21,

. Meft elpu.sztultak az iilataik az olaj miatt.
ROSSZ VALASZ:
Tipikusan rossz vflasz - a tanul6 nem kapcsolja iissze a balesetet a kiirnyezetszennyez6ssel, csak megemlfti
az egyiket, pl.:

. Kcimyezetszennyezds.
. Mert a tankhaj6 zatonyra futott.
. Meft veszelyezteti a kornyezetet.
Helytelen vagy hi6nyos v6laszo pl.:
. Mert kipusztulnak t6le a r6nszarvasok. (Nem csak a rdnszarvasokat erinti a baleset.)
5. feladat:
Te melyik falu v6lern6ny6vel drtesz egyet? Indokold v6laszod az olvasottak segits6gdvel!

HELYES VALASZ:
A tanul6 leirja, az egyik falu nev6t, ES a sziivegre tfmaszkodva indokolja vflasztfsft, pl.:
. Gwiclrin v6lem6nydvel, mert az olajkitermelds pusztitj a az ellviliryol
. Kaktovik, mert 6k az iilatokat szeretik 6s nem az olajat.
. Mindk6t faluval egyet6rtek, meft lehet, hogy eloszdr 6n is beleegyeztem volna, de ugyeb6r az ember a sajirt
hib6ib6l tanul.
. Kaf<tovik faluval, mert ok nem szennyezndk akdrnyezetet.
ROSSZ VALASZ:

Helytelen vagy hi6nyos vilasz, pl.:
. Kaktovik falu v6lemdny6vel, mert nem szeretik az olajat.
6. feladat:
Magyarizd meg sajrit szavaiddal a szoveg utols6 mondat6t!
HE,LYE,S VALASZ:
A vflasz tartalmnzzn a tanul6 sajit szavaival, hogy az zlzszkaiak olajkitermel6ssel kapcsolatos v6lem6nye
milyen irdnyban vfltozott, pl.:
. Az orszS,gban megv6ltozott az olajkitermeldst t6mogat6k 6s ellenz6k aranya, m6rlegeltdk az emberek, hogy mi
a fontosabb az 6letiikben, mi a megdlhet6siik alapja.
. Eszrevette mindenki, hogy val6j6ban mi is a fontos az ember 6letdben. Termdszet vagy olaj?
. A tragddia ut6n miir elidegenedtek az alaszkaiak az olajt6l ds a vele kapcsolatos dolgokt6l.
. ,,Mindenki" megvdltoztatta a nezetdt, pl. Kaktovik bel6tta, hogy az olaj mindent tonkretesz.
. Hogy 6vatosabbak lesznek az olajjal.
. Hogy lemondanak az olajrol.
ROSSZ VALASZ:
Helytelen vagy hi:inyos vflasz, pl.:
. Az alaszkaiak jobban megfontolj6k dcint6seiket a tragddia ota. (Tul dltaldnos.)
. Hogy rossz dcintds volt iitvinni az olaja|
. Lehet, hogy az alaszkaiak ellenzik az olajfurrlst. (IVem utal a vdlemdnyvaltozdsra.)
. Mostant6l m6shol ffrjak azolajat. Nem Alaszkiiban.
. Meggondolta maght a legtobb alaszkai az olajjal kapcsolatban. (Nern utel arra, hogr mostantdl ellenzik.)
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1. feladat:

Hol j6tsz6dik a tort6net?

HELYES VALASZ:

A tanul6 az olvasottak alapjfn helyesen kiivetkeztet a helyszinre.
. Afrik6ban.
ROSSZ VALASZ:
Helytelen vagy hiinyos vilasz, pl.:

