helyénvaló és 
indokolt erkölcsi reakció, de én jobban örülnék, ha megfigyelte volna az autó 
rendszámát. Uram, borzasztó, hogy az emberek mennyire képtelenek megfi-
gyelni valamit. Ön persze tudja, hogy a sofőr a hibás, ön helyesen véli, hogy az 
emberek pimaszok, de a számot nem nézi meg. Ítélkezni mindenki tud, de ren-
desen, tárgyilagosan megfigyelni valamit... Köszönöm, Králik úr, nem tartózta-
tom tovább. 

Egy óra múlva a 140. számú rendőr becsöngetett Jaroslav Nerad költő la-
kásán. Igen, mondta az asszony, akinél Nerad lakott, a költő itthon van, de al-
szik. A költő az ajtóból a rendőrre meresztette apró, meghökkent szemét, se-
hogy se tudott rájönni, mit követett el. A végén mégis megértette valahogy, mi-
ért kell a rendőrségre mennie. 

– Okvetlenül el kell mennem? – kérdezte bizalmatlanul. – Én ugyanis 
semmire sem emlékszem; éjszaka kicsit be voltam... 

– Rúgva – segített a rendőr megértően. – Uram, én sok költőt ismerek. 
Hát akkor öltözzön fel; megvárjam? 

Aztán a költő és a rendőr beszélgetésbe mélyedtek az éjszakai lokálokról, 
az életről általában, a mennybolton tapasztalható különös jelenségekről és sok 
egyéb dologról; csak a politika volt mindkettőjük számára idegen. Ilyen barát-
ságos és tanulságos beszélgetés közben érkeztek a rendőrségre. 
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– Ön Jaroslav Nerad költő – szólította meg dr. Mejzlík. – Tanú úr, ön 
jelen volt, mikor egy ismeretlen autó elütötte Bozena Macháckovát. 

– Igen – sóhajtott a költő. 
– Meg tudná nekem mondani, milyen volt az az autó? Hogy nyitott volt-e 

vagy csukott, milyen volt a színe, ki ült benne, és mi volt a rendszáma? 
A költő erősen gondolkodott. 
– Azt nem tudom – mondta –, nem figyeltem meg. 
– Nem tud visszaemlékezni semmi apróságra sem? – próbálkozott dr. 

Mejzlík. 
– Á, dehogy – felelte a költő őszintén. – Én ugyanis egyáltalán nem fi-

gyelek az apróságokra. 
– Hát kérem – fordult felé dr. Mejzlík ironikusan – mit figyelt meg egyál-

talán? 
– Azt az egész hangulatot – felelte a költő bizonytalanul. – Tudja, azt az 

elhagyatott utcát... olyan hosszú utca volt... hajnalban... és ahogyan az az 
asszony ott fekve maradt... – s itt a költő hirtelen felugrott. – Hiszen én erről ír-
tam is valamit, amikor hazaértem! – Kotorászni kezdett a zsebeiben, és kihúzott 
egy csomó borítékot, számlát és egyéb hasonló holmit. – Nem, nem ez az – mo-
rogta –, ez se az... Várjunk csak, talán ez lesz az – reménykedett valami boríték 
hátlapjába merülve. 

– Adja ide – szólt dr. Mejzlík barátságosan. 
– Nem sokat ér – védekezett a költő –, de ha akarja, felolvasom. Mire lel-

kesen tágra nyitotta szemét, és a hosszú szótagokat éneklő hangon elhúzva, sza-
valni kezdett: 

... komor színű házak menete: egy, kettő, áll! 
a hajnal játszik mandolinján 
miért pirulsz leánykám? 
120 HP géppel rohanunk a világ végére 
vagy Szingapúrba 
megállj, megállj, a gép repül 
nagy szerelmünk a porban fekszik 
a leány letört virág hattyúnyak, kebel, dob és cintányér 
miért sírok egyre? 

– Ennyi az egész – jelentette ki Jaroslav Nerad. 
– Kérem szépen – kérdezte dr. Mejzlík –, mi legyen ez? 
– Hát az autóbaleset – csodálkozott a kérdésen a költő. – Mi az, talán nem 

világos a vers? 
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– Attól tartok, hogy nem. – vélekedett dr. Mejzlík bíráló hangon. – Én 
valahogyan nem tudom kiolvasni, hogy július 15-én reggel négy órakor egy 
ilyen és ilyen számú autó a Zitná utcában elütötte Bozena Machácková ittas 
állapotban levő koldusasszonyt, a sebesültet az Általános Kórházba szállították, 
ahol a halállal küzd. Ezekről a tényekről az ön verse, uram – amennyire alkal-
mam volt megfigyelni –, nem tesz említést. Hát így áll a helyzet. 

– Ez csak a nyers valóság, uram – felelte a költő, és megdörzsölte az orrát. 
– De a vers – az a belső valóság. A vers szabad, szürreális képzetek egymásután-
ja, amelyet a valóság a költő tudata alatt életre hív, tudja? Látási és hallási asszo-
ciációk sora. És az olvasónak alá kell vetnie magát ezeknek az asszociációknak – 
jelentette ki Jaroslav Nerad szemrehányó hangon. – Akkor megérti őket. 

– Kérem – robbant ki dr. Mejzlík .– Vagy várjunk. Adja csak ide az opu-
szát. Köszönöm. Hát itt az áll, hogy hm: „Komor színű házak menete: egy, ket-
tő, áll!” Hát most legyen szíves megmagyarázni... 

– De hiszen ez a Zitna utca – mondta a költő nyugodtan. – Két olyan ház-
sor, tudja? 

– És miért nem például a Národni út? – kérdezte dr. Mejzlík kétkedve. 
– Azért, mert az nem olyan egyenes – hangzott a meggyőző válasz. 
– Jó. Gyerünk tovább. „A hajnal játszik mandolinján.” Na jó, legyen. 

„Miért pirulsz, leánykám?” Mondja kérem, hogy kerül ide egy lány? 
– A hajnalpír – felelte a költő lakonikusan. 
– Aha, bocsásson meg. „120 HP géppel rohanunk a világ végére.” Nos? 
– Valószínűleg akkor ért oda az autó. 
– És 120 lóerős volt? 
– Azt nem tudom; ez azt jelenti, hogy gyorsan hajtott. Mintha a világ vé-

gére akarna repülni. 
– Ja úgy. „Vagy Szingapúrba.” Az istenért, miért éppen Szingapúrba? 
A költő vállat vont. 
– Azt már nem tudom. Talán azért, mert ott malájok laknak. 
– És milyen kapcsolata van annak az autónak a malájokkal? He? 
A költő leverten izgett-mozgott. 
– Lehet, hogy az a kocsi barna volt, nem gondolja? – mondta gondolatai-

ba merülve. – Valami barnaságnak feltétlenül kellett ott lennie. Különben miért 
volna itt Szingapúr? 

