1. Feladatsor
Joanne Harris: Csokoládé
1.
a) Franciaországban
b) „Lehet, hogy az utolsó öt évben ezért időztünk el Franciaországban.”
2. Évszak: Télen
Indoklás: „a február újra megmutatja igazi, sivár valóját”
3. Viszony: Anya – lánya
Indoklás: pl. „Most, hogy én lettem az anya”, „nem akarom, hogy neki is ez jusson”,
„Anouk a pult mögött gyerekverseket olvas”
4. A folytonos vándorlás során valószínűleg keveset járt iskolába, a mindennapi élet
helyzeteiben tanult.
5. a) – D, b) – E, c) – A, d) – B, e) – C
6.
a) Igaz
Indoklás: az elbeszélő anyja, az elbeszélő, az elbeszélő lánya, Anouk.
b) Igaz
Indoklás: „New Yorkot elhagytam”, „egy-egy helytől megválunk”, a különböző
pénznemek (márka, frank) emlegetése.
c) Hamis
Indoklás: Arról álmodik, hogy ugyanott éljen hosszabb ideig, és ez a gondolat
félelemmel és vágyakozással tölti el.
d) Hamis
Indoklás: 25 éves.
e) Igaz
Indoklás: bankszámlája és mestersége van.
f) Igaz
Indoklás: a következő mondatok a vándorlás nehézségéről, az elbeszélő lenyugvás iránti
vágyáról szólnak.
7.
2., 5., 7., 3., 6., 1., 4.
8.
burgonyakeményítő liszt, dextrin, kakaóhéjpor, téglapor, vörös okra festék, sulypát
9.
megőrölt kakaóhéj, pörkölt liszt, marhafaggyú, szezámolaj
10.
kakaómag, cukor, fahéj, vanília

2. Feladatsor
Walter Scott: Ivanhoe
1.
a) – C; b) – D; c) – E; d) – B; e) – A
2.
a) életre-halálra szóló kihívás
b) pusztán gyakorlásra, az erő összemérésére hívja ki az egyik lovag a másikat
3.
1. A heroldok szokásos felkiáltásukkal fejezték be mondókájukat. Arany- és ezüstpénzek
hullottak zápor módra az erkélyekről a heroldokra. A heroldok vidám és csillogó
menetben levonultak a porondról.
2. A két rendező marsall tetőtől talpig fegyveresen és mozdulatlanul ült lova hátán a
bajvívótér két szemközti végében.
3. A lovagok megtöltötték a bajvívótér északi végéhez csatlakozó bekerített térséget,
türelmetlenül várták a pillanatot, hogy összemérhessék ügyességüket a kihívókkal. Az öt
lovag, akiket sorshúzással jelöltek ki, bevonult a bajvívótérre. A lovagok megfordított
lándzsájuk nyelével megérintették annak a kihívónak a pajzsát, akivel meg akartak
mérkőzni, majd visszavonultak a bajvívó tér legtávolabbi végébe, és ott egy vonalba
sorakozva, várták ellenfeleiket.
4. A kihívók megálltak azzal a lovaggal szemben, aki lándzsájával pajzsukat
megérintette.
5. A lovagok egymásnak rontottak.
6. A heroldok kihirdették a győztesek diadalát és a legyőzöttek kudarcát.
4.






fekete paripán ült
kecsesen köszöntötte a hercegeket és a hölgyeket
ügyesen megülte lovát
és valami ifjúi kellem, amely viselkedéséből áradt, megnyerte a sokaság kegyét.
virtuóz lovas (hátrafelé járatta lovát)




hetyke, bátor
a közönség kegyeit azonnal megnyeri

5.

6.
Balról fölfelé haladva: csatabárd, kopja, páncél, kard, sisak, pajzs, lábvért
7.
a) Szent János Lovagrend
b) Templomos Lovagrend
c) Német Lovagrend

8. Szent János Lovagrend
A rend egy már működő intézményből bontakozott ki az 1130-as években. Az első keresztes
hadjárat idején a Jeruzsálemben harcoló keresztesek találtak egy zarándokkórházat, benne egy
Szent János kápolnát. Néhány lovag csatlakozott a kórházat fenntartó szerzetesekhez, hogy
segítse őket a rászorulók gondozásában. Később belőlük szerveződött meg az Ispotályos
Rend, későbbi nevén a Johannita Rend. A rend székhelye 1530-ban Málta szigetére került,
innen kapta a Máltai Rend nevet.
9.
regula átvétele, ruházat is hasonló
10.
I, I, H, I

