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1. feladat:
,,Ha beldptem a cukiba, afagyipult szellcizriresein dt megvillant afagyigepfdmesen ragtog| teste.
Megborzongtam: ott van 6, aki szdndlasztja a hideget 6s meleget " Mi6rt borzongott meg a tcjrtdnet
elbeszdl6je?.
HELYES VALASZ: D

2. feladat:
Az alilbbi szavak koziil melyiknek a jelentdse 6ll legkozelebb a szovegbeli ,,megh6kadt" szoehoz?
HELYES VALASZ: A

3. feladat:
Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alilbbi 6llft6sok koztil? Yitlaszodat a megfelel6 sz6 bekarik6zdshval
jelcildl
HELYES VALASZ: IGAZ. HAMIS, HAMIS, HAMIS, TGAZ

4. feladat:
Mi6rt nem helyes a f6szerepl6 drvel6se? ,,A cukiban sotdt volt, ami drthetti, mert odakint a vildgoson
gyorsan elolvadt a fag,,i. "
HELYES VALASZ:
A tanul6 6rtelmezi a k6rd6st, 6s vilaszfban utal arra, hogy a ,,vil6goson" sz6 miatt sfntit az 6wel6s,
mert nem a vil6gos, hanem a meleg miatt olvad el a fagylalt a napon. Vagy forditva, a ,,siit6t" alapjrin
cifol. Pl.:
'A fagyi nem a sot6t, hanem a fagyig6p hidege miatt nem olvadt el bent a cukiban. (i1y it elfogadhato, mert
logikus, ds drti a problemat.)
. A fagyi a napsi.it6s meleg6t6l 6s nem a f6ny6tol olvad el.
'Igaz, hogy vil6goson olvad el a fagyi, de nem a f6ny't61, hanem a melegt6l. Itt kijvetkeztet rosszul a
foszereplo.

' Biztos, mdg kicsi volt, 6s azert nem tudta, hogy nem a vil6gost6l, hanem a hom6rsdklettdl fiigg, hogy
elolvad-e afagyi. Pl. nyiireste, ha scitdt van, de 30 fok, akkor is elolvad a fagyi.
. A levego melege 6s nelr a vil6gos rniatt olvadt el a fagylalt.
ROSSZ VALASZ:
Helytelen vagy hifnyos vdlasz. Szint6n nem fogadhat6 el, ha a tanul6 an6lkiil tagadja zz idlzetet,hogy
megindokolni vflaszft. Pl. :

'Mert vilSgoson nem olvad el odakint gyorsan afagyi,6s a cukiban nem volt sotet. (Csak tagadja az
iddzetet, nem indokol.)
' Scjtdtben nem lehet l6tni a fagylaltot, ezdrt volt bent sotdt, nem azdrt,hogy ne olvadjon el a fagyi. igy el
tudta adni a f6lig romlott vagy gusztustalan fagyit is a cukr6sz. (Tdves, nem a szdvegre tdmaszkod6 ervelds.)
. A f6szereplo 6r.,'eldse szerintem sem helyes. (A kdrdes ismdtldse.)
. Aramkimaradils Iehetett, nem szokott egy cukr5szd6ban sotdt lenni.

5. feladat:
Mi6rt nem iilbe a,,nagyot ev6k" sz|ja?
HELYES VALASZ: C

6. feladat:
Milyen tolcsdres fagylaltot ettek 6ltal6ban azok, akik m6rcius 15-6n fagylaltoztak?
FIELYES VALASZ:
A tanul6 visszakeresi a k6rt informfci6t, 6s lefrja, hogy puha tiilcs6rest. Pl.:
. Puha tcilcsdrest.iPuh6t.
. Rdgi tolcsdreset./ Athzott tcilcsdreset.
ROSSZ VALASZ:
Helytelen vagy hifnyos v6lasz, pl.:
Kemdnyet./Kemdny tolcsdrest.


