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Országos döntő 

I. kategória, 7-8. évfolyam 

Megoldókulcs 



 

Feladat 

Feladat-

elem 

(item) 

Megoldás 

1. 1. közművelődési, egyetemi, nemzeti, szak, elektronikus, iskolai, köz, nyilvános, nem nyilvános, 
megyei, városi, stb. – bármelyik 3 elfogadható 2. 

3. 

2. 4. 1. jelentése: Nemzetközi könyvtári osztályozórendszer (más megfogalmazás is elfogadható, de 
mindenképpen tartalmazza a nemzetközi és a könyvtári rendszer fogalmakat) 5. 

6. szerepe: A tudományterületek tízes számrendszeren alapuló felosztásával a könyvtári 
dokumentumok tartalmi feltárását és visszakereshetőségét teszi lehetővé (más 
megfogalmazás is elfogadható, de mindenképpen tartalmazza a tízes számrendszer, a 
tudomány vagy szakterületek, tartalmi feltárás és visszakereshetőség fogalmakat) 

7. 

8. 

9. 

10. 2. jelentése: Közvetett tájékoztatás (más megfogalmazás is elfogadható, de mindenképpen 
tartalmazza a közvetett kifejezést) 

11 szerepe: Olyan eszközök használata, melyek hozzásegítenek azoknak a dokumentumoknak a 
megtalálásához, amikben a számunkra fontos információk vannak. 
Közvetett tájékoztatás (más megfogalmazás is elfogadható, de mindenképpen tartalmazza, 
hogy a szükséges információhoz közvetetten jutunk el) 

12. 

3. 13. 1. linkgyűjtemény 
2. bibliográfia 
3. statisztika 

Ha csak ezt a hármat írta a megfelelő helyekre, akkor jár a 8 item. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

4. 21. a) könyv 

22. b) 770 T46 

23. c) Fodor Ferenc 

24. d) Fotóalbum 

25. e) 2009 

26. f) Fekete István 

27. g) Budapest 

5. 28. a) 920 

29. b) 943.9 

30. c) 635 

31. d) 894 

32. e) 750 

33. f) 398 

34. g) 502 

6. 35. 1. a) minden magyar vonatkozású dokumentumot 

36. 1. b) az ország minden polgára helyben használhatja 

37. 1. c) Országos Széchényi Könyvtár 

38. 2. a) mindent területre kiterjed, kevéssé mélyed el egy-egy szakterületben 

39. 2. b) az adott település lakossága 

40. 2. c) pl. Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, stb. 

41. 3. a) az adott iskolatípusban folyó oktatáshoz szükséges dok. 

42. 3. b) csak az adott iskola tanulói és tanárai 

43. 3. c) saját iskolai könyvtár 

44. 4. a) egy-egy szűkebb szakterület dokumentumait gyűjti 

45. 4. b) a szakterület iránt érdeklődők, kutatók 

46. 4. c) pl. Országgyűlési Könyvtár, Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, stb. 

47. 5. a) általános gyűjtőkörű 

48. 5. b) bárki, aki az interneten keresztül el tudja érni 

49. 5. c) Magyar Elektronikus Könyvtár 



7. 50. a) Idegen szavak és kifejezések szótára – csak a teljes cím fogadható el 

51. b) 1. élőfej 

52.      2. rövidítés, megadja, hogy a címszó mely tudományterülethez tartozik 

53.      3. címszó 

54.      4. a címszó származására vonatkozó rövidítés 

55.      5. lásd (másik címszóra vagy jelentésre való utalás) 

56.      6. a címszó kiejtése 

 