3. Feladatsor
Széchenyi István
1. Ő annyira eredeti egyéniség, hogy egyetlen nagysághoz sem hasonlíthatjuk. Ha be akarjuk
mutatni, őt magát kell teljes valójában, szavaival, tetteivel lefesteni.
2. Önironikusan, humorosan reagált (élceket csinált rá)
3.
Személyleírás
Jellemrajz
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 1., 2., 3., 15., 17.
16.
4.
általános
bemutatás

1., 2., 3., 4.

külső megjelenés
részletező leírása

5., 6.

belső
más egyéni vonás,
tulajdonságokkal
zárás
kapcsolatos
jellemzők
6., 7., 8., 9., 10., 16.,17.
11., 12., 13., 14.,
15.

5. 6.-at
6. a divatosnál valamivel rövidebb gallér; a szokottnál szélesebb karimájú kalap
7. Amint a gyűlésterem ajtajához ér, minden szem felé fordul.
8. Szeret valamit megvizsgálni, valamint erejét és ügyességét kipróbálni.
9. A gróf szereti a testi és szellemi fáradságot.

10. hazafi, gondolkodó
11. B

4. Feladatsor
Romain Rolland: Colas Breugnon
1.
enmagam: énmagam
ivadék: utód
tejfelesszájúak: éretlenek
belevaló gyerek: talpraesett, rátermett
egyveleg: vegyes tartalmú
2.
2, 4, 3, 1, 5
3. Most inkább vegyük sorra és összegezzük mindazt, aminek én vagyok a tulajdonosa.
4.
az írásjel
szerepe
Felsorolás, kifejtés következik.
:
A szavak elkülönítése, tagolása a felsorolásban.
,
Közbevetés
()
Betűhiány jelölése.
’
Érzelem kifejezése, felkiáltás.
!
A közlés lezárása.
.
5.
gyönyör és fáradalom
nyers vackor és édes gyümölcs
rózsa és bogáncs
6. elmúlt 50 éves: túlgázolta az ötödik X-et
7.
származása
burgundiai ivadék








alakja, testi
adottsága
gömbölyű hasú,
kemény gerincű,
jó fogú,
vizsla tekintet,
sűrű szőrzet,
őszes

kedélyállapota
víg kedélyű

természete



jóravaló fiú,
belevaló gyerek

8. Humoros, ironikus. Pl.: mint magam birtokosa – ez a legjobb a dologban –, vagyis
enmagam ura; gömbölyű hasú, az ötvenediket is elhúzták fölöttem; csöppet sem esnék
kétségbe amiatt, ha valaki tán megajándékozna húsz-harminc esztendővel
9. Értékeljük, ha a példaszövegnek a hatását felfedezzük: külső, belső tulajdonságát
humorosan, ironikusan, egyéni hangvétellel fogalmazza meg.
10. A feladat megoldásait célszerű felolvastatni minden tanulóval, hogy ráismernek-e a
bemutatott osztálytársa. Vita alakulhat ki, hogy ki látja hasonlóan. Értékeljük, ha a
legjellemzőbb tulajdonságokat leírja.
5. Feladatsor
Fülig Jimmy
1.
Pl..„Karikatúraszerűek a figurák.” Az animációs technika - az élő szereplőkkel szemben korlátlan a lehetőséget biztosít a figura/a szereplő komikus sajátosságainak/jellemvonásainak
megjelenítésére.
2. 2014.
3. jókora száj, hatalmas fogak, örökös vigyor
4. pl.: gombhíjas, sárga kabát; tépett gyapjúing; pár nélküli harisnya; a vacsorázás módja
5. Mert a matróz világban nem ezt tapasztalták.
6.
1. savanyúcukorkákat hordott magánál, mint a jótársaságbeli urak.
2. aránylag úri külső,
3. De az ember néha kénytelen kisebb-nagyobb áldozatot hozni az úri látszat kedvéért.
4. finom mívű kerékpár-áttételen nyeles pápaszem, úgynevezett "lorgnon" függött, amit
csak igen előkelő és idős úrhölgyek viselnek
7.
1. Jimmy „elintézte” a verekedőket
2. Megismerkedett a szállásmesterrel, és megkapta a munkát a hajón
8. Jimmy nagyon megverte őket.
9.
a felépülésük után szó jelzi, hogy hosszabb idő kellett a gyógyulásukhoz
10.
H, I, H, I
11. Pl.:

1. Egyik kezével evett, a másikkal a lorgnont tartotta, és a korsónak támasztott könyvet
olvasta, ami figyelemre méltó teljesítmény, ha tekintetbe vesszük, hogy Fülig Jimmynek
kitűnő szeme volt, viszont a lorgnon üvege erősen nagyított.
2. harisnyáira […] már csak azért sem vonatkozhat, mert az egyiket négy év előtt
Brüsszelben hagyta
3. …a Tahitibe készülő Honolulu-Star nevű luxushajó legényei tizenkét főnyi csoporttal
képviseltették magukat aznap a port-szuezi közkórházban
12.
Mert akkor szokták mondani, ha valaki megkapja a megérdemelt büntetését, azaz póruljárt,
Jimmy viszont munkát kapott, és boldog volt.

