Megoldások

1. Feladatsor
Aiszóposz: A megvénült oroszlán és a róka

1.
1. híresztelte
2. megparancsolta
3. kiabált
4. érdeklődött
5. válaszolta
6. kérdezte
7. felelte

2.
A Az oroszlán milyen formában tudatta az állatokkal, hogy jöjjenek el hozzá?
megparancsolta
B Melyik szó fejezi ki, hogy a róka a közérzetéről kérdezte az oroszlánt?
érdeklődött
C

Hogyan terjesztette el az oroszlán, hogy beteg?
híresztelte

D Melyik szó jelenti azt, hogy az oroszlán felelt a kérdésre?
válaszolta
E Melyik szó jelenti azt, hogy a róka válaszolt az oroszlán kérdésére?
felelte
F Melyik szó fejezi ki, hogy a róka távolról szólt az oroszlánhoz?
kiabált
G Melyik szó jelenti azt, hogy az oroszlán szólt a rókához?
kérdezte
3. a róka és az oroszlán
4. a róka

5. az oroszlán
6. oroszlán: 4; róka: 2

7.
B megfigyelőképessége
8. Az oroszlán megöregedett, ereje elhagyta, nem tudott zsákmány után járni. Azt gondolta,
hogy most már az eszével kell megszereznie élelmét.
9. A róka

2. Feladatsor
Verne: Utazás a tenger alatt
1. 1. – D, 2. – C, 3. – A, 4. – F, 5. – B, 6. – G, 7. – H, 8. – E
2. hajómon
3.
Név

Foglalkozás

Ned

mester

Aronnax

tanár

4. Nemo kapitány nem engedi a bálnavadászatot a hajóján lévőknek.
5. felelé a kanadai nekihevülten, Ned dühösen harapta össze ajkait s szorította kezét ökölbe, A
kapitány, föl sem véve a kanadai haragját, szelíden fordult el tőle
6.
szelíd

11. mondat

érdeklődő

1.mondat

7. Szegény, jámbor bálnáknak az emberen kívül még más – és sokkal hatalmasabb ellenségük
van; éspedig saját rokonaik közt.
8. cethal, bálna, busaszöktető, fizetér
9. nézte, szorította, volt, kapta föl; mondá, jegyzé, felelé, kérdé, folytatá
10.

Elnevezés
-t jeles múlt idő
elbeszélő múlt
összetett múlt idők

Használat
csak párbeszédben
csak elbeszélő szövegekben
pl. régmúlt kifejezése

Példa
(lehetőleg a szövegből)
nézte, szorította
jegyzé, felelé, kérdé, folytatá
lát vala, látott vala

3. Feladatsor

Krúdy Gyula: Sipka, a híres toronymászó

1. C.
2. Alacsony termete miatt utasították el.
Hüvelyk Matyi
3. Mert öreg.
4. Az öreg ács egy szót sem tudott mondani örömében, csak megölelte Sipkát.
5. Pl. A padláson található régi követválasztási zászlókat kitűzik a pesti tornyokra.
6. 1. esti sötétség, 2. ágyúgolyók
7. A torony falán nincsenek lépcsők.
8. toronyfedés, tetőjavítás
9. Sipkát maga elé hívatta.
10. könnybe lábadt a szeme

4. Feladatsor
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem

1.

1. mindent pontosan megír
2. mindig hord iránytűt
3. fontosabb dolgait titkosírással írja
2. Eddig ez nem volt jellemző rá, valóban új életet akar kezdeni.

