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ROSSZ VALASZ:

Helytelen vagy hi6nyos vilasz, pl.:
. Hogy nem hisz az fiomban.

. Ez nem lehet v6letlen.
. Hogy igaz, ami az otthonilban van.
. Hazamegy, 6s 6sni kezd. (Ez a vdlosz nem lzsdk gondolatail, hanem cselekedeit irja le.)
7. feladat:
Mit jelent szerinted az rmahinban l6vo idezet?
HELYES VALASZ:
A tanul6 helyesen kiivetkeztet az olvasottak alapjfn. A helyes vflasz a sziiveg szintj6t6l elvonatkoztatva
6rtelmezi az icl6zetet, pl,:
. Az ember abban, amit mindennap 16l, tapasztal, megszokik, nem veszi 6szre az 6rt6ket, csak amikor messze
keriil, vagy elvesziti 6s hirinyzik.
. Sokszor nagy utat kell megtenniink, hogy l6ssuk, ami az orrunk el6tt van.
. Kcjzelebb vannak az igazin drtdkes dolgok, mint gondolnhnk. (Utal a kincs szimbolikus jelentdsdre.)
. Sokszor t6volr6l kell n6zniink, hogy a kozeliinkben l6vo kincset 6rt6keljiik.
ROSSZ

VAIASZ:

Helytelen vagy hifnyos vflasz, pl.:
. Ne adjuk fel. (Tul dltaldnos.)
. Van fgy, hogy az embernek messzire kell mennie, hogy a kozeldben l6vo kincset felfedezhesse. (Majdnem szd
szerint megismdtli az iddzetet.)
. Nem is gondolnii az ember, hogy a kincs ott van a kozeldben, 6s messze keresi" (Majdnem sz6 szerint
me

gismd

tli

az iddz e t e t.)

. Ndha messze yan az, amit el akarunk 6rni, de nem szabad feladni.
. Sokat kell tenntink azetl,hogy sokat kapjunk. (I,{ent az iddzet drtelmezdse.)
. Az embernek meg kell dolgozn ia a gyozelemeft. (Nem az iddzet erlelmezdse.)
. Amit keresiink, mindig ott lesz a kozelben. (Pontatlan drtelntezds.)
. Hinni kell az 6lomban, mert val6ra v6lhat. (|,trent az iddzet drtelmezdse.)
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1. feladat:

A felsoroltak koziil melyik 6llat NEM dl Alaszkdban?
HELYES VALA.SZ: N
2. feladat:

Mit jelenthet.az iras cime?
HELYES VALASZ: D
3. feladat:

Erlelmezd a kovetkezo mondatot: ,,az olaj nem egyeztethet6 ossze az 6lo dolgokkal"!
HELYES VALASZ: C
4. feladat:
Mi6ftv6Itoztatt6k meg Kaktovik falu eszkim6i a vdlem6nyiket az olajkitermel6srol?
HELYES VALASZ:
A tanul6 helyesen kiivetkeztet a sziiveg alapjdn 6s megtalilja a kapcsolatot a baleset 6s a
kiirnyezetszennyez6s kiiziitt, pl.:
. Merl a tankhaj6 kcirnyezetszennyez6se r6dobbentette oket, hogy az olajkitermel6s tobb k6rt okozhat, mint
hasznot.

. Meft az olaj tobb ezer 6llatot pusztitott el.
. Meft a falu kozeldben az USA legszornyribb l<atasztr6fhja volt. Olajszennyezds.