6. Feladatsor
Kosztolányi Dezső: Iskolai dolgozatok
1. „szárnypróbálgatásokra” lehetőséget adni, az egyéni kifejezőképességét akarta fejleszteni
növendékeinek
2. nem erre számított
3.
a)
ádázkodik – szid
irka – füzet
korszerű – modern
majmol – utánoz
megrázó – felkavaró
szajkóz – ismételget
velős – lényegretörő
b)
korszerű – elavult
lanyhul – élénkül
megrázó – megnyugtató
mesterkélt – természetes
szabadon választott – kötött
velős – szószátyár
4.
az apa szigorú volt, a fiú hangos szidalmazásra számíthatott
5.
a tanár szavainak a visszaadása, a megtanult szövegek szajkózása
6. valamennyien a maguk esze járása szerint fogalmaznak
7.




eredetiség,
friss hasonlat,
finom és talpraesett észrevétel

8.
a saját életüket, élményeiket összekapcsolják a mű világával
9.
 a tanár előzőleg nem magyaráz
 a fogalmazás tárgyát szabadon választják
 a nevelő nem zavarja köreiket
10.
B Az eredetiséget kell megbecsülni.

7. Feladatsor
A számítógép története
1.
a) A ferde vonal gyakran vagylagosságot jelöl, több opció közül kínál választási lehetőséget.
b)
Írásjel
Jelentés
a kiemelt kifejezést nem szó szerint kell érteni – az idézőjelben álló
„…”
kifejezés nem szokványos nyelvi forma, vagy megszokott jelentésétől
eltérően értendő.
elsősorban a kevésbé fontosnak tartott, illetve a főszövegtől más okból
(…)
elkülönített, közbevetésszerű szövegrészek elkülönítésére szolgál:
közbevetés, pontosítás, példa
közbevetés jelölése
–…–
 …
 …

felsorolás

Központi vezérlő
egység
Memória

Kimeneti
egységek
(output)

Informáci
ó

Bemeneti
egységek
(input)

2.
a) Az alapvető különbség a számítógép és számológép (számoláskönnyítő egyszerű eszköz)
között, hogy a számítógép képes előre elkészített program végrehajtására, míg a számológép
csak egy – lehet, hogy bonyolult – műveletet (például szorzás) képes emberi beavatkozás
nélkül önállóan végrehajtani.
b) számítógép – előre beprogramozott műveletek (programok) végrehajtása, önirányított
(automata); számológép – egy művelet végrehajtása
3.

4. technikai korlátok: az épített gépek lassúak, drágák, nagyok, nehézkesek
5.

Információ

1623 Wilhelm
Schickard
négy alapművelet

1642 Blaise Pascal
összeadókivonógép

1673 Gottfried Wilhelm
Leibniz
tökéletesíti Pascal gépét
mind a négy alapművelet
elvégezhető a géppel

1820. Joseph Marie
Jacquard
mechanikus
szövőgép

1800-as évek
Babbage
felismerte, hogy
szükséges a
részeredmények
tárolása;
terve egy gép
lyukkártyával

1820 Charles Xavier
Thomas de Colmar
kereskedelmi forgalomba
került 4 műveletes gép;
egy automata,
programvezérelt gép
(számítógép) építésének
gondolatát is felvetette

1930. Turing
bináris rendszerben
dolgozó automata
számítógép;
kódfejtés
6. Nem volt programozható, kézileg kellett vezérelni, a kezeléséhez sok gyakorlás kellett. A
számítógépnél viszont fontos az, hogy ugyanazon bemenő adatok alapján mindig ugyanazon
kimenő adatokat állítsa elő.
7. a modern számítógép atyja
8. kivándorolt
9.
Név
Kemény János
Szilárd Leó
Andrew Grove (Gróf András)

10.