3. H, I, I, H, I
4.
1. Ebéd
2. Önképzőkör
3. Könyvcímek
5.
1. Benkő véleményére nem sokat ad.
2. Gárdossal baráti a viszony: ő tájékoztatja az iskolában történtekről; vele
csibészkedik a”Jégvilág” előadásán.
3. Jákóval ellenséges a viszony, mert beárulta.
6. Ma olvastam Jókaitól „Szerelem komédiásai”, gyönyörű szép.
7. Például:
1. Aradi vértanúk, nincs suli, ünnepélyt elblicceltem.
2. Ma nagyon röhögtünk, Prém azt mondta, hogy micsoda marhaságot olvasok én,
mialatt ő magyaráz, mire kivittem, mire kiderült, hogy az ő könyve volt, amit ő írt.
3. Csináltunk dobtapsot
4. Nagyon röhögtünk Gárdossal, minden kép után állathangot utánoztunk, és mondtuk
"Náttyon széb! Náttyon széb!" – és minden képnél olyan hangosan álmélkodtunk, hogy
milyen gyönyörű….
5. Jákó rámfogta, hogy a manzsettámra írtam a puskát, pedig nem is természetrajzból
írtam, hanem németből.
8. Egymástól távol álló tartalmakat kapcsol össze.
9. Délután bent voltam a plébániakertben és eperfalevelet szedtem a hernyóknak, ja igaz,
megölték a kínai császárt, nagy forradalom lesz.

10. 1. A puskázás miatt beírták az osztálykönyvbe
2. A Hamlet olvasása
11. Szomorú lett, és gondolkodni kezdett az élet értelméről.
12. a) A naplóíró úgy állítja be, mintha ártatlan lenne, pedig valójában puskázott, csak más
tárgyból.
b) Különböző minőségű tartalmakat kapcsol össze.

5. Feladatsor
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló
1. A könyv kiadóit, a kiadások évét, a könyv ISBN-számát, oldalszámokat, az illusztrátor
nevét.

2. hat
3. Három borítón ugyanaz a figura jelenik meg, ugyanabban a pozícióban. A negyediken a
varázslótanonc a város felett repül.
4. Hogy ne olvassa el, aki nem szeretné megtudni előre, hogy miről szól a könyv.
5. 1. – D, 2. – A, 3. – B, 4. – C
6. irdatlan – legkisebb, kétbalkezes – ügyes, tanonc – mester(varázsló): ellentétpárok
7. Szóképzéssel új szót hozott létre (főnévből, illetve melléknévből igét)
-kod(ik), -ked(ik), -köd(ik): gyakorító és folyamatos cselekvést fejez ki
-ul, -ül: melléknévből képez igét, a sertült azért furcsa, mert analógiásan használja
főnévhez is.

8. A cím két szava egymást látszólag kizáró fogalmat tartalmaz: a varázsló különleges
kézügyességű embert jelent, míg a kétbalkezes jelentése ügyetlen.
9. a kétbalkezes jelző
a hagyományos mesekezdés elutasítása
Fitzhuber Dongó külsejének leírása
az igazgató-fővarázsló stílusa
10. könnybe lábadt a szeme
Más bántotta Fitzhuber Dongót

6. Feladatsor
Lissa Evans: Stuart Horten színre lép
1. Két nagyobb egységből áll, mely szemléletessé teszi, hogy kétfajta szövegtípusról van szó:
rövid könyvajánlás és regényrészlet.
2. Ezzel erőteljesen érzékelteti, hogy az egész nyári szünet van veszélyben.
3. 1. közvetlenül megszólítja az olvasót (egyes szám 2. személyű ige)
2. segít átélni a helyzetet (a szüleid – a megkérdezésed nélkül – úgy döntenek)
3. érdekes fordulatot ígér
4. masina: gép
piszlicsáré: apró-cseprő, jelentéktelen
korzózni: sétálni
urbanizáció: városiasodás
konflagráció exterminálta: a tűzvész elpusztította
5. az anya: orvos, patológus (szövettani vizsgálat); az apa: szerkesztőségben dolgozik,
rejtvényeket készít
6. Humorosan írja le, hogy a köznapi értelmezéssel szemben mit nem tesznek. (nem olyan, aki
vérző sebeket öltöget össze, hanem az a fajta, aki egy mikroszkópba bámul időtlenidőkig; nem
filmeket írt vagy regényeket, hanem bonyolult keresztrejtvényeket készített)
7. Az anya új állást kapott.
8.
Lehetőség

