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Megoldókulcs 



 

Feladat 
Feladat-

elem 
(item) 

Megoldás 

1. 1. a) egyetemi, püspöki, nyilvános, köz, ezek közül bármelyik 3 

2. 

3. 

4. b) Klimo könyvtár: fizikai valójában tartalmazza a püspök által összegyűjtött könyveket, míg a 
KlimoTheca csak ennek egy részét tartalmazó digitális könyvtár 5. 

2. 6. a) jelentése: Nemzetközi könyvtári osztályozórendszer (más megfogalmazás is elfogadható, de 

mindenképpen tartalmazza a nemzetközi és a könyvtári rendszer fogalmakat) 7. 

8. 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) 

9. 

10. 

11 

12. b) jelentése: Online Public Access Catalogue rövidítése = Olyan számítógépes, vagyis online 
katalógus, mely nyilvános, bárki számára közvetlenül, ingyenesen elérhető a hálózaton 
keresztül. 13. 

14. szerepe: dokumentumkeresés 

3. 15. Hasonlóság: tudományos, természettudományos, ismeretterjesztő, gazdagon illusztrált, 
színes, rovatai vannak, állandó szerkesztő testület 16. 

17. 

18. Különbség: hetilap-havi megjelenésű, A4 –A5 méretű, kisebb terjedelem, egyszerűbb grafika, 
papírminőség – nagyobb terjedelem, minőségi megjelenés, fényes papír 19. 

20. 

4. 21. a) ezek közül egy: Idegen szavak szótára, Magyar értelmező kéziszótár, Általános - vagy 
szaklexikonok (ha többet sorol fel és rossz válasz is van közötte, 0 item) 

22. b) Raktári jelzet: a könyv polcon való megtalálási helyét jelöli 

23. c) Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 

24. d) illusztrált 

25. e) pagina, oldal 

26. f) Igen, Bibliográfiát tartalmaz a könyv a 27-31. oldal között. 

27. g) ezek közül kettő: Környezetvédelem, Biodiverzitás, Biológiai változatosság, 
Természetvédelem 28. 

5. 29. 1. címszó 

30. 2. több jelentése van a szónak 

31. 3. utalás jele a nyíl (vagy lásd, keresd itt) 

32. 4. címszó ismétlése 

6. 33. evolúció 

34. endemikus fajok 

35. ökoszisztéma 

36. invazív fajok 

37. ökológiai egyensúly 

38. evolúció: Idegen szavak és kifejezések szótára 

39. endemikus fajok: Idegen szavak és kifejezések szótára 

40. ökoszisztéma: Idegen szavak és kifejezések szótára 

41. invazív fajok: Idegen szavak és kifejezések szótára 

42. ökológiai egyensúly: Magyar értelmező kéziszótár, Biológiai fogalomtár, Biológiai lexikon, 
Természetvédelmi lexikon, Természettudományi enciklopédia, SH Biológiai atlasz, ezek közül 
egy 

 