Jelentősége a számítástechnika fejlődésében
megalkotta az elvont gépi programozás helyett a
BASIC nyelvet
osztott idejű számítógép hálózat
ő vezette be az információ elemi kvantumát
(igen/nem), amit ma a bit néven ismerünk
évente megtöbbszörözte a mikroprocesszorok
sebességét

7 billentyűzet
4 egér
5 hangszórók
2 modem
1 monitor
6 nyomtató
3 rendszeregység

8. Feladatsor
A Lascaux-i barlangrajzok
1. ennek a vidéknek az éghajlata felelt meg leginkább az emberi életnek
2. bölény, vadló,
3. ha valaminek a képmását megsemmisítik, azzal azt is megölik, amit a kép ábrázol
4. Korai: totemhit, vadászmágia, későbbi: varázslat, (hallucináció), szertartás
5.
elmélet
totemhit

mellette szól
ellene szól
az
ősember
a
barlangok a totemőst tilos megölni és
állatképeiben totemőseit ábrázolta
megenni – az ábrázolt állatok
maradványait megtalálták a lakott
barlangokban
vadászmágia a vadászat előtt készített rajzok – a a
lelőhelyeken
talált
vadászat sikere: ha valaminek a állatcsontoknak csupán töredékük
képmását megsemmisítik, azzal azt származik
a
falra
festett
is megölik, amit a kép ábrázol; ezt állatfajtáktól – be kellett érniük az
támasztották alá az állatok testébe apróvadakkal;
rajzolt nyílvesszők és dárdák
vannak
olyan
barlangok,
amelyekben nincs sebzett állat rajza
szertartás
a
képek
a
barlangok
legvisszhangosabb
helyein
láthatók, lehet, hogy az esetleges
szertartás során a látás-hallás
együttes
élményét
kívánták
nyújtani
bódító italok
már
eltűnt a
barlangok
teret
adhattak
mítosz
különböző mágikus, vadászattal,

illusztrációi

termékenységgel kapcsolatos
avatási szertartásoknak.

és

6. Valószínűleg a barlangrajzok egy, a jégkorszak embere számára ismert, de mára már eltűnt
mítosz illusztrációi lehettek, s a barlangok teret adhattak különböző mágikus, vadászattal,
termékenységgel kapcsolatos és avatási szertartásoknak.
7. az állat oldalról, a szarvai szemből láthatóak
8. I, H, I, H, I
9. a turisták által kilélegzett széndioxid megváltoztatta a klimatikus viszonyokat a barlangban,
a képekre veszélyes gombafajok szaporodtak el
10. kizárták a turistákat, létrehozták a Lascaux II-t, amely az eredeti másolata

9. Feladatsor
Bolondok és bohócok
1. 1. – C, 2. – A, 3. – E, 4. – B, 5. – D
2.
Bergson: Nincs komikum a sajátosan emberin kívül.
Bahtyin: karneváli világszemlélet
3. I, H, I, I, I, H
4. szelepként működő nem hivatalos ünnepek
5. Elmaradhatatlan ruhadarabja a csörgősipka volt, amely a középkori férfiruha vállrésszel
egybeszabott fejfödőjéből alakult ki.
6.
bolondra jellemző
közös vonás
királyi udvarban, nemesi tréfákkal szórakoztatnak
udvarban működik
szabadszájúak
kellemetlen kérdéseket is
előhozhatnak
az előkelők szórakoztatását
biztosították
7. Harlekin, Auguszt, csavargó (Chaplin)
8.

bohócok

bohócra jellemző
az alacsonyabb néprétegek
igényeit kielégítő népi
nevetéskultúra
fontos tere a vásár volt
pantomim: gesztus,
arckifejezés

fehér bohóc

Harlekin

Buta Auguszt

karakter bohóc

Pierrot

csavargó

9. A bolondfű (nadragulya) hatóanyaga méreg, melynek elfogyasztása után bizonyos
stádiumban a beteg részegségszerű tüneteket produkál: dülöngél, harsány lesz. Hasonlóan
hatása alapján nevezik a mérgező gombát bolondgombának.

10. Feladatsor
Árvácska
1. általában tavasszal virágoznak; háromszínűek; sötét szemfolt
2. sokszínűek, szemfolt nélküliek
3. Minden virágnak csak egy színe van, de sokféle színű „egyszínű” létezik, sárga vagy fehér
középpel.
4. formája, levelei, színe alapján
5. hosszan tartó virágzás; a virágzás idején megnyúlnak
6. sokféle hely alkalmas az ültetésre; tavasszal és ősszel is ültethető
7. fagymentes legyen az idő
8.
2. a magokat rostált földdel vékonyan befedik
3. a szaporítótálcát letakarják
5. a sűrűn kelt magoncokat ritkítják
1. a magokat szaporítótálcába helyezik
6. a fejlett palántákat egyesével kisebb cserepekbe vagy a kertbe ültetik
4. a hajtások megjelenésekor a szaporítótálcát világosabbra helyezik
9. magokat júniusban, de legkésőbb július végéig kell elvetni; nedves, tőzegalapú virágföldet
kell használni
10. Mindet gomba okozza, ezért gombaölő szerrel kell a növényeket kezelni.