Ellene szól

csak az anya költözik

nagyon hiányozna a család

kiadhatnák a házat, és a munkahely

Stuartnak ez nem tetszik

közelébe költöznek
az apa szülővárosába költöznek

Stuartnak ez sem tetszik, de nem is
figyelnek rá

9. Stuart szemszögéből. A nyári szünet miatt egyetlen gyerekkel sem ismerkedhet meg Stuart.

10. 1990

7. Feladatsor
A budapesti vásárcsarnok

1.
1. A zöldség, a gyümölcsöt a piacon frissebb és szebb, mint a bevásároló központokban.
2. A ruházati termékek széles választéka.
3. Az alapvető cikkek itt olcsóbbak.
4. Van, aki hobbi jelleggel, élményszerzésből látogat a piacra.
5. A kirakodóvásárok régiségeket, érdekes használati tárgyakat is kínálnak.
2. pl. Elnézést kérek, hogy közbeszólok, de én is nagyon szeretem ezt a játékot. Nemcsak jó
időtöltés, hanem kreativitás szempontjából is hasznos. Nekem például a tervezőképességemet
is fejlesztette. Mi is itt vettük, mert sokkal olcsóbb.
3. Bármely hatóság végzett ezeken a helyszíneken ellenőrzést, az ún. találati arány magas
volt, nem kellett sokáig szemlélődni ahhoz, hogy egy-egy szabálytalanságot feltárjanak.
4. A veszélyes termék forgalomba hozatala, mert az nemcsak anyagi kárt jelent, hanem az
egészségre is ártalmas.
5. A programturizmus komoly anyagi hasznot jelent az országnak.
6.
a) Gazdag árukínálat
b) Műemlék
8. 1-4, 19-20. sorok
9. 5-10. sorok
10. 11-18. sorok

11. Város: árusok és vásárlók, a hely, ahol a friss gyümölcsöt, zöldséget árulják; természet: az
áru
A város világa lerobbantabb, kellemetlenebb, föleg hangokkal jellemzi a költő (roncs
asszonyságok, trampli hodály, tróger happog, Kordul a nagy bendő: falni akar Budapest);
a természet világa friss zöldség és gyümölcs illatával finom és gazdag (habzöld / nyári
alma, pufók-bársonyos őszibarack, vad-buja gombaszagok: szegfű, vargánya, csiperke; /
dinnye-aróma igéz)

8. Feladatsor
A tánc

1.
megtáncoltat valakit: büntetésből vagy bosszúból kellemetlen dolgokra kényszerít
úgy táncol, ahogy fütyülnek neki: valamilyen okból kiszolgáltatott vagy gyengébb akaratú
ember azt teszi, amit mondanak neki
könnyű Katit táncba vinni, ha maga is akarja: nem kell sok biztatás annak, aki hajlik valamire
jó táncos – rossz dolgos: a mulatós természetűeknek (akik legszívesebben dologidőben is
táncolnának) járó megszólás
szabad a tánc: mindent lehet, bármit szabad csinálni
2.
borotvaélen táncol: olyan tevékenységet folytat, amely bármely pillanatban veszélyessé,
végzetessé válhat
gúzsba kötve táncol: keményen próbál valamit csinálni, de nincs vagy alig van szabadsága azt
tenni, amit akar
3. Ők fogadták a zenészeket, megegyeztek a tánchely gazdájával, ha kellett, hatósági
engedélyt szereztek.
4. H, H, H, I
5. a)
6.
a) aratás, szüret, politikai ünnep
b) keresztelő, lakodalom
7. a)

8. Gyermeklakodalom; „egy hegedűs cigánygyerek vagy egy harmonikás is akadt. A
kiválasztott menyasszonyka fejére virágkoszorút tettek. Vele táncolt a kis vőlegény, a
násznagyok, vőfélyek, nyoszolyólányok, az egész gyereknásznép.”
9.
a) Abroncshajtás (karikázás)
b) Ugrókötelezés
c) Sótörés
d) Kinn a bárány…
e) Szembekötős
f) Repül a, repül a …