– No látja – mondta dr. Mejzlík –, az a kocsi vörös volt, meg kék, meg fe-
kete. Most melyik színt válasszam? 

– Válassza a barnát – ajánlotta a költő. – A barna kellemes szín. 
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– „Nagy szerelmünk a porban fekszik, a leány letört virág”– olvasta 
tovább dr. Mejzlík. – Ez a letört virág a részeg koldusasszony. 

– Hát csak nem fogok részeg koldusasszonyokról írni a versembe? – szólt 
a költő sértődötten. – A koldusasszony egyszerűen nő volt, érti ezt? 

– Aha. És mi ez itten: „Hattyúnyak, kebel, dob és cintányér.” Ezek sza-
bad asszociációk? 

– Mutassa – mondta a költő meglepetten, és a papír fölé hajolt. – Hattyú-
nyak, kebel, dob és cintányér... mi akar ez lenni? 

– Éppen azt kérdeztem – morgott dr. Mejzlík sértően. 
– Várjon csak – gondolkozott a költő –, valaminek kellett ott lennie, ami 

ilyesmire emlékeztetett... Ide hallgasson, nem emlékezteti önt néha a kettes 
szám hattyúnyakra? 

Nézze – és ceruzával egy 2-est írt a papírra. 
– Aha – mondta dr. Mejzlík figyelmesen. – És mi a kebel? 
– Az a 3-as, két kis ív, hát nem? – magyarázta a költő. 
– Még dob is van itt meg cintányér – mondta a rendőrtisztviselő feszülten. 
– Dob és cintányér – gondolkodott Nerad, a költő –, dob és cintányér... az 

talán az ötös lesz, nem? Nézze – mondta, és egy 5-öst írt le. – Ez a has itt a dob, 
és a cintányér fent van! 

– Várjon –, mondta dr. Mejzlík, és egy papírra ezt a számot írta: 235. – 
Biztos benne, hogy annak az autónak a száma 235 volt? 

– Én nem figyeltem meg semmiféle számot – jelentette ki Nerad, a költő, 
határozottan. – De valami ilyennek kellett ott lennie, különben hogy került vol-
na ez bele a versembe? – kérdezte csodálkozva, és tovább töprengett a költemé-
nyén. – De tudja, ez a két sor a legjobb az egész versben. 

Két nap múlva dr. Mejzlík meglátogatta Neradot. A költő ezúttal nem 
aludt, hanem valami lány volt nála, és hiába keresett egy üres széket, hogy 
hellyel kínálja meg a rendőrtisztviselőt. 

– Én már megyek is – mondta dr. Mejzlík. – Csak meg akartam mondani, 
hogy annak az autónak a rendszáma tényleg 235 volt. 

– Milyen autónak? – lepődött meg a költő. 
– Hattyúnyak, kebel, dob és cintányér – fújta gondolkodás nélkül dr. 

Mejzlík. – És Szingapúr is stimmelt. 
– Aha, már tudom – eszmélt fel a költő. – No, látja, hát ez a belső való-

ság. Felolvassak magának még néhány verset? Most már meg fogja érteni őket. 
– Majd máskor – szólt gyorsan a rendőrtisztviselő. – Ha majd megint lesz 

egy ilyen esetem. 
(Zádor András fordítása) 
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1. feladat 
Mi a történet kiindulópontja? 

________________________________________________________________ 

2. feladat 
Az első két tanú vallomása tartalmaz-e a nyomozás szempontjából hasznosít-
ható információkat? Válaszodat indokold! 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. feladat 
Ki a harmadik tanú és miért nem szerepel a jegyzőkönyvben? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. feladat 
A tanúk hányféleképpen fogalmazzák meg azt, hogy a balesetet okozó autó 
gyorsan hajtott? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. feladat 
Igaz vagy hamis dr. Mejzlík állítása: „…borzasztó, hogy az emberek mennyire 
képtelenek megfigyelni valamit”? Álláspontodat indokold! 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. feladat 
Mi hoz fordulatot a nyomozásban? 

________________________________________________________________ 

7. feladat 
Mit nevez a költő nyers valóságnak?  

________________________________________________________________ 
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8. feladat 
Rendeld a vers szövegének soraihoz a baleset tényeit!  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9. feladat 
Szingapúr milyen asszociációk révén kerül a versbe? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10. feladat 
Az „Akkor megérti őket.” mondatban milyen jelentésekre utal az „akkor”? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

11. feladat 
Milyen helyzetben hangzik el a „Most már meg fogja érteni őket” mondat? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

12. feladat 
Az olvasónak milyen szabályokat kell követnie, hogy megértse a vers szövegét? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 



166 

Javítási útmutató  
Képzési szakaszok szerint tartalmazza a javítókulcsot és a megoldást fel-

adatokra lebontva. 
 

Elemi iskola 
JAVÍTÓKULCS 

Dokumentumszöveg 
 
1. feladat 

Helyes megoldás: 5 pont  
Helytelen megoldás: 0 pont 

2. feladat 
Helyes megoldás: 5 pont 
Helytelen megoldás: 0 pont 

3. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont  
Helytelen megoldás: 0 pont 

4. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (felsorolja a 7 programot)  
Részleges megoldás: 5 pont (3 programot sorol fel) 
Helytelen megoldás: 0 pont (csak két programot említ meg, vagy a felnőtt 
programokat írja le) 

5. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (az indoklás a szövegbeli elemekre alapoz) 
Részleges megoldás: 5 pont (megnevez egy programot, de nem indokol) 
Helytelen megoldás: 0 pont  

6. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (az indoklás a szövegbeli elemekre alapoz)  
Részleges megoldás: 5 pont (megnevez egy programot, de nem indokol) 
Helytelen megoldás: 0 pont  

7. feladat 
Helyes megoldás: 15 pont  
Helytelen megoldás: 0 pont 

8. feladat 
Helyes megoldás: 15 pont (pontosan megnevezi a rendezvényt)  
Részleges megoldás: 5 pont (csak a Benedek Elek nevét adja meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont  
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9. feladat 
Helyes megoldás: 20 pont (legalább három kapcsolatot említ meg)  
Részleges megoldás (1): 10 pont (két kapcsolatot ír le) 
Részleges megoldás (2): 5 pont (egy kapcsolatot ír le) 
Helytelen megoldás: 0 pont  
 

MEGOLDÁS 
Dokumentumszöveg 

 
1. Miről tudósít a plakát? 

A gyermekirodalmi fesztiválról és vásárról. 
2. Hol lesz a rendezvénysorozat helyszíne?  

Budapest, Fény utca 20-22 szám, vagy a Millenáris parkban. Mind a két vá-
lasz helyes. 

3. Hány napig tart a fesztivál és vásár?  
3 napig 

4. Milyen programokat szerveznek a gyermekeknek? 
Találkozás írókkal és illusztrátorokkal; Képregénykészítés; Illusztráció ké-
szítése; Folyóiratkészítés nyereményekkel; Dedikálás; Játéksorok kicsiknek; 
Koncertek. 