11. Feladatsor
A krimi
1.






tömegekhez szól, nagy példányszámban jelenik meg, (tömegkultúra)
szórakoztatni kíván, olvasmányos, az érdekesség alapvető érték, pihentető időtöltést
akarnak nyújtani (lektűr, szórakoztató irodalom)
(régen) a népnek szóló igénytelen, alacsony színvonalú, olcsó füzetek (földre terített
ponyván), nem kívánja a befogadó aktivitását, mint a neve is mutatja, a gyakran
alacsonyabb képzettségű emberek tömegeihez szól (ponyva)
jelentős üzleti hasznot hoz (bestseller)

2.
elitirodalom – a magasabb irodalom része, igényes, a befogadói aktivitást megkívánó
művek csoportja
nagystílű – nagyvonalú, nem kicsinyes
önbíráskodás – a törvény megszegése azzal a szándékkal, hogy büntetést nyerjen az
olyan bűn, amelyet az önbíráskodó szerint a bűnüldözés nem, vagy nem
megfelelőképpen büntet
szélhámos – nem tisztességes, csaló
3. I, H, I, I
4. megértéséhez szükség volt az irodalom formanyelvének és a kulturális hagyományoknak
az ismeretére.
5. A polgári fejlődés felgyorsulása több szabadidőt eredményez, a közoktatás kiszélesítése
több írni-olvasni tudó embert bocsát ki, és a tömegkommunikációs eszközök térhódítása azt
eredményezi, hogy egyre nagyobb tömegek igényelnek valamilyen olvasni- vagy néznivalót.
6. D)
7. Népszerűek a távoli (néha fantázia szülte) világban játszódó, váratlan fordulatokat
tartalmazó izgalmas történetek, melyek gyakran borzalmas elemeket tartalmaznak.
8.
szereplők alaptípusai: a vaslogikájú, gyakran fölényes és tévedhetetlen detektív és a nagystílű
bűnöző, az úri betörő, a frakkos szélhámos.
téma: középpontjában tehát egy bűntény áll, s ennek ismeretlen tettesét kell logikai úton
kinyomozni.
9.

hős
álhős
ellenség
király, királykisasszony
adományozó,
útbaigazító
segítő

magánnyomozó
hivatásos rendőr
gyilkos
megbízó (feladatot, jutalmat ad)
tanúk, gyanúsítottak (a varázseszköznek a detektívtörténetben
az áruló jel s a tanú információja felel meg)
a nyomozó segédje (vagy tanúk, gyanúsítottak)

12. Feladatsor
A puszta
1.





honfoglalás: ligetes erdőkkel, kiterjedt ártéri erdőségekkel fedett síkság
középkor: a földművelés térhódítása miatt számtalan erdőt kivágtak
török hódoltság: további erdőirtások – egyre több fátlan térség
19. század: a Tisza és mellékfolyóinak szabályozása
o a korábban akár hónapokig vízzel borított területek teljesen visszaszorultak,
o a folyókat gátak közé kényszerítették,
o a vízutánpótlásuktól megfosztott ártéri erdők helyén pedig szántók, legelők
alakultak ki.

2.
A) a kultúrsztyep az emberi beavatkozás nyomán kialakult táj
B) Nem a természet alakította a maga módján, hanem az évszázados emberi beavatkozás.
3. természetes táj
4.
A Hortobágy és a Kiskunság területén tehát végeredményben nem az ősi természetes tájat,
hanem az átalakított természeti környezet értékeit óvja a természetvédelem.
5. szakszók, magyarázatok, kivételek jelölése
6.
állóvíz, talajvíz, rétegvíz, vízkészlet, vízborítás, víztér, pangó víz
7. mélységileg nem különíthető el a parti zóna és a nyílt vízi tájék
8. C
9.
I, I, H, I, H
10.
Az egyik módja, hogy a folyóhátak között, a mélyebb fekvésű részeken az ár
visszahúzódásakor pangó vizek maradtak vissza, a magasabb hátsági térszínekről a talajvíz is

ide áramlott. A másik mód, hogy a homokbuckás területeken a gyér fűtakaró elpusztul, a szél
elhordja a talajt, a keletkezett mélyedés megtelt vízzel, elsősorban talajvízzel.