9. Feladatsor
Ne cukkold a gyereket, mert tényleg kövér lesz!
1. Amerikában. 19 éves korukig
2. Mondta-e nekik bárki, hogy túlsúlyosak?
3. 1. Annát beíratták egy sportfoglalkozásra, ahol az edző viccelődött a külsején.
2. Kinga anyukája különlegesen csinos, aki sokat foglalkozik a külsejével, és erre akarja
tanítani a lányát is.
3. Petrát modellalkatú nővére szekálja az evési szokásai miatt.
4. Önértékelési és táplálkozási zavarok
5. Petra néha titokban, elbújva élvezi a „tiltott” finom falatokat.
6. A családtagoktól kapott kritika
7. Mert a lányok, nők többet foglalkoznak külsejükkel.
8. Mert „nem elég” izmosak, erősek
9. Egész fiatalon kialakulhat a „tökéletes test” eszményképe
10. Tízből hat lány túlsúlyos lett tizenkilenc éves korára, ha a családja piszkálta, ezzel
szemben a barátoktól, tanároktól kritikát kapott lányok esetében ez az arány „csak” 40 %-os.

10. Feladatsor
Agatha Christie: Tíz kicsi néger
1. C - érdeklődés felkeltése

2. pl. pazar villa; reménykedve, örömmel érkeznek; pompás nyári este; felhőtlennek ígérkező
napok
3. pl. egymásnak ismeretlen ember; elhagyott sziget; titokzatos tulajdonos; pletykák;
vendégek múltjában van valami; tulajdonos nincs sehol; egyre félelmetesebb események;
különös fordulatok; rettegés
4. Két részből áll: az ismertetés (Hányan távoznak?) és új bekezdéssel a könyv értékének
kiemelése.
5. Tízen érkeznek. Hányan távoznak?
6. Megszakítja a közlést, a szöveg továbbgondolására készteti az olvasót, fokozza a
rejtélyességet
7. Hatáskeltés szempontjából van szerepe, felkelti az érdeklődést, kíváncsivá tesz.
9. A Christie-regények két jellegzetes detektívjének egyike sem szerepel a regényben.

11. Feladatsor
Kilencre járnának inkább a gyerekek iskolába

1.
1. német és amerikai kutatások
2. német pszichológusok és gyerekorvosok tapasztalatai
2.
1. amerikai kutatók próbadolgozatokat írattak diákokkal
2. az Origo gyerekek és tanárok véleményét kérdezte
3. mintha a felnőtteknek hajnali 3-ra kéne munkába járni
4. A diákok kora délután a legfrissebbek, akkor tudják kihozni magukból a maximumot.
5. Amerikai kutatók. A gyerekek jobban teljesítenek a délutáni teszteken, mint a reggeli
dolgozatok során.
6.
1. a diákok fáradtak
2. alig tudnak koncentrálni
3. kora délután a legfrissebbek
4. reggeli rohanás
7. A gyerekek még szinte alszanak reggel 8-kor, alig tudnak figyelni.
8. Nem a korai kezdéssel van a baj, hanem azzal, hogy a gyerekek mennyit és hogyan
alszanak.

9.
1. délután tovább kellene emiatt maradni
2. nem szeretnének lemondani a délutáni különórákról

12. Feladatsor
A kígyók

1.
1. Sok érdekes dolgot olvashatunk a kígyókról.
2. Megismerhetjük, hogy kik és milyen célból foglalkoznak kígyókkal.
3. Megtudhatjuk, hogy mi jellemzi a testfelépítésüket.