5. Mi keltette fel legjobban az érdeklődésedet? Indokold válaszodat!  
Bármelyik programot választhatja. Az indoklásban a szövegre alapozva leg-
alább egy indoknak kell szerepelnie. 

6. A felnőtteknek tartott rendezvények közül melyikre mennél el szívesen 
szüleiddel? Indokold válaszod!  

Bármelyik programot választhatja. Az indoklásban a szövegre alapozva leg-
alább egy indoknak kell szerepelnie. 

7. A plakát nem ad információt arról, hogy ingyenes a belépés vagy jegyet kell 
vásárolni. Honnan tudhatod meg?  

Bővebb információ: www.csodaceruza.com  
A válasz akkor is helyes, ha csak annyit tartalmaz, hogy a megadott címen.  

8. A kiállítások közül melyik kapcsolódik ismert erdélyi mesemondóhoz?  
Illusztrációs kiállítás Benedek Elek meséihez 

9. Milyen kapcsolat van a plakát címe és képei között? 
A válasz helyes, ha kapcsolatot teremt a következők között: irodalom és 
könyv; irodalom és írás (ceruza, toll); madár (ének) és irodalom (költészet) 
között. 
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JAVÍTÓKULCS  
Narratív szöveg  

 
1. feladat 

Helyes megoldás: 5 pont (megfelelően számozza meg az eseménymozzana-
tokat) 
Helytelen megoldás: 0 pont (ha két eseménymozzanatot elvét, akkor már 
nem kap pontot) 

2. feladat 
Helyes megoldás: 5 pont (beírja a mesei fordulatot: régen történt) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

3.feladat 
Helyes megoldás: 5 pont (a válasz tartalmazza a két mozzanatot: éhes és 
nincs ennivalója) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

4. feladat 
Helyes megoldás: 5 pont (a falubeliek jellemzésével megadja: fösvények, 
önzőek, nem jószívűek.) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

5. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (megnevezi a levest: kőleves; felsorolja az alap-
anyagokat, amiből készül) 
Részleges megoldás: 5 pont (megnevezi a levest, de nem sorolja fel az alap-
anyagokat) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

6. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (megjelölik az okot – kíváncsiság –, és leírják, 
hogy mire irányul) 
Részleges megoldás: 5 pont (csak az okot jelölik meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz 

7. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (megjelölik a két okot) 
Részleges megoldás: 5 pont (csak egy okot jelölnek meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

8. feladat 
Helyes megoldás: 15 pont (felsorolják azokat a tényezőket, amelyek igazol-
ják a kő fontosságát) 
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Részleges megoldás: 5 pont (csak egy-két tényezőt jelölnek meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz 

9. feladat 
Helyes megoldás: 15 pont (a jellemzés a történet szempontjából fontos 
mozzanatokat tartalmazza) 
Részleges megoldás: 5 pont (csak egy-két jellemző vonást adnak meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz 

10. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (tömören megfogalmazza a mondanivalót) 
Részleges megoldás: 5 pont (részigazságot tartalmaz a válasz) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz 

11. feladat 
Helyes megoldás:10 pont (minden válasz helyes, amely igazodik a történet 
logikájához ) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

 

MEGOLDÁS  
Narratív szöveg  

 
1. Számozd meg a sorokat annak megfelelően, amilyen sorrendben az esemé-
nyek történtek! Az elsőt megjelöltük neked.  

1. Egy szegény falusi legény vándorútra indult. 
3. Nem látták vendégül sehol. 
4. Elhatározta, hogy kőlevest főz.  
2. Betért a közeli faluba. 
5. A levest levette a tűzről.  
7. A követ eltette máskorra. 
6. Jóízűen falatozott, a fazék hamarosan kiürült. 

2. Mikor történtek az események? 
Egyszer régen, igen-igen régen. 

3. Miért tér be a vándorlegény a közeli faluba? 
Mert nagyon megéhezett; úti tarisznyájában már nem talált egy morzsányit 
sem a hazai cipóból.  

4. Miért nem kínálja meg senki a fáradt vándort meleg étellel? 
A faluban egyetlen jószívű ember sem lakott. 

5. Milyen levest készít magának és miből? 
Kőlevest készít, a következő hozzávalókból: víz, só, zsír, káposzta, kolbász, 
kő. 
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6. Az emberek miért segítenek elkészíteni a levest?  
Azért mert kíváncsiak arra, hogy milyen lehet a kőleves; hogyan lehet levest 
készíteni kőből. Mind a két válasz elfogadható. 

7. Miért nem ad a legény másnak is a levesből? 
Azért nem ad, mert: őt sem kínálta meg senki; meg akarja leckéztetni a falu-
belieket. 

8. A kő fontos szerepet játszik a történetben. Magyarázd meg, hogy miért fontos 
a történet szempontjából! 

A magyarázatnak tartalmaznia kell a következő elemeket: szerepe van az 
események kibontásában (híre fut, hogy kőlevest főz; a feszültség fenntartá-
sában; a tanulság megfogalmazása; kapcsolat a kő és a kőszívű emberek kö-
zött). 

9. Jellemezd a falubeli embereket! 
A szöveg alapján a következő elemeket kell tartalmaznia a jellemzésnek: ma-
guknak valók, fösvények, önzőek; hiszékenyek, kíváncsiak; hiányzik belőlük 
az együttérzés (empátia). 

10. Mi a történet központi mondanivalója? 
Többet ésszel, mint erővel; segíts magadon, ha más nem segít; furfanggal túl 
lehet járni a hiszékeny emberek eszén.  

11. Olvasd el az utolsó két bekezdést, képzeld el, hogy te is ott voltál. Mit vála-
szoltál volna erre? 

Bármely válasz, amely kapcsolódik a mese zárásának logikájához, elfogad-
ható.  

