
A felelős állattartás néhány szabálya 

Adható kódok:  2-es kód: Helyes válasz, teljes válasz. 

1-es kód: Helyes válasz. 2-es kód jelenlétében részleges válasz. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

6-os kód: Tipikus rossz válasz. 

9-es kód: Hiányzó válasz. 

 

Javítókulcs 

1. kérdés: 

1-es kód: A tanuló sikerrel azonosítja a megfelelő szövegrészt.  

• Legalább kétszer. 

6-os kód: Tipikus rossz válasz. 

• Rendszeresen. 

2. kérdés: 

2-es kód: KÉT tényező: Az életkoruktól és a fajtájuktól. 

1-es kód: A tanuló csak EGY tényezőt azonosít. 

3. kérdés: 

2-es kód: A KÉT szinoníma: Táplálék, eledel. 

1-es kód: A tanuló csak EGYet azonosít. 

4. kérdés – 1-es kód: 

• Azért, nehogy elkapjunk tőlük valamiféle betegséget. 

• Hogy ne fertőzzenek meg minket. 

5. kérdés: 

2-es kód: MINDKÉT elem: A méretüktől és a számuktól. 

1-es kód: A tanuló csak az EGYIK elemet ismeri fel. 

6. kérdés: 

1-es kód: A tanuló válaszában utal a szöveg nyitógondolatára. Például: 

• Ha egészségesen táplálkozunk. 

• Ha olyan ételt eszünk, amire szükségünk van. 

• Ha akkor eszünk és iszunk, amikor szükségünk van rá. 



• Ha annyit eszünk és iszunk, amennyire szükségünk van. 

6-os kód: tipikus rossz válasz: A tanuló válaszából kiderül, hogy félreértette a szöveg 

nyitógondolatát. Például: 

• Ha sok orvosságot eszünk. 

• Ha gyorsan bevesszük a gyógyszert, ha érezzük, hogy betegek leszünk. 

7. kérdés:  

2-es kód: Komplex következtetés.  

• Azért, nehogy betegek legyenek. 

1-es kód: Egyszerű következtetés. 

• Azért, mert ha egyszer megszokják, hogy mikor esznek, akkor később is akkor 

akarnak enni majd. 

• Ha nem ugyanakkor etetjük őket, akkor mindig éhesek lesznek. 

8. kérdés: 

1-es kód: A tanuló megfelelő indoklással szolgál. Például: 

• Így ő is egészségesebb marad. 

• Mert így ő is többet sétál/mozog. 

• Hogy tartsa a súlyát. 

6-os kód: tipikus rossz válasz: A tanuló csupán megismétli a kérdés tartalmát. 

Például: 

• Mert a rendszeres séta hasznos. 

• Mert a gazda hasznára is válhatnak. 

9. kérdés: 

1-es kód: A tanuló válaszában helyesen indokolja válaszát. Például: 

• Petinél, mert ő iskola után el tudna menni sétálni Borcsával. 

• Klárinál, mert nála kinn lehetne a kutyus a kertben, amíg ő haza nem ér. 

10. kérdés – 1-es kód: D 

11. kérdés:  

1-es kód: A tanuló helyesen értelmezi az emberi igények hangsúlyozásának okát. 

Például: 

• Így jobban átérezzük, hogy nekik is ugyanúgy szükségük van ételre és italra, 

mint nekünk. 



• Hogy jobban odafigyeljünk háziállatainkra. 

• Mert ők is érző lények, akiknek táplálék kell. 

12. kérdés: 

• 1-es kód: HAMIS, IGAZ, HAMIS, HAMIS 

13. kérdés – 1-es kód: D 

14. kérdés:  

2-es kód: Teljes válasz, általánosítás. 

• Mert a kutyákról írnak a legtöbbet. 

• Azért, mert a mozgásigény kapcsán róluk írnak. 

1-es kód: Részleges válasz, a szöveg egy elemének kiemelés.  

• Mert szerepel kutya a szövegben. 

6-os kód: tipikus rossz válasz: A diák csak a szöveg egy része alapján általánosít, 

kizárólagos megállapítást tesz. Például: 

• Mert a kutyákról szól az olvasmány. (Téves általánosítás, nem csak a 

kutyákról szól.) 

• Mert a kutya az ember legjobb barátja. 

15. kérdés:  

1-es kód: A tanuló megfelelő indoklással támasztja alá válaszát. A válaszban 

szerepelhet személyes tapasztalaton alapuló válaszelem, amennyiben az köthető egy 

vagy több szövegbeli részlethez. Például: 

• Igen, mert nem tudtam, hogy ennyire fontos, hogy elvigyem az orvoshoz a 

cicámat. 

• Igen, és igyekszem is majd ugyanakkor etetni a hörcsögömet. 

• Nem, mert semmi újat nem tudtam meg belőle. 

• Mert soha nem gondoltam volna, hogy… ÉS helyes szövegbeli utalás. 