2.
Szépség, ügyesség:
1. Furfangos trükköket vet be a kígyó.
2. A homoki boa még az egér mozgását is „meghallja”!
Veszélyesség:
1. halálos mérgűek
2. kígyómarás

3.
a) Kígyószultán, a vakmerő kígyóbegyűjtő: a kígyók “fejedelme”, aki különböző helyekről a
kígyókat gyűjti össze
b) Mesés kígyóbűvölők: a kígyót zeneszóval idomító mutatványos
c) Hobbi kígyótartók: kedvtelésből tart kígyókat
4. Nincsenek végtagjaik.
5. Nincs füle. Nincs hallójárata és dobhártyája.
6. .A kígyó „belső hallással” rendelkezik, a talajon áthaladó rezgéseket a koponya hátsó
része felfogja, és az állkapocscsont a belső fülbe vezeti. Ha a kígyó hallgatózik, a földre
fekteti állkapcsát.
7. a) Látásuk kifinomultsága élőhelyük jellegére utal.

b) A bal oldali szem a nappal aktív kígyókra, a jobb oldali szem a félhomályban vadászó
kígyókra (viperák és a trópusi siklók) jellemző
8. Függőleges hasítékú pupillájuk erős fény hatására teljesen összeszűkül. Így a tűző nap
sugarai nem károsítják.
9. Nyelvük nyújtogatásával nyomozzák ki a vízlelőhelyeket.

13. Feladatsor
Varsó

1.
fundamentum: alap,alapzat
városrész-rekonstrukció: városrész-helyreállítás, városrész-felújítás
kulturális: művelődési, műveltséggel kapcsolatos
elegáns: ízléses, választékos, finom
2. fiatalos lelkület
3. „Különlegességének titka évszázadok óta mindmáig az olyannyira jellemző fiatalos
lelkület”
4. Az ifjúság városa.
5. Az Óvárost szinte a fundamentumoktól állították helyre, olyan odaadó gondossággal, hogy
– mint az egyetlen ilyen jellegű városrész-rekonstrukciót a világon – felvették az UNESCO
Kulturális Világörökségének Listájára.
6. részben
7. „Amennyiben érdekel a színház…”
8.
művelődés
színház

mindennapi élet
vendéglátás

múzeum

bevásárlás
bolhapiac

9.
1. N23 – mivel csak a 175-ös és az N23-as megy a pályaudvarhoz, de a 175-ös utolsó
járata elmegy 11-kor, a repülőtérről viszont legkorábban 23.15-kor tudunk kiérni,
marad az éjszakai járat.
2. 453 zloty (450 a szállás és 2,8 a busz)

3. 33 100 Ft (egy zloty 73 forint)

14. Feladatsor
Fellinger Károly A kincsesláda
1. A megnevezett falvakban élő különböző népek meséit, mondáit, hiedelemvilágát
megjelenítő szövegek.
2. I, H, H, I
3. Az Égig érő vadkörtefák jellegzetes mesecím, a másik kötet címében a hajléktalan szó nem
meseszerű, inkább felnőtteknek szól.
4. Mondákat és történelmi legendákat is tartalmaznak.
5. A szerző a Hajléktalan búzavirág történeteinek egy részét írta át gyermekek számára.
6. Kovács Jolánka: válogatta a meséket, Schall Eszter: illusztrálta.
7. A: könyvajánlás, B: interjú az íróval.
8. A monda olyan epikai műfaj, mely valójában magában foglalja a mesét, a mítoszt, a
krónikát, a fabulát, a parabolát, az anekdotát és még sorolhatnánk; így kiterjed a
hiedelmekre, a hozzá kapcsolódó helyi, történelmi eseményekre, szokásokra, természeti
jelenségekre.
9. történeti és hiedelemmondákat
10. Szigetköz és Csallóköz mondavilágából kerültek a mátyusföldi mesékbe.

15. Feladadatsor
Az űrturista

1. Bárhol, bármilyen szögben és pozícióban elaludhatsz.
2. H, I, H, H, I
3.
1. A Szojuz űrhajó rendszereinek tanulmányozása
2. Az orosz nyelv tanulása
4.