 
 

Általános iskola  
JAVÍTÓKULCS 

Dokumentumszöveg 
 
1. feladat 

Helyes megoldás: 10 pont (a válaszban mind a négy elemet felsorolja) 
Részleges megoldás: 5 pont (csak két elemet sorol fel) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz)  

2. feladat 
Helyes megoldás: 5 pont  
Helytelen megoldás 0 pont  

3. feladat 
Helyes megoldás: 5 pont  



171 

Helytelen megoldás: 0 pont 
4. feladat 

Helyes megoldás: 5 pont (mind a két formát megadja) 
Helytelen megoldás 0 pont (csak egy beküldési formát ad meg, vagy hely-
telen a válasz) 

5. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (a válaszban minimum öt elemet sorol fel) 
Részleges megoldás: 5 pont (csak két elemet sorol fel) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

6. feladat 
Helyes megoldás: 20 pont (a válaszban felsorolja mind a 10 adatot; legalább 
két okot megad a fontosság indoklásában.) 
Részleges megoldás (1): 10 pont (5 adatot sorol fel; legalább két okot megad 
a fontosság indoklásában.) 
Részleges megoldás (2): 5 pont (3 adatot sorol fel; egyetlen okra hivatkozik 
az indoklásban) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

7. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (tömören, egyetlen mondatban megadja a szó je-
lentését) 
Részleges megoldás: 5 pont (körülírja a szó jelentését) 
Helytelen megoldás 0 pont 

8. feladat 
Helyes megoldás: 20 pont (helyesen felvázolja az öt eseménymozzanatot; 
észreveszi a megadott dátumok közötti ellentmondásokat) 
Részleges megoldás (1): 10 pont (helyesen felvázolja az öt eseménymozza-
natot; nem veszi észre a dátumok közötti ellentmondásokat) 
Részleges megoldás(2): 5 pont (három eseménymozzanatot sorol fel; nem 
veszi észre a dátumok közötti ellentmondásokat) 

9. feladat 
Helyes megoldás: 10pont (az indoklás három indokot tartalmaz) 
Részleges megoldás: 5 pont (az indoklás csak egy indokot tartalmaz) 
Helytelen megoldás: 0 pont 
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MEGOLDÁS 
Dokumentumszöveg  

 
1. A meghirdetett pályázattal kapcsolatban hány információt tartalmaz a cím? 
Sorold fel őket! 

4 információ; a téma, a téma szűkítése, műfaj, résztvevők köre 
2. Az általános iskolások közül kik vehetnek részt a pályázaton?  

7-8. osztályos diákok 
3. A díjazott munkák alkotóinak milyen címet adományoznak?  

„2010. sikeres diákszerzője” 
4. Az elkészült dolgozatot milyen formában kell beküldeni?  

Nyomtatva, Power-Point 
5. A pályázónak milyen szempontokat kell betartania a dolgozat elkészítésekor? 
Sorold fel őket!  

Terjedelem (maximum 20 oldal); formai követelmények (címoldal, tartalom-
jegyzék, forrásanyag feltüntetése); önálló kutató munkán kell alapulnia; tük-
rözze a ténymegismerő forrásanyag gyűjtését. 

6. A nyomtatott dokumentum címoldalán hány adatnak kell szerepelnie? Ezek 
miért fontosak? Válaszod indokold!  

10 adatnak: a dolgozat címe, a diák neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszá-
ma, iskolája neve, iskolájának címe; a felkészítő tanár neve, telefonszáma, e-
mail címe,  

7. A szöveg alapján magyarázd meg a prezentáció jelentését!  
Kiselőadás, rövid előadás, 8–10 perces előadás (bármelyik változat jó) 

8. A dátumok segítségével állapítsd meg a pályázat főbb eseménymozzanatait! 
A meghirdetés dátuma: 2010. január 6 
Beküldési határidő: 2010. május 10. 
A döntő időpontja: 2010. május 7.  
A díjak átadása: 2010. május 7.  
A díjazottak bemutatói: 2010. április 30.  
A főbb eseménymozzanatok megállapíthatók, de a dátumok hibásak!  

9. Részt vennél-e a pályázaton? Válaszod indokold!  
A válasz lehet igen vagy nem. Az indoklásnak a szövegbeli információkra 
kell épülnie. 
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JAVÍTÓKULCS 
Narratív szöveg 

1. feladat 
Helyes megoldás: 5 pont (megadja a helyszínt és az időt) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható válasz) 

2. feladat 
Helyes megoldás: 5 pont (megnevezi a szereplőket, kiírja a szövegből a 
nyolc nevet) 
Részleges megoldás: 2 pont (megnevezi a szereplőket, csak négy nevet ír le) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható válasz) 

3. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (a kiemelt névmások jelentését be tudja helyettesí-
teni a megfelelő nevekkel) 
Részleges megoldás: 5 pont (a kiemelt névmások közül csak kettőnek a je-
lentését adja meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható válasz) 

4. feladat 
Helyes megoldás: 5 pont (megjelöli a helyet, ahova elbújik Zajcsek) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem pontosan vagy tévesen jelöli meg a helyet) 

5. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (felsorolja a négy lehetőséget, amelyek átfutnak 
Auer agyában.) 
Részleges megoldás: 5 pont (csak két lehetőséget sorol fel) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható válasz) 

6. feladat 
Helyes megoldás: 5 pont (a válasz tartalmazza azt az alapinformációt, 
amely a szereplő lelkiállapotára utal) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható válasz) 

7. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (tömören bemutatja a karikatúrát: kiket ábrázol, 
milyen helyzetben és hogyan) 
Részleges megoldás: 5 pont (leírja, hogy kiket ábrázol a karikatúra, de a 
többi információt nem adja meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható válasz) 

8. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (a személyes véleménye bármilyen lehet; az in-
doklásban hivatkoznia kell a szövegbeli fontosabb elemekre) 
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Részleges megoldás: 5 pont (a személyes véleménye bármilyen lehet; az in-
doklás nem a szövegre alapoz, vagy nem indokolja véleményét) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható válasz) 

9. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (a metafora értelmezésében felhasználja a törté-
net előzményeit, jellemzi az osztály diákjainak lelkiállapotát) 
Részleges megoldás: 5 pont (az értelmezés csak a metafora közvetlen szö-
vegkörnyezetére utal) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható válasz) 

10. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (a tanár megnyilvánulása, idézi, vagy saját sza-
vaival fogalmazza meg azt, amit a tanár mondott) 
Részleges megoldás: 5 pont (a tanár gesztusát említi meg, de nem hivatko-
zik arra, amit mond) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható válasz) 

11. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (a tanár humoráról megfogalmazott véleménynek 
tükröznie kell az előzményeket; az indoklásnak is ehhez kell igazodnia) 
Részleges megoldás: 5 pont (a tanár humoráról megfogalmazott vélemény 
és az indoklás nincs összhangban) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható válasz) 

12. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (bármelyik szereplővel azonosulhat, az indoklás-
nak viszont a választott szereplő jellemvonásaira utalnia kell) 
Részleges megoldás: 5 pont (megnevezi a szereplőt, de nem indokolja vá-
lasztását) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható válasz) 

 

MEGOLDÁS  
Narratív szöveg 

 
1. Hol és mikor bontakoznak ki az események?  

Az osztályban, egy tanítási nap reggelén. 

2. Kik a szereplők? Az elbeszélő hány szereplőt említ név szerint?  
Diákok, név szerint említi: Deckner, Kelemen, Roboz, Auer, Wlach, Zajcsek, 
Löbl, Eglmayer (8 név). 
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3. Az alábbi mondatban kikre utalnak a névmások: „de minél jobban röhögnek 
ők egymáson, mi annál jobban röhögünk őrajtuk.”?  

