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1. Mit NEM említ az olvasmány a zokniállat díszítőelemei között? 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Gomb. 

B: Gyöngy. 

C: Kagyló. 

D: Vízfesték. 

1-es kód: C 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A szövegben NEM szereplő díszítőelem 

kiemelése. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Mit a legjobb felhasználni a zokniállat készítéséhez? Karikázd be a 

helyes válasz betűjelét!  

A: Frissen mosott zoknit. 

B: Pár nélkül maradt zoknit. 

C: Színes zoknit. 

D: Új zoknit. 

1-es kód: B 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Nem szó szerinti egyezés meglelése. 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Mit tartalmaz a szöveg bal felső sarkában olvasható lista?  

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Bemutatja a zokniállat elkészítésének lépéseit. 

B: Leírja, hogy kik készíthetnek zokniállatot. 

C: Felsorolja, hogy mi kell a zokniállat elkészítéséhez. 

D: Megtudjuk belőle, hogy mire használható a zokniállat. 



1-es kód: C 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: értelmezés. A szövegrész céljának értelmezése.  

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

4. A zokniállat melyik része készül kartonlapból? Karikázd be a helyes 

válasz betűjelét!  

A: Csontváza. 

B: Lába. 

C: Nyaka. 

D: Szája. 

1-es kód: D 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: következtetés. A tanuló követi a szöveget és helyesen következtet 

a kartonlap pozíciójára. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

5. LEHETSÉGES vagy BIZTOS? Döntsd el a következő mondatokról! 

Karikázással jelöld véleményedet! 

A munka legnehezebb része a fej díszítése.                   LEHETSÉGES/BIZTOS 

A zokniállatok a család legkedvesebb játékszerei.      LEHETSÉGES/BIZTOS 

A zokniállathoz elég maradékokat használni.       LEHETSÉGES/BIZTOS 

1-es kód: LEHETSÉGES, LEHETSÉGES, BIZTOS 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

6. Miről szól a szöveg 6. és 7. része is? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  



A: A fej díszítéséről szól. 

B: A fej kitöméséről szól. 

C: A fej mozgatásáról szól. 

D: A fej rögzítéséről szól. 

1-es kód: A 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: lényegkiemelés. A két szövegrész közti tartalmi egyezés 

felismerése. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

7. Számozással állítsd időrendbe a zokniállat készítésének lépéseit! 

___ A fej kifestése. 

___ A kartonpapír beragasztása. 

___ A láb körberajzolása. 

___ A nyelv beragasztása. 

___ A szükséges eszközök és anyagok összeszedése. 

1-es kód: 4, 3, 2, 5, 1,  

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 



8. Az itt látható részlet két olyan diák beszélgetéséből való, akik olvasták a 

zokniállat készítésének leírását. 

1. beszélő      2. beszélő 

 

Keress és írj olyan példákat a szövegekből, amelyek bizonyítják a 

beszélgető gyerekek véleményét! 

1. beszélő: ...................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

 

2. beszélő: ...................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

2-es kód: A tanuló mindkét véleményhez helyes érveket talál. 

Szerintem nagyon könnyű 
megcsinálni egy 

zokniállatot. 
Hogy mondhatsz ilyet? 

Szerintem nagyon is 
nehéz! 



1-es kód: A tanuló csak az egyik véleményhez ír helyes érveket. 

1-es beszélő: 

• Nem kell sok dolog hozzá, nem nehéz. 

• Csak vágni és ragasztani kell. 

• Csak egy zokni kell és néhány maradék. 

2-es beszélő: 

• A kartonnal és a díszítéssel is sokat kell bajlódni. 

• Nem tudom összeszedni a kellékeket. 

• Nem tudok én magamtól ilyen szép fejeket csinálni. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: reflektálás. A nézőpontot alátámasztó részlet kiemelése. 

Nehézség: közepesen nehéz. 