1. Megismerje a műszaki nyelvet
2. Megértse a földi űrközpont parancsait
5.
Az MTI-szöveg: tárgyilagos hírközlés
A Blikk szövege: személyes hangú
6.
1. A részletek pontos leírása végett
2. Hogy az olvasó átélje a teljes élményt.
7. Van, hogy álmomban váratlan üzenetet kapok, hogy másnap megint repülök, vagy azt álmodom,
hogy súlytalan vagyok.
8. Olyan dolgokat is megőriz, amelyeket szemétként kellett volna megsemmisíteni.
9. Az a szoba, ahol az orosz űrruhákat tárolták, mert csendes volt és félreeső.
10.
1. A családnak tett ígérete.
2. Az űrkomp néhány évig nem repül.
11. Az utazás bemutatására, azokra a kérdésekre, amelyekkel más könyvek nem foglalkoznak.

16. Feladatsor
Mobiletikett

1. H, I, H, H.
2. Etikett: udvariassági szabályok összessége a társadalmi érintkezésben. A mobiletikett
ezeknek a szabályoknak a betartása a mobiltelefon használatában.
3. Nem arra, hogy éjjel-nappal azon bájcsevegjünk, hanem amire kitalálták: információk
gyors továbbítására.

4. Ha mi hívunk: a zavaró körülményeket lehetőleg szüntessük meg hívás előtt, és kérdezzük
meg, nem zavarjuk-e; ha bennünket hívnak: kérjünk türelmet, és vonuljunk csendesebb helyre.
5. Üzleti tárgyalásokon, értekezleteken, színházban, moziban, bankban, hivatalos helyeken,
vendéglőben stb.
6. H, I, H
7.



gyors 

információk
továbbítása

nyilvános

helyen

(ha 

fontos hívást várunk)

színházban,

moziban,

bankban

hivatalos

és

helyeken


üzleti

tárgyalásokon,

értekezleteken,
vendéglőben


pl.

ha

közbejön
értesíthetjük

váratlanul 
valami,
azt,

aki

pl.

tömegközlekedési 

eszközökön,

pl. kórházban

különösen

repülőn

ránk vár
8. … lehetőleg vonuljunk félre, hogy ne zavarjuk a többieket.
9. áldott: pl. gyors, bárhol használható telefon, nagy szabadságot nyújt használójának;
átkozott: könnyen függővé lehet tőle válni, különösen a sokfunkciós okostelefonok alkalmasak
erre; a könnyű elérhetőség, a folyton megszólaló telefonok tönkretehetik a társasági életet.

17. Feladatsor
Használati utasítás

1. 15 éves korunk előtt kapjuk az életünk során bennünket érő sugárzásmennyiségnek a felét.
2. 49%

3. „amikor a gyerek megfelelő védelem nélkül tartózkodik a napon, sejtjeink örökítő anyaga
károsodásnak van kitéve”
4.
Jelkép

Jelentés

1.

mosás

2.

fehérítés

3.

szárítás

4.

vasalás

5.

vegytisztítás

5. Áthúzás: tilos; pöttyök száma: a hőmérsékletre utal.
6. hasonlóságon alapul: vasalás, mosás, esetleg szárítás (szárítógép); megegyezésen alapul:
fehérítés, vegytisztítás, szárítás
7. 5 kg
8. C
9. I, H, I, H
10. Többes szám 1. személyű igealakokkal.

18. Feladatsor
A rétes receptje

1. Betond.blogspot.hu.
2. Négyféle: Túrós, mákos, káposztás, almás.
3. Hozzávalók
 2 csomag réteslap (6 lapos)
 500 g túró
 150 g mák
 kb. 500 g cukor
 8 db alma
 1 tojás
 1 csomag vaníliás cukor
 citromhéj
 1 csomag fahéj
 esetleg mazsola
 1 flakon olaj
 1 pohár tejföl
4. C
5. D
6. I, H, H, I
7. A, B
8. Az alma és a káposzta könnyen levet ereszt, a túl nedves tölteléktől a réteslap elázik,
tönkremegy.
9. sóval és kaporral
10. Bővebben: http://retesek.hupont.hu/9/forumokbol#ixzz42ttJHMkE