Az ők: Roboz és Kelemen; az egymáson: Roboz és Kelemen; a mi: az osztály 
tanulói és az elbeszélő; az őrajtuk: Roboz és Kelemen 

4. Hova bújik el Zajcsek, hogy tanulni tudjon? 
Az új szemétládába. 

5. Milyen lehetőségek villannak fel Auer agyában, amikor osztálytársa megra-
gadja, és viszi magával fel a lépcsőn?  

A lehetőségek: nagybácsija jött meg Amerikából; az igazgató hívatja, mert 
kiadják neki az érettségi bizonyítványt és ezer korona ösztöndíjat; a kultusz-
miniszter hívatja, mert a magyar dolgozatáért kezet akar fogni vele a kor-
mány képviselője; a szabadkézi-tanár hívatja, mert egy gazdag mecénás meg 
akarja venni szépiarajzát. 

6. Miért jutnak eszébe csak jó dolgok, kellemes események? Válaszod indo-
kold!  

Azért mert aki karon ragadja lázasan, örömtől feldúlt arccal kapkodó han-
gon mondja, hogy gyere gyorsan. 

7. Mit ábrázol Wlach karikatúrája?  
A karikatúra Kökörcsin tanár urat ábrázolja alsónadrágban, cilinderrel a 
fején, amint II. Józsefnek jelenti az osztály magaviseletét. A császár az órát 
piszkálja és egy üveg italt nyújt át Kökörcsinnek. 

8. Milyennek találod a karikatúrát? Fejtsd ki véleményed!  
Bármilyen személyes vélemény elfogadható; a kifejtésnek hivatkoznia kell a 
szövegbeli elemekre. 

9. Értelmezd „Az egész osztály egyetlen, hullámzó rekeszizom ...” metaforát!  
A metafora azt az állapotot rögzíti, amelyre a visszafojtott röhögés jellemez. 

10. Mi oldja fel a „rettenetes óra” feszültségét?   
A tanár „vicce”: „Auer mit mozgolódik maga, mint egy sajtkukac?” 

11. A tanárnak valóban ellenállhatatlan humora van? Válaszod indokold! 
Személyes vélemény helyes vagy elfogadható, az indoklásnak a szövegre ala-
pozva kell elemeket tartalmaznia. 

12. Melyik szereplővel azonosulnál? Indokold válaszod! 
Bármelyik szereplővel azonosulhat, a válasznak legalább három indokot kell 
tartalmaznia, amely a szereplő jellemére vagy helyzetére utal. 
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Líceum 
 

JAVÍTÓKULCS 
Dokumentumszöveg  

 
1. feladat 

Helyes megoldás: 10 pont (felsorolja a hét tényezőt) 
Részleges megoldás: 5 pont (négy vagy öt tényezőt sorol fel)  
Helytelen megoldás: 0 pont (négynél kevesebb tényezőt ad meg; vagy nem 
elfogadható a válasz) 

2. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (az indoklás a szövegre alapozva legalább két in-
dokot tartalmaz) 
Részleges megoldás: 5 pont (az indoklás csak egy okot ad meg)  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

3. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (felsorolja a négy tényezőt és betartja a sorrendet) 
Részleges megoldás: 5 pont (két tényezőt sorol fel és betartja a sorrendet)  
Helytelen megoldás: 0 pont (a tényezőket megadja, de nem tartja be a sor-
rendet; vagy nem elfogadható a válasz) 

4. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (minimum két tényezőre hivatkozik) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

5. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (felsorolja a hét szempontot) 
Részleges megoldás: 5 pont (négy vagy öt szempontot sorol fel)  
Helytelen megoldás: 0 pont (négynél kevesebb szempontot ad meg; vagy 
nem elfogadható a válasz) 

6. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (az indoklás a szövegre alapozva legalább három 
tényezőre hivatkozik) 
Részleges megoldás: 5 pont (az indoklás csak egy tényezőt ad meg)  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

7. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (az információnyújtás céljának kell szerepelnie a 
válaszban) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 
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8. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (felsorolja a hét információt) 
Részleges megoldás: 5 pont (négy vagy öt információt sorol fel)  
Helytelen megoldás: 0 pont (négynél kevesebb információt ad meg; vagy 
nem elfogadható a válasz) 

9. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (felsorolja a hat forrást) 
Részleges megoldás: 5 pont (három vagy négy információt sorol fel)  
Helytelen megoldás: 0 pont (háromnál kevesebb információt ad meg; vagy 
nem elfogadható a válasz) 

10. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (felsorolja a négy megnevezést) 
Részleges megoldás: 5 pont (két megnevezést ad meg)  
Helytelen megoldás: 0 pont (egy megnevezést ad meg; vagy nem elfogadha-
tó a válasz) 

 

MEGOLDÁS 
Dokumentumszöveg 

 
1. Miért nem könnyű feladat eldönteni, hogy milyen szakra jelentkezzen valaki? 

A megfelelő szak kiválasztása önismeretet és felelős döntést igényel. A meg-
felelő szak kiválasztása kihatással lehet az egész életre. 

2. Az alábbi táblázatba… 
A szövegben felsorolt hét tényező: egyéni érdeklődés, a család véleménye, a 
leendő intézmény, szak vagy szakma presztízse; a diploma nyújtotta pénzke-
reseti lehetőség; tanárok véleménye, barátok véleménye, a kiszemelt intéz-
mény távolsága a lakóhelytől. 

3. A közelmúltban készített felmérések tanúsága szerint melyek a pályaválasz-
tást leginkább meghatározó tényezők? 

A sorrend a következő: a felvételiző egyéni érdeklődése, a család hatása, a 
szakma presztízse, a diploma utáni pénzkereseti lehetőség. 

4. Kiknél fontos szempont az, hogy a lakóhelyükhöz közeli egyetemet, illetve 
főiskolát válasszanak? 

Azok számára, akik vidéki városban, községben vagy tanyán élnek. 
5. Mit érdemes megtudni a kiválasztott felsőoktatási intézményről?  

Érdemes megtudni: milyen presztízzsel rendelkezik; milyen külföldi tovább-
tanulási lehetőségek adottak; milyen szakmai gyakorlatot biztosít; milyen a 
diákélet; a kollégiumi vagy albérleti szálláshely költségei; az intézmény mi-
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lyen könyvtárral, számítógépparkkal rendelkezik; milyen egyéb szolgáltatá-
sok járnak a hallgatóknak. 

6. A te döntésedet milyen tényezők befolyásolják a leginkább? 
A szövegből megismert tényezők közül kell megadnia minimum kettőt. 