13. Feladatsor
Budapest kávéházai
1.
nem érezték magukat elhagyatottnak
ott voltak barátai, nemzedéktársai
volt villany és meleg
2.
15. század
Jemen

16. század eleje
Szíria, Egyiptom

1550-es évek
Törökország

17. század
Európa

1624.
Velence

1672.
Párizs

1714.
Pest

3.




A pásztor észrevette, hogy ha a kecskéi a piros bogyókat legelészik, sokkal
élénkebbek lesznek.
Ha valakit tréfásan akartak útba igazítani, azt mondták neki: amit keres, abban a
házban van, ahol nincs kávéház!
A New York kávéház megnyitó napján a Dunába dobták a kávéház kulcsait, hogy az
éjjel-nappal nyitva legyen.

4.



„kutyanyelvet” (hosszúkás jegyzetpapírt) és itatóst.
Az íróknak akartak kedvezni, segíteni.

5.
H, I, I, H
6. az értelmiségiek, a fiatalok voltak a törzsvendégek
7.


szűkös lakáshelyzet miatt itt folyhatott társasági élet



a művészek találkozó helye





Kávéházi asztaltársaságok alakultak a magyar szépirodalom ápolására.
Alkotóműhelyek, kávéházi szerkesztőségek jöttek létre.
Lexikonokat, alapkönyveket, hazai és külföldi lapokat is hozattak a tulajdonosok a
kávéházba.

8.

9. Pl.
 pazar belső tér,
 szökőkút,
 velencei csillárok,
 szobrok, freskók,
 játék-és biliárdterem
10.
eredetileg
14. Feladatsor
A kakaó
1. Mindkettőnek gazdasági, kereskedelmi szerepe is volt (mérőeszköz, fizetőeszköz)
2. A kakaó az istenek eledele. A görög mitológiában pedig a nektár és az ambrózia.
3. A méz.
4. H, I, I, H
5.
4. hidraulikus préselés
6. kakaópogácsa
1. pörkölés
3. massza
2. őrlés
7. kakaópor
5. kakaóvaj
6. Mert a kakaóvaj nagyon drága.
7. A keménysége és az olvadási sajátságai miatt.
8. A Hollandiában feltalált lúgosítási eljárásnak.
9. Ha a massza megszilárdult, a csokoládé könnyen kiesik az öntőformából.
10. Az eljárások során a csokoládé elveszítheti fényét, és fehér zsírkristályok jelennek meg a
felszínén, de ez nem károsítja az ízét, nyugodtan fogyasztható.

15. Feladatsor
A labrador

1.







A legenda szerint a labrador az újfundlandi és a vidra keresztezéséből származik.
Őseit új-fundlandi halászok hozták magukkal Angliába.
Új-Fundlandon a jeges vízben a vadászok segítője volt.
Két szőrrétege van, a második vízálló, ezért nem kell félteni a hideg víztől sem.
Úszóhártyák találhatók lábujjai között, és vidrafarka van, amely segíti őt az
úszásban.
Vízimádó.

2. A hasa környékén ő is felfázhat.
3. H, I, I, H
4.
Szín

Származás

Vérmérséklet

Fizikai jellemzők

Bunda ápolása

5.

Golden retriever
csak arany szín, de
különböző árnyalatban,
fekete orral és szemmel
Brit szigetek
vadászkutyák, arra képezték
ki őket, hogy visszahozzák a
lelőtt vízi szárnyasokat és
madarakat
nyugodtabb
természetű
családi kutyák
sok figyelmet igényelnek,
nem szeretik a magányt
a
gazdit
akarják
elkápráztatni, ezért könnyen
taníthatók
zászlós farok,
vízi kutya, ujjai között
úszóhártya található, bundája
vízlepergető

Labrador retriever
fekete, csokibarna,
zsemleszínű, fekete orr,
sötétbarna vagy ébenfekete
szem
Új-Fundland, Kanada
vadászkutyák
kedvességükről,
intelligenciájukról
és
hűségükről híresek
függetlenebb természetűek,
minden nagyon érdekli őket,
ezért kicsivel nehezebb őket
tanítani

a vidráéhoz hasonló, erős,
zászlótlan farok jellemzi
vízi kutya, ujjai között
úszóhártya található, bundája
vízlepergető
hosszabb, puhább a szőre, rövidebb, tömöttebb, durvább
ápolást (fésülést) igényel
a szőre, két szőrrétege közül
kevésbé vedlenek
a második vízálló, ezért nem
kell félteni a hideg víztől
könnyen kezelhető
évente kétszer váltanak szőrt




olyan könnyed a fogása, hogy akár egy tojást is elhoz anélkül, hogy eltörné
házőrzőnek alkalmatlan