19. Feladatsor
A levendula

1. 1. – D, 2. – A, 3. – E, 4. – C, 5. – B
2. A bencés szerzetesrend tagjai hasznos munkát végeznek, pl. levendulát termesztenek, abból
pedig olajat desztillálnak.
3. a „lavare” (mosni) ige arra utal, hogy már az ókorban is használhatták a szépségápolásban
4. D
5. I, I, H, I, H
6. fél-mediterrán éghajlat: magas a napsütéses órák száma, kevés a csapadék; déli fekvés és
vulkáni alapkőzet
7. Olyan hőálló eszköz, melynek tartályába vizet és illóolajat teszünk, a lámpa aljába
helyezett mécses felmelegíti a vizet, így az illóolaj párologni kezd.
8.
magassága
a bokor átmérője
levélzet színe
virágzat

virágzás időszaka
szaporítás
illat
olaj
egyéb felhasználás

Francia levendula
60 – 80 cm
80 – 100 cm
zöldes-ezüstös színű
hengeres, 6-8 cm hosszú, színe
jellegzetes mélysötét kékeslila
levendulakék
június elejétől
parfümösebb, nőiesebb illat
kevesebb, de igen értékes
étkezési célra

Angol levendula
100 cm
világos ezüstös
hosszú szár, tömött és
hegyes
virág,
színe
világosabb levendulakék
2 héttel később
tőosztással
erősebb
több, de kevésbé értékes
koszorú, illatpárna

9. Magas a napsütéses órák száma, kevés a csapadék.

20. Feladatsor

Az olimpiai játékok
1. Az olimpia előtt. (pl. „tervei szerint”, jövő idő használata, éremjóslás)
2. Nem egyezik meg: a legtöbben 5-9, illetve 10-14 érmet vártak, az olimpián azonban 18
érmet szereztünk.
3. H, I, I, H
4. A legsikeresebb sportág (kajak-kenu) 6 érmet nyert, ugyanakkor az emberek 12 %-a jelölte
be ezt a sportágat.
5. B

6. 15%
7. a) 3; b) A Vezúv kitörése miatt gazdasági okokból az olaszok kénytelenek voltak lemondani
a verseny rendezéséről. c) Versenyszám: 26-tal; nemzetek száma: 37-tel; d) Mivel úgy vélték,
hogy mindkét ország háborúban betöltött szerepe miatt veszélyt jelenthet.

21. Feladatsor
Az influenza
1. rhinovírus
2. nagy sebességgel terjed, hosszan képes életben maradni
3. I, H, I, I, I
4. B
5. kb. 6-8 nap
6. Megelőzés: rendszeres és alapos kézmosás (esetleg antibakteriális szappannal); hosszú
kézmosás (kétszer elénekelhető alatta a Boldog szülinapot)
7. Ha már megfertőződtél: maradj otthon
8. pl. köhögés, bedugult orr, tüsszentés, torokfájás
9. pl. magas láz, fejfájás, mellkasi nyomás
10. mert több mint 200 vírus okozhat tüneteket

22. Feladatsor
Magyarország népessége
1. 2009. január 1.
2. 2001-hez képest
3. Nógrád megye (207 600), Tolna megye (235 900), Vas megye (261 000)
4. egy adott területegységre (négyzetkilométer) jutó lakosok száma
5. a megyék színezése (sötétebb árnyalat magasabb népsűrűség, világosabb árnyalat
alacsonyabb népsűrűség), a számadatok közül a felső, sötétkék mezőben található számok
6. Budapesten (3261 fő/négyzetkilométer)
7. 17
8. Pest, Győr-Moson, Fejér

9. Békés megye (-7,61 %)
10. H, I, I, H, I, H
11. Pest, Győr-Moson, Fejér megye lakossága nőtt, Komárom-Esztergom megye és Budapest
népsűrűsége egyébként is jóval magasabb az országos átlagnál, láthatólag a fejlettebb északnyugati megyékbe áramlanak a gazdaságilag fejletlenebb területekről (Észak-Magyarország,
Dél-Alföld és Dél-Dunántúl)
12. Legvalószínűbb, hogy a Budapestről többen a környékbeli kisebb településekre költöznek.
Szerepet játszhat az is, a belső mozgás (költözés) is ide irányul.

