
Nagy karácsonyi örökbefogadás  

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. 

9-es kód: Hiányzó válasz. 

 

Javítókulcs 

1. kérdés –1-es kód: 

• Telefonon vagy az interneten keresztül. 

• A http://www.allatkertialapitvany.hu/ oldalon és a 363-3701-es telefonszámon. 

2. kérdés – 1-es kód: „A legkisebb adomány összege ötezer forint. Tízezer forint 

adománytól állatainkról nagyszerű képeskönyv vagy egy bögre is jár az 

adományozónak!” 

3. kérdés: Több mint ötszázat. 

4. kérdés – 1-es kód: 

• Attól, hogy milyen állatot fogad örökbe. (Minimális válasz.) 

• Ha sokan szeretik az állatot, akkor biztos lesz fotó. 

• Hogy népszerű állat-e. 

5. kérdés: 

2-es kód: Magasabb szintű válasz: A tanuló megérti, hogy az adomány szó mire 

vonatkozhat. 

• Az adománnyal támogatom az állatokat. 

1-es kód: Alacsonyabb, szöveg szintű válasz: A tanuló az olvasottak egyszerűbb 

értelmezésénél marad, konkrét tartalmi elemekről formál véleményt. 

• Elmondhatom, hogy Csepke az enyém is egy kicsit. 

• Nem a megszokott ajándékot kapom karácsonyra, hanem valami különlegest, 

például egy oroszlánt! 

• Mert kaphatok emléklapot és fotót is. / Adnak képeskönyvet vagy bögrét is. 

• Mert örömet szerezhet a gyerekeknek. 

6. kérdés – Soronként 1-es kód, A-D: HAMIS, HAMIS, IGAZ, HAMIS 



7. kérdés:  

2-es kód: Magasabb szintű válasz: A tanuló felismeri, hogy a sokféle állat 

felsorolásával az olvasó érdeklődését akarják felkelteni. A válasz a szöveg általános 

céljához kapcsolódik. 

• Hátha kedvet kapok valamelyik állatot örökbe fogadni. 

• Ezek az érdekesebb állatok, hátha megtetszik az egyik. 

• Mert aranyos a nevük és hátha megszeretem őket. 

1-es kód: Alacsonyabb, szöveg szintű válasz: A tanuló az előzőnél konkrétabb, a 

szövegből kiolvasható választ ad. 

• Mert ezeknek az állatoknak még nincs örökbefogadója. 

• Mert ők vannak ott a leghosszabb ideje. 

8. kérdés:  

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy a poszter készítői ezzel is 

hangsúlyozni akarják, hogy mennyire nem igazi, mennyire „rossz” ajándék a 

plüssállat. 

Szövegértési művelet: értékelés, ítéletalkotás. A szöveg tartalmi elemeinek 

értékelése a szerzői szándék szempontjából. 

• Hogy ezáltal is lássuk, hogy nem is hasonlítanak az igazira. 

• Az igazinak nyomába se érnek. 

• Mert a legtöbben nem igazit kapnak, hanem plüsst. 

 


