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7. feladat:
Az af rlbbiak ktiziil melyikre vonatkozik az a szovegbeli fordulat, hogy a cukr6sz ,,bogarat iiltetett a
filliikbe " ?

HELYES VALASZ: D

8. feladat:
A szoveg szrlnd6ka az,hogy fogalmaz6sm6dja hasonlitson a di6kok beszdddre. Szerinted sikertilt?
V5laszodat a.szovegb6l hozott p6ld6k alapjfin indokold meg!
HELYES VALASZ:
A tanul6 6rtelmezi a k6rd6st,IGENL6 vagy TAGAD6 vdtaszt ad,6s 6r'veket hoz fel vihszamellett a
sztivegb6l.IGENL6 vilasza eset6n utalhat a) a riividit6sekre, b) az egyszerii mondatokra, c) z_t1m6ra,
d) az idegen szavak 6s a szakkifejez6sek hifnyfra stb. TAGAD6 vflasz esettin hivatkozhat arra, hogy
e) mriltban tiirt6nt esem6nyt mes6l, ez6rt ink{bb visszaeml 6kez6 feln6ttnek 6,rzi, vagy hogy 0 egy-k6t
kifejez6se triLl sz6pirodalmi, inkfbb feln6ttes stb. Pl.:
. Igen, mert sok a riividit6s, 6s dn is haszniilok ilyeneket. Pl. fagyi, cuki, siiti. Ezenkiviil atdma is utal ara,
hogy egy di6k is elmondhatnri, hogy a fagyizhsrol sz6l a szoveg, nem pedig a t6zsdei 6rfolyamokr6l vagy a
politik6r6l.
. Szerintem eldrte a cdljhtaz fr6, majdnem teljesen hasonlit, foleg a fagyi, cuki, fagyigep kifejez6sek miatt.
Ertheto, ds nem tril bonyolult a szciveg.
. Igen, meft nem volt unalmas, 6s nem voltak hosszti kormondatok 6s sok idegen sz6 meg szakkifejezds,
amelyek miatt nem erti az ember a szoveget 6s unalmasnak tartja. Pl. egymiis kozrjtt csakis cukinak hil'tuk:
'Megyek a cukiba.' Ebben a mondatban sincs semmi bonyolult, 6r1het6 ds rcjvid is.
. Nem, mert ink6bb a nagyap6m tort6neteire hasonlit, amikor a gyerekkorSrolbeszel,6s keveri a di6knyelvet
a feln6ttes kifejez6seivel. ,,A fagyig6p 6llt elsok krjzott azon a helyen, ahol a gondolataimra csom6t koto
dolgokat taftottam." Ez a mondat meg ttilirodalmi. igy nem beszdl egy di6k.
. Igen, pl. a megh6kadtak sz6. En is sokszor tal6lok ki rij. szavakat, amelyeket csak mi haszn6lunk. Belterjes
szavakat. Egy felnott m6r nem besz6l igy. Meg a fagyi. En is sokszor roviditek pl. telcsi (telefon), kari
(kar6csony).

ROSSZ VALASZ:
Helytelen vagy hifnyos vilasz. Nem fogadhat6 el, ha a tanul6 nem indokoljzviizsztflsft, hanem csak
igennel vagy nemmel vdlaszol. Pl.:
. Igen, drthet6 volt. (Kevds.)
. Erdekes volt a szciveg. (Irreleviins.)
. Nem, merl egy di6k nem ilyen nyelven besz6l.
. Pl. fagyi.
. En is szeretem afagyit, de nem mes6lek igy rola.
. Sikeri.ilt neki, mert di6kbeszddm6dot alkalmazott.

9. feladat:
A szoveg melyik eleme alapj6n kcjvetkeztethetiink arra, hogy ezek a tcjrtdn6sek a XX. szdzad m6sodik
fel6ben j6tsz6dnak?

HELYES VALASZ: B

10. feladat:
Az iskol6ban n6h6nyan a tort6net cim6rol besz6lgetnek. Melyikiik v6lem6nye tdves a szciveg

cimvilasztilsdra?
HELYE,S VALASZ:D