23. feladatsor
Magyar Madártani Egyesület
A weblap jobb felső sarkában a menüre kattintva éred el a menüsort. A menüsor eltüntethető a jobb
felső sorban található x-re kattintva.

1. A menüsorban a Rólunk/Bővebben fülre kattintva az első bekezdésben található az információ:
1974-ben.
2. A legördülő menüsorból a Kapcsolat/Elérhetőségek menüpontot kell kiválasztani. Ott található a
központi iroda címe: Budapest, XII. Költő utca 21 (Jókai kert)
3. A legördülő menüsorból a Madárbarát kert program fület kell kiválasztani, és itt található az
információ: Bárki csatlakozhat!
4. A legördülő menüsorból a Rólunk/Bővebben fülre kell kattintani, és az első bekezdésben található
az információ: 8000 tagja van az egyesületnek.
5. A legördülő menüből a Madarász suli fülre kell kattintani, és itt található meg az információ: 11 000
Ft/alkalom.
6. A legördülő menüsorból a Madárgyűrűzés fület kell kiválasztani, és itt található meg az információ:
a vizsgázott madárgyűrűzők legtöbbször önkéntes madarászok, természetvédelmi szakemberek vagy
kutatók.
7. A legördülő menüsorból a Madarász tábor fülre kell kattintani: itt az első bekezdésben található az
információ: táborok és a madárgyűrűző állomások sehol másutt meg nem tapasztalható élményeket
kínálnak a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt.
8. A legördülő menüsorból a Gólya Road Show fület kell kiválasztani, és az első bekezdésben
megtalálható a válasz: a fehér gólyák egész országon átívelő látványgyűrűzése.
9. A legördülő menüsorból a Kapcsolat/Elérhetőségek fülre kell kattintani, és ott, a központi iroda
címe alatt található meg az információ: adószám: 19001243-2-43.

24. Feladatsor
Könyvkiadó

1. Nyitó oldalon az alsó sávban található a Kapcsolat fül Ide kell kattintani, majd a kiadó címe alatt
található E-mail küldéséhez kattintson ide szövegre kell kattintani.
2. A nyitó oldalon az alsó sávban található Kapcsolat fülre kell kattintani, és itt található a kiadó címe:
1116 Budapest, XI. ker. Temesvár u. 20.
3. A nyitó oldalon az alsó sávban található Kapcsolat fülre kell kattintani, és itt a harmadik
bekezdésben található meg a megálló neve: Albertfalva Kitérő.
4. A nyitó oldalon az alsó sávban található GYIK fülre kell kattintani (ez a gyakran ismételt kérdések
rövidítése), és itt található meg a következő kérdés: Mennyi a csomagolási és postaköltség?, ha erre
rákattintasz, itt találod meg a választ: 1590 Ft a költség. A csomagolási és postaköltséget megtalálod
az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) között is.
5. Jelenleg a Raabe Klett Kiadó Facebook-oldalát lehet lájkolni. Ehhez bármelyik oldalon, alul, rá kell
kattintani a Facebook-ikonra, és bejelentkezés után rögtön lehet is az oldalt lájkolni.
6. A jobb felső sarokban található a Regisztráció fül. Erre kell kattintani, és itt ki kell választani a
Regisztráció opciót, és be kell írni az adatokat. Captcha kitöltése után lehet elküldeni az adatokat.
7. A telefonszámunk megtalálható minden oldalon, felül, középen. De a Kapcsolat fül alatt is
megtalálható: 1-486-1771.