6. Hasonlóság – mindkettő:
 rendkívül barátságos fajta, ezért kiváló családi kutya és jó választás gyerek mellé





nagyon ragaszkodik gazdájához,
gyorsan tanul
vadászkutya
mindkettőnek finom/óvatos a fogása



lételeme a víz, ezért ujjaik között úszóhártya található, bundájuk vízlepergető

7. Bármelyik megoldás mellett érvelni kell.
8. Önálló kutya, szeret maga felfedezéseket tenni, ennek következtében okozhat problémát,
kárt is.
9. Bármilyen a szövegből vett érv elfogadható.

16. Feladatsor
A búbosbanka
1. Pl. Jól alkalmazkodik a legeltetés, földművelés által átalakított kultúrtájhoz. Emberkövető
madárként megtanulta kihasználni a lakott területek számára kedvező élőhely kínálatát.
2. Pl. az idős fák számának csökkenése; a vonulásból előbb érkezők elfoglalják az odút; a régi
épületek felújítása, szigetelése
3. nem odúépítő, nem talál megfelelő fészkelőhelyet és élelmet a zárt erdőben
4. hosszú, hajlott csőre alkalmas a mezei tücsök és lótücsök járatainak felkutatására
5. 23-26 nap
6. Mert a hím gondoskodik a táplálékról.
7. a hímmel együtt hordja a táplálékot a fiókáknak
8.
4. a fészkelő helyek csökkenő száma
2. mértéktelen vadászat
3. tájátalakítások
1. aszály és időjárási szélsőségek
9. alkalmazkodó képességük

10. Pl. megismertetik a program célját, a madarak jellemzőit, az odúkészítés formáit a
diákokkal.

17. Feladatsor
Nosztalgiajáratok Budapesten
1. BKK (Budapesti Közlekedési Központ)
2. H, H, H, I
3. Szent János kórháztól
4. H, I, H, H.
5. D

Budapest

6. Bármilyen helyes, a szövegben megtalálható érv elfogadható.
7. Díjmentes utazásra jogosultak a 65 évnél idősebbek es a felnőtt kíséretével utazó
gyermekek (iskolai tanulmányaik elkezdéséig)
8. D

A járat érinti Pestet és Budát is.

9. Duna villamos: A Duna mentén halad
Termál villamos: Budapest termálfürdőit érinti.
Hófehérke nosztalgiahajó: bár a szöveg nem említi, de minden bizonnyal a fehér színéről
kapta a nevét. Itt más, ötletes és indokolható válasz is elfogadható.

18. Feladatsor
Junior számlacsomag
1. Itt egyéni válaszok a helyesek: ha elmúltál 14 éves, akkor megnyithatod a számlát, ha még
nem múltál el, akkor nem.
2.
B

Ha elfogyna a pénzed, könnyen jutsz vele hitelhez.

3.




4.

a szerződéskötésnél jelen kell lennie a törvényes képviselődnek, akinek szüksége lesz
a személyi igazolványára vagy útlevelére vagy kártya formátumú jogosítványára és a
lakcímet igazoló hatósági igazolványára (lakcímkártyájára; amennyiben a személyi
igazolványa nem tartalmazza az érvényes lakcímet)
saját személyi igazolványod vagy útleveled es lakcímet igazoló hatósági igazolványod
(lakcímkártyád)

Mert ezt a számlacsomagot 24 éven aluliaknak hozták létre, számukra tartalmaz kedvező
ajánlatot. Mivel hamarosan 24 éves lesz, érdemes számára kedvezőbb ajánlatot néznie.
5.
 segítségével időben megtanulhatod a banki és pénzügyi ismereteket,
díjmentes a számlavezetés
 díjmentes a hozzá járó Junior bankkártya
 tudsz vele interneten keresztül is fizetni
 díjmentesen tudsz vele vásárolni, nem kell, hogy mindig legyen nálad készpénz
 alacsony összeget is leköthetsz rajta
 rendelhetsz hozzá olyan bankkártyát, amely egyben nemzetközi diákigazolvány, és
külföldön is fizethetsz vele,
 bármikor vehetsz fel vele készpénzt
 fel tudod vele tölteni a mobiltelefonod egyenlegét
 könnyen utánajárhatsz az egyenlegednek, így jól be tudod osztani a pénzed
6. A napi limit összegénél többet nem költhetsz.
7.