7. Milyen célt szolgálnak a nyílt napok? 
A cél az információnyújtás; az érdeklődők kérdéseikre kell választ adni. 

8. Milyen információkat tartalmaznak a szakleírások?  
A következőket: a képzési idő, a diploma megszerzéséhez szükséges kreditek 
száma; a választható szakirányok; a képzések célja; a megszerezhető kompe-
tenciák listája; a szakmai gyakorlat jellemzői; nyelvi követelmények 

9. Milyen tájékozódási források állnak a felvételizők rendelkezésére? 
Tájékozódási források: kiadványok, nyílt napok, szakbemutatások, szakleírá-
sok, szakmaleírások, internetes forrás (FEOR) 

10. 
egyetem, főiskola, felsőoktatási intézmény, alma mater 

 

JAVÍTÓKULCS  
Narratív szöveg 

 
1. feladat  

Helyes megoldás: 5 pont (megjelöli a történetet indító eseményt) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

2. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (az indoklásban felsorolja azokat az elemeket, 
amelyek hasznavehetetlenek a nyomozás szempontjából; elfogadható az is, 
ha azt adja meg, hogy mi minden hiányzik a tanúvallomásokból) 
Részleges megoldás: 5 pont (az indoklásban csak egy vagy két hasznavehe-
tetlen elemet említ meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

3. feladat 
Helyes megoldás: 5 pont (megnevezi a harmadik tanút és indokolja, hogy 
miért nem szerepel a jegyzőkönyvben) 
Helytelen megoldás: 0 pont (megnevezi a harmadik tanút, de nem indokol, 
vagy nem elfogadható a válasz) 

4. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (kikeresi a szövegből azokat a szavakat vagy szó-
szerkezeteket, amelyeket a gyors hajtásra vonatkoznak) 
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Részleges megoldás: 5 pont (csak hiányosan keresi ki a gyorshajtásra utaló 
szavakat) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

5. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (az indoklásnak tartalmaznia kell azokat a ténye-
ket, amelyek alapján igazolható az állítás igaz volta) 
Részleges megoldás: 5 pont (az indoklás nem veszi figyelembe a teljes 
szöveg-előzményt) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

6. feladat 
Helyes megoldás: 5 pont (megjelöli a fordulatot hozó eseményt) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

7. feladat 
Helyes megoldás: 5 pont (egy mondatban megfogalmazza a nyers valóság 
lényegét) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

8. feladat 
Helyes megoldás: 15 pont (pontosan hozzárendeli a baleset 8 tényét a vers 
szövegéhez) 
Részleges megoldás (1): 10 pont (vagy pontatlan a hozzárendelés, vagy nem 
minden versrészletnek találja meg a megfelelőjét) 
Részleges megoldás (2): 5 pont (csak két tényt tud a vers szövegéhez rendel-
ni) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

9. feladat 
Helyes megoldás: 5 pont (megjelöli a két mozzanatot) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

10. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (be tudja pontosan helyettesíteni a szöveg alapján 
„az akkor” jelentését) 
Részleges megoldás: 5 pont (csak körülírja „az akkor” jelentését) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

11. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (pontosan megadja azt a helyzetet, amelyben el-
hangzik a mondat) 
Részleges megoldás: 5 pont (vagy csak a tér, vagy csak az idő mozzanatot 
adja meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 
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12. feladat 
Helyes megoldás: 10 pont (megnevezi a szabályt) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

 
MEGOLDÁS 

Narratív szöveg 
 
1. Mi a történet kiindulópontja?  

A történet kiindulópontja egy közönséges rendőrségi eset: egy autó elütött 
egy részeg öregasszony. 

2. Az első két tanú vallomása tartalmaz-e a nyomozás szempontjából hasznosít-
ható információkat? Válaszodat indokold! 

Nem tartalmaz hasznos információkat. Az indoklás: nem jegyzik meg az autó 
rendszámát; nem tudják megállapítani egyértelműen a kocsi színét; nem tud-
ják az autó márkáját. 

3. Ki a harmadik tanú és miért nem szerepel a jegyzőkönyvben? 
Jaroslav Nerad költő, azért nem szerepel a jegyzőkönyvben, mert költő; és 
úgy vélik, hogy nem tud megbízható információkat adni.  

4. A tanúk hányféleképpen fogalmazzák meg azt, hogy a balesetet okozó autó 
gyorsan hajtott? 

Gyorsan hajtó autó; őrült sebességgel közlekedett; „120 HP géppel roha-
nunk a világ végére” (vers); Gyorsan hajtott. Mintha a világ végére akarna 
repülni. 

5. Igaz vagy hamis dr. Mejzlík állítása: „… borzasztó, hogy az emberek 
mennyire képtelenek megfigyelni valamit”? Álláspontodat indokold!  

Igaz. Az álláspontnak a tanúvallomásokból kell tényeket felsorolnia. 
6. Mi hoz fordulatot a nyomozásban? 

A költő verse hoz fordulatot a nyomozásban. 
7. Mit nevez a költő nyers valóságnak?  

A költő a baleset tényeit nevezi nyers valóságnak. 
8. Rendeld a vers szövegének soraihoz a baleset tényeit!  

… komor színű házak menete: egy, kettő, állj! – A Zitna utca  
a hajnal játszik mandolinján miért pirulsz, leánykám? – a hajnalpír 
120 HP géppel rohanunk a világ végére – gyorsan hajtó autó 
vagy Szingapúrba – barna szín 
megállj, megállj, a gép repül – a száguldó autó 
nagy szerelmünk a porban fekszik – nő (asszony) 
a leány letört virág 
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hattyúnyak, kebel, dob és cintányér – 2 3 5 
miért sírok egyre? – a költő lelkiállapota 

9. Szingapúr milyen asszociációk révén kerül a versbe? 
A malájok révén, és a barna színt asszociálják. 

10. Az „Akkor megérti őket.” mondatban milyen jelentésekre utal az „akkor”? 
Az „akkor” szövegbeli jelentése: az olvasónak alá kell vetnie magát a sza-
bad asszociációknak. 

11. Milyen helyzetben hangzik el a „Most már meg fogja érteni őket” mondat? 
A rendőrségi eset megfejtése, megoldása után hangzik el. (a költő lakásán, 
amikor a rendőr bejelenti, hogy a vers segítségével megfejtette az esetet. 

12. Az olvasónak milyen szabályokat kell követnie, hogy megértse a vers szö-
vegét? 

A belső valóság szabályainak kell alávetnie magát.  
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A KISORSOLT ISKOLÁK JEGYZÉKE 

Elemi iskola 
Szórvány 

Arad megye 
1. 

 
Elemi Iskola 

 
Pécska 

 
Pecica 

2. Elemi Iskola Bélzerind Zerindu Mic 
Brassó megye 
1. 

 
Általános Iskola 

 
Kőhalom 

 
Rupea 

2. Apáczai Csere János Isk. Apáca Apaţa 
3. Általános Iskola Alsórákos Racoş 
Fehér megye 
1. 

 
Általános Iskola 

 
Nagyenyed 

 
Aiud 

2. Általános Iskola Magyarlapád Lopadea Nouă 
Máramaros m. 
1. 

 
9. számú Általános Iskola 

 
Máramarossziget 

 
Sighetul Marmaţiei 

2. 1. számú Általános Iskola Nagybánya Baia Mare 
Szeben megye 
1. 

