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A di6k jellemzi az amerikai any:ikat az olvasottak alapjfn, v:ilaszdban utal arra, hogy az amerikai
anydk enged6kenyek, pl.:
. Engeddkenyek./Enged6kenyek, de nem annyira, mint a jap6nok.
. Engeddke.nyek, csak a v6gso esetben fenekelik el.
ROSSZ VALASZ:
Helytelen, hi:inyos, homilyos, pontatlan, a temit6l elt6r6 vdlasz, pl.:
. Magasak.
. J6k.

8. feladat:
Erdekesnek tal6ltad a szoveget? V6laszodat indokoldl
HELYES VAT-RSZ:
A vdlasz tartzlmzzzz a tanul6 v6lem6ny6t ES a sziivegen alapul6 indokl6s6t, pl.:
. Igen, mefi sok irj dolgot megtudtam bel6le.
. Nem, meft nagyon sz6raz, nehezen olvashat6.
ROSSZ VALASZ:
Helytelen, hi6nyos, homflyos, pontatlano at6mit6l elt6r6 vflasz, pl.:
. Igen, mert nagyon 6rdekes.
. Nem.

ffinoclnfK
1. feladat:
Mi a c6lja a Hieroglifdk cimri szcivegrdszletnek?
HELYES VALASZ: D

2. feladat:
Nevezd nteg azt a probl6rn6t, amellyel a tud6soknak szembe kellett n6zniiik, amikor a hieroglif6kat
tanulmilnyozt6k!
I{ELYE,S VALASZ:
A di6k megnevezi a probl6mit: A tuddsok azonban a hieroglifrik tanulmdnyozdsakor egy idegen kultfirfl
irdsfejlfidds,lvel cilltak szemben hdromezer dv trivlatriban. Pl.:
. A tud6sok egy teljesen mfs kulttirdval 6lltak szemben, amely hrls6gosan idegen volt sz6mukra.
. Egy idegen kultirra ir6sfejl6d6sdvel 6lltak szemben, amely kb. 3000 6ves.
. Egy teljesen r6gi stflusir ir6s, melyet neh6z megfejteni ekkora trivlatb6l.
. Nem isrnerl6k a hieroglifrik fejlod6s6nek torl6net6t, 6s eznagyban hfitrdltatta munkrljukat.
ROSSZ VATESZ:
Helytelen, hi6nyos, homflyos, pontatlan, zt6mht6l elt6rd vilasz, pl.:
. A hieratikus 6s d6monikus ir6st nem ismertdk,6s ha felfedezdseik 1-1 feliratn6l segftett6k oket, a

kcivetkezon6l csodot mondtak.
. A betriket nem tudj6k felismerni.
. Nehezen olvashato.

3. feladat:
Mihez hasonlida a szerzo a hieroglif6kat? A szoveg alapj6n magyarhzd meg, mi az'osszehasonlit6s alapja!
HELYES VALASZ:
A di6k megatlja a k6rt informfci6t (kdzdpkori [rtis, illetve inicitild),ES -"g-ugyarizza, hogy mi az
iisszehasonlitfs alapja (dppfiSy idegennek ds megfejthetetlennek hut), pl.:
. Nem is olyan r6gi ir6shoz, melyet a hdtkciznapi emberek nem tudnak elolvasni.
. Inici6l6khoz, mett mindketto kdpszeni, nehezen olvashat6.
. A szerzetesek fr6sdhoz, azokat sem tudja elolvasni egy 6tlagember.
ROSSZ VALESZ:
Helytelen, hirinyos, homflyos, pontatlan, a t6m6t6l elt6r6 vilasz, pl.:
. Kozdpkori diszes, cikorny6s inici616khoz, (Hidnyzik a magyardzat.)
. A hieroglif6kat a szerzo kusza ir6sjeleknek tekinti.