lehet egyedi a bankkártyád: bármilyen egyedi képet ráraknak,
MCO ISIC Junior kártyát is rendelhetsz, ami egy fényképes nemzetközi
diákigazolvány,
és egyúttal internetes vásárlásra is alkalmas bankkártya, mely 120 országban, több
mint 40 000 elfogadóhelyen biztosít számodra kedvezményeket,
két kedvezményes internetes szolgáltatáscsomag segít abban, hogy számládról
bármikor, kényelmesen tájékozódhass interneten, telefonon vagy mobiltelefonodon
keresztül, es azonnal értesülj, ha a számládra pénz érkezett vagy valamilyen költés
történt,
Junior számlacsomagodon mind a normál, mind az akciós betétlekötési
lehetőségekben kamatoztathatod pénzedet, ráadásul alacsonyabb lekötési minimum
összeg mellett,
ha elmúltál 18 eves, es Junior számládra legálabb 3 hónapon keresztül ösztöndíj vagy
jövedelem érkezik, akkor ennek fedezete mellett kérhetsz Folyószámlahitelt, így akkor
is teljesülnek az átutalási megbízásaid, használhatod a bankkártyádat, vagy vehetsz fel
készpénzt, ha latra szóló betéted már nem nyújt erre fedezetet.

Bármilyen más, szövegből vett érv elfogadható.
8.
B A folyószámlán tárolt pénz azon része, amihez szabadon hozzáférhet a számlatulajdonos,
nincs lekötve
9.
H (csak akkor vehetsz fel készpénzt, ha van a számládon elegendő, és a napi limitet se lépted
túl!), I, I, H.
10.
Bármilyen, a szövegből vett érvelés elfogadható.

19. 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 legördülő menüsorból a Rólunk/Bővebben fülre kell kattintani, és az első bekezdésben
található az információ: 8000 tagja van az egyesületnek.
2. A legördülő menüsorból a Kapcsolat/Elérhetőségek menüpontot kell kiválasztani. Ott
található a negyedik bekezdésben a Közönségszolgálat telefonszáma: 1/275-6247/123-as
mellék.
3. A legördülő menüsorból a Letölthető anyagok fület kell kiválasztani, és itt találhatóak meg
a Madárbarát kert program Power Point előadások.
4. Hírlevél-feliratkozási lehetőség: Kapcsolat menüpont, első bekezdés alatt.
5. A legördülő menüsorból a Madarász suli fület kell kiválasztani, és itt található meg az
információ: a foglalkozás díja 11 000 Ft, és ebből 5% kedvezményt kapnak azok, akik
rendelkeznek a Madárbarát Iskola címmel.
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 a negyedik bekezdésben,
a Milyen munka folyik a táborainkban? kérdés alatt található meg a válasz: a tudományos célú
madárbefogás és -gyűrűzés képezi a központi tevékenységet, emellett sok helyen folyik
távcsöves madármegfigyelés (faunisztika), botanizálás, de kirándulni is lehet.
8. A menüsorban a Rólunk/Bővebben fülre kattintva az első bekezdés alatt található fénykép
alatt található az információ: dürgő túzok kakas.
9. A válasz a nyitó oldalon található: „A madárbarát Magyarországért.”

20. Feladatsor
Könyvkiadó
1. Bármelyik oldalunkra kattintva bal oldalon megjelenik egy menüsor, és ott található meg a
hírlevélre való feliratkozás lehetősége.
2. A nyitóoldalon az alsó sávban található Kapcsolat fülre kell kattintani, és itt található a
kiadó címe: 1116 Budapest, XI. ker. Temesvár u. 20.
3. A nyitóoldalon az alsó sávban található Kapcsolat fülre kell kattintani, és itt a harmadik
bekezdésben található meg a megálló neve: Albertfalva Kitérő.

4. A nyitóoldalon 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. Ugyanez
megtalálható az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) fül alatt is.
5. A kiadó jelmondata a bal felső sarokban található logó alatt található: „Együtt a minőségi
oktatásért.
”
6. A nyitóoldalon az alsó sávban található Kapcsolat fülre kell kattintani, és itt található meg a
Bemutatóterem címe: 1116 Budapest, XI. ker. Temesvár u. 20., és a nyitva tartása: 8-16 óráig.
7. A nyitóoldalon, legalul, az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) között található meg a
törvények által biztosított lehetőség leírása. Ennek lényege, hogy a vásárló 14 napon belül
indoklás nélkül is elállhat a vásárlástól, vissza kell juttatnia a terméket, és visszakapja az árát.