 
10. számú Általános Iskola 

 
Medgyes 

 
Mediaş 

Hunyad megye 
1. 

 
3. számú Általános Iskola 

 
Déva 

 
Deva 

Temes megye 
1. 

  
Általános iskola 

 
Zsombolya 

 
Jimbolia 

Átmeneti régió 
Bihar megye 
1. 

 
Számadó Ernő Ált. Iskola 

 
Érkeserű 

 
Cheşereu 

Kolozs megye 
1. 

 
Általános Iskola 

 
Aranyosegerbegy 

 
Viişoara 

2. Általános Iskola Visa Vişea 
Szatmár megye 
1. 

 
Általános Iskola 

 
Halmi 

 
Halmeu 

2. Elemi Iskola  Bogdánd Bogdand 
3. Általános Iskola Hadad Hodod 
Szilágy megye 
1. 

 
1. számú Általános Iskola 

 
Szilágysomlyó 

 
Şimleul Silvaniei 

2. Általános Iskola Szilágypanit Panic 
3. Általános Iskola Szilágynagyfalu Şimleul Silvaniei 

Tömb 
Hargita megye 
1. 

 
Kiss Ferenc Ált. Iskola 

 
Csíkmadaras 

 
Mădăraş 
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2. Általános Iskola Csíkszenttamás Tomeşti 
3. Tompa László Ált. Iskola Székelyudvarhely Odorheiu Secuiesc 
Kovászna m. 
1. 

 
Turóczi Mózes Ált. Iskola 

 
Kézdivásárhely 

 
Târgu Secuiesc 

2. Bodor Péter Ált. Iskola Csernáton Cernat 
3. Általános Iskola Dálnok Dalnic 
Maros megye 
1. 

 
Általános Iskola 

 
Gyulakuta 

 
Fântânele 

2. Általános Iskola Dicsőszentmárton Târnăveni 
3. Általános Iskola Segesvár Sighişoara 

 

Általános iskola és líceum 
Szórvány 

Arad megye 
1. 

 
Csíki Gergely Líceum 

 
Arad 

 
Arad 

2. Általános Iskola Nagyiratos Iratoşu 
Brassó megye 
1. 

 
Áprily Lajos Elm. Líceum 

 
Brassó 

 
Braşov 

2. Zajzoni Rab István Iskola Szecsele Sacele 
3. Általános Iskola Apáca Apaţa 
Fehér megye 
1. 

 
Bethlen Gábor Líceum 

 
Nagyenyed 

 
Aiud 

Máramaros m. 
1. 

 
Vasile Goldis Ált. Iskola 

 
Gyulafehérvár 

 
Alba Iulia 

2. Leőwey Klára Líceum Máramarossziget Sighetul 
Marmaţiei 

3. Németh László Elm. Líc. Nagybánya Baia Mare 
Szeben megye 
1. 

 
Báthory István Ált. Iskola 

 
Medgyes 

 
Mediaş 

2. Octavian Goga Elm. Líc. Szeben Sibiu 
Temes megye 
1. 

 
Bartók Béla Elm. Líceum 

 
Temesvár 

 
Timis 

2. Általános Iskola Ótelek Otelec 
Átmeneti régió 

Bihar megye 
1. 

 
Petőfi Sándor Elm. Líc. 

 
Székelyhíd 

 
Săcueni 

2. 2-es sz. Ált. Iskola, Líc. Nagyszalonta Salonta 
3. Kazinczy Ferenc Ált. Isk. Érsemlyén Şimian 
4. Számadó Ernő Ált. Iskola Érkeserű Cheşereu 
5. Ady Endre Líceum Nagyvárad Oradea 
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Kolozs megye 
1. 

 
Báthory István Elm. Líc. 

 
Kolozsvár 

 
Cluj-Napoca 

2. Jósika Miklós Elm. Líc. Torda Turda 
3. Általános Iskola Kalotaszentkirály Sâncraiu 
4. Általános Iskola Szék Sec 
5. 2-es sz. Általános Iskola Aranyosgyéres Câmpia Turzii 
Szatmár megye 
1. 

 
3-as sz. Általános Iskola 

 
Nagykároly 

 
Carei 

2. Általános Iskola Börvély Berveni 
3. Általános Iskola Szamosdara Dara 
Szilágy megye 
1. 

 
Elméleti Líceum 

 
Zilah 

 
Zalău 

2. Vasile Goldis Ált. Iskola Zilah Zalău 
3. Ioan Ossian Elm. Líceum Szilágysomlyó Şimleul Silvaniei 
4. Általános Iskola Szilágyballa Borla 
5. Általános Iskola Szilágycseh Cehu Silvaniei 

Tömb 
Hargita megye 
1. 

 
Salamon Ernő Elm. Líc. 

 
Gyergyószentmiklós 

 
Gheorgheni 

2. Venczel József Szakköz. Csíkszereda Miercurea Ciuc 
3. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely Od. Secuiesc 
4. Petőfi Sándor Ált. Iskola Csíkszereda Miercurea Ciuc 
5. Kiss Ferenc Ált. Iskola Csíkmadaras Mădăraş 
6. Tamási Áron Ált. Iskola Szentegyházasfalu Vlăhiţa 
7. Általános Iskola Agyagfalva  
8. 6-os sz. Általános Iskola Maroshévíz Topliţa 
Kovászna m. 
1. 

 
Székely Mikó Kollégium 

 
Sepsiszentgyörgy 

 
Sf. Gheorghe 

2. 3-as sz. Általános Iskola Kézdivásárhely Târgu Secuiesc 
3. Mikes Kelemen Líceum Sepsiszentgyörgy Sf. Gheorghe 
4. Baróti Szabó Dávid Líc. Barót Baraolt 
5. Kriza János Ált. Iskola Nagyajta Aita Mare 
6. Végh Antal Ált. Iskola Csernáton Cernat 
7. Benő József Ált. Iskola Bardóc Brăduţ 
8. Általános Iskola Zabola Zăbala 
Maros megye 
1. 
 

 
Deák Farkas Ált. Iskola, 
Bocskay István Elm. Líc. 

 
Nyárádszereda 
 

 
Miercurea 
Nirajului 

2. Augustin Maior Gimn., 
Lucian Blaga Elm. Líc. 

Szászrégen Reghin 
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3. Bolyai Farkas Líceum, 
Református Kollégium 

Marosvásárhely Târgu Mureş 

4. Általános Iskola Erdőszentgyörgy Sâng. de Pădure 
5. Fogarasi Sámuel Ált. Isk. Vámosgálfalva Găneşti 
6. Általános Iskola Backamadaras Păsăreni 
7. Általános Iskola Ákosfalva Acăţari 
8. Domokos Kázmér Elm. 

Líceum, Általános Iskola 
Szováta Sovata 

 
 

RÉSZTVEVŐ ISKOLÁK 
 

Elemi iskolák 
1. Maros megye Marosvásárhely Bolyai Farkas Elméleti Líceum 
2. Bihar megye Nagyszalonta Arany János Főgimnázium 
3. Maros megye Szováta 2. számú Általános Iskola  
4. Hargita megye Parajd Általános Iskola  
5. Hargita megye Gyergyószentmiklós Elméleti Líceum  
6. Hargita megye Csíkszereda Petőfi Sándor Általános Iskola  
7. Brassó megye Brassó Áprily Lajos Főgimnázium  
8. Fehér megye Nagyenyed Bethlen Gábor Kollégium  
9. Maros megye Nyárádmagyaró Általános Iskola  

10. Kovászna megye Zabola Általános Iskola  
11. Brassó megye Kőhalom Általános Iskola  
12. Brassó megye Négyfalu Zajzoni Rab István Szakközépiskola  
13. Hargita megye Gyergyóalfalu Sövér Elek Iskolaközpont  
14. Hargita megye Székelykeresztúr Orbán Balázs Gimnázium  
15. Szatmár megye Szatmárnémeti Hám János Róm. Kat. Teol. Iskolaközp. 
16. Szatmár megye Szatmárnémeti Mircea Eliade Általános Iskola 
17. Szatmár megye Szatmárnémeti 10-es számú Általános Iskola  
18. Hargita megye Csíkszentsimon Endes József Általános Iskola  
19. Máramaros m. Szamosardó Kós Károly Általános Iskola  
20. Máramaros m. Nagybánya Nicolae Jorga Általános Iskola  
21. Bihar megye Székelyhíd Petőfi Sándor Elméleti Líceum  
22. Bihar megye Érsemlyén Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
23. Szilágy megye Szilágynagyfalu Petri Mór Általános Iskola 
24. Szilágy megye Szilágycseh Gyulaffy László Általános Iskola 
25. Szilágy megye Zilah Simion Barnitiu Általános Iskola 
26. Kolozs megye Torda Jósika Miklós Líceum 
27. Maros megye Szászrégen Augustin Maior Gimnázium  
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28. Szeben megye Medgyes Báthori István Általános Iskola  
29. Hargita megye Csíkszenttamás Bálint Vilmos Általános Iskola 
30. Hargita megye Székelyudvarhely Tamási Áron Líceum 
31. Kovászna megye Kézdivásárhely Turóczi Mózes Általános Iskola 
32. Kovászna megye Sepsiszentgyörgy Székely Mikó Kollégium 
33. Kovászna megye Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum 

 

Általános iskolák 
1. Maros megye Marosvásárhely Bolyai Farkas Elméleti Líceum 
2. Bihar megye Nagyszalonta Arany János Főgimnázium 
3. Maros megye Szováta 2. számú Általános Iskola 
4. Hargita megye Parajd Általános Iskola  
5. Hargita megye Gyergyószentmiklós Elméleti Líceum 
6. Hargita megye Csíkszereda Petőfi Sándor Általános Iskola 
7. Brassó megye Brassó Áprily Lajos Főgimnázium 
8. Fehér megye Nagyenyed Bethlen Gábor Kollégium 
9. Maros megye Nyárádmagyaró Általános Iskola 

10. Kovászna megye Zabola Általános Iskola 
11. Brassó megye Kőhalom Általános Iskola 
12. Brassó megye Négyfalu Zajzoni Rab István Szakközépiskola 
13. Hargita megye Gyergyóalfalu Sövér Elek Iskolaközpont 
14. Hargita megye Székelykeresztúr Orbán Balázs Gimnázium 
15. Szatmár megye Nagykároly 3-as számú Általános Iskola 
16. Szatmár megye Ákos Általános Iskola 
17. Hargita megye Csíkszentsimon Endes József Általános Iskola 
18. Máramaros m. Szamosardó Kós Károly Általános Iskola 
19. Máramaros m. Nagybánya Németh László Gimnázium 
20. Bihar megye Székelyhíd Petőfi Sándor Elméleti Líceum 
21. Bihar megye Érsemlyén Kazinczy Ferenc Általános Iskola  
22. Bihar megye Nagyvárad Ady Endre Elméleti Líceum  
23. Szilágy megye Szilágynagyfalu Petri Mór Általános Iskola  
24. Szilágy megye Zilah Simion Barnitiu Általános Iskola  
25. Szilágy megye Szilágycseh Gyulaffy László általános Iskola 
26. Kolozs megye Torda Jósika Miklós Elméleti Líceum 
27. Maros megye Szászrégen Augustin Maior Gimnázium 
28. Szeben megye Medgyes Báthori István Általános Iskola 
29. Hargita megye Csíkszenttamás Bálint Vilmos Általános Iskola 
30. Hargita megye Székelyudvarhely Tamási Áron Líceum 
31. Kovászna megye Kézdivásárhely Turóczi Mózes Általános Iskola 
33. Kovászna megye Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum 
34. Kovászna megye Kézdivásárhely Mikes Kelemen Líceum 
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Líceumok 
1.  Maros megye Marosvásárhely Református Kollégium 
2.  Maros megye  Marosvásárhely Bolyai Farkas Elméleti Líceum 
3.  Bihar megye Nagyszalonta Arany János Főgimnázium 
4.  Maros megye Szováta Domokos Kázmér Szakközépiskola 
5.  Hargita megye Gyergyószentmiklós Elméleti Líceum  
6.  Brassó megye Brassó Áprily Lajos Főgimnázium  
7.  Fehér megye Nagyenyed Bethlen Gábor Kollégium 
8.  Brassó megye Négyfalu Zajzoni Rab István Szakközépiskola 
9.  Maros megye Nyárádszereda Bocskai István Szakközépiskola  

10. Hargita megye Gyergyóalfalu Sövér Elek Iskolaközpont  
11. Hargita megye Székelykeresztúr Orbán Balázs Gimnázium  
12. Szatmár megye Szatmárnémeti Református Gimnázium 
13. Szatmár megye Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Gimnázium 
14. Máramaros megye Nagybánya Németh László Gimnázium  
15. Szeben megye Nagyszeben Octavian Goga Líceum  
16. Bihar megye Székelyhíd Petőfi Sándor Elméleti Líceum 
17. Bihar megye Nagyvárad Ady Endre Elméleti Líceum 
18. Szilágy megye Zilah Református Wesselényi Kollégium 
19. Szilágy megye Zilah Gh. Sincai Pedagógiai Líceum 
20. Kolozs megye Torda Jósika Miklós Elméleti Líceum  
21. Maros megye Szászrégen Elméleti Líceum 
22. Hargita megye Székelyudvarhely Tamási Áron Elméleti Líceum 
23. Kovászna megye Sepsiszentgyörgy Székely Mikó Kollégium 
24. Kovászna megye Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum 
25. Kovászna megye Sepsiszentgyörgy Kós Károly Szakközépiskola 

 


