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2018/2019. tanév 
Országos írásbeli forduló 

 

II. kategória, 7-8. évfolyam 

Írásbeli feladatlap 

MEGOLDÁSOK 
itemenként 

 
Elérhető pontszám: 123 pont 

Üdvözlünk, kedves Könyvtárostanár! 
 
Néhány hasznos információ a megoldókulcs ezen változatához: 
- A megoldásokat vastag betűvel írtuk. 
- Ha többféle válasz is lehetséges, akkor azokat /-rel jelöltük. 
-- Ez a megoldókulcs az összes elfogadható alternatívát tartalmazza, vagyis bővebb, mint a feladatonkénti 
változat. A szakmaibb, pontosabb válaszokat írtuk vastag betűvel. 
- Az aláhúzott kifejezések a kötelező tartalmi elemeket jelölik. 
- Az értékeléshez szükséges minden további magyarázatot is beírtuk a megoldás alá. 
 

A feladatlapnak ez a teljes megoldókulcsa, értékelési útmutatója. A feladatonkénti változat a könnyebb 
használatot segíti, csak a legszakszerűbb, leggyakoribb válaszalternatívákat tartalmazza. A feladatonkénti változat 
ugyanakkor tartalmazza a feladatok teljes szövegét az eredeti elrendezésben, ezáltal könnyíti azok áttekintését. 
 

 

1. feladat 

 

Fel. Item Megoldás magyarázatokkal 
Tantervi 

tananyagegység 
Tudáselem 

a) 1. 3. bekarikázása 
▼ Zárt csoport, ahová csak a jelentkezés és az 

adminisztrátorok jóváhagyásával lehet belépni, és a 
posztok is csak az adminok jóváhagyása után lesznek 
láthatók. 

vagy elfogadható az 1. is. 

Információhasználat 
Információ-
megosztás 

b) 2. Az alábbiak közül bármely gondolatért: 
- moderált, ellenőrzött tartalom, 
- témakörhöz illő kommentek, 
- mások személyiségi jogainak tiszteletben tartása, 
- internet etikett / netikett. 

Információhasználat 
Információ-
megosztás 

 3. ua. Információhasználat 
Információ-
megosztás 

 4. érvelő megfogalmazás Információhasználat 
Szövegalkotás, 
érvelés 
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2. feladat 
 

Fel. Item Megoldás magyarázatokkal 
Tantervi 

tananyagegység 
Tudáselem 

a) 5. Az alábbi kifejezések bármelyikéért: 
- uralkodó hatalom / hatalmi eszközökkel való 

irányítás / elnyomás / elnyomó hatalom 
- felkelés / háború / forradalom 
- többféle társadalmi csoport 

Információhasználat 
Szövegértés, 
értelmezés 

 6. ua. Információhasználat 
Szövegértés, 
értelmezés 

 7. A 4-5 mondatos terjedelmi korlát betartása. Információhasználat 
Szövegalkotás, 
forma 

 8. Összefüggő szöveg. Információhasználat 
Szövegalkotás, 
fogalmazás 

 9. Nem állít valótlant. Érthető tartalom. Információhasználat 
Szövegalkotás, 
relevancia 

b) 10. az ajánló helye: hátsó borító / borítószöveg / fülszöveg / 
borító hátulja  

Dokumentumok Könyv részei 

 11. a kép helye: borító / első borító Dokumentumok Könyv részei 

c) 12. illusztrátor: Papp Beatrix (csak teljes név, pontos 
helyesírással) 

Dokumentumok Könyv adatai 

 13. A kép és az ajánló összehasonlítása a szövegben. Információhasználat 
Szövegértés, 
összehasonlítás 

 

3. feladat 
 

Fel. Item Megoldás magyarázatokkal 
Tantervi 

tananyagegység 
Tudáselem 

a) 14. Hol megadása: pl.: interneten / online térben 
/számítógépen, okos eszközön 

Információhasználat 
Szövegértés, 
értelmezés 

 15. Mi megadása: pl.: adat / tevékenység / információ / poszt 
/ kép / mit csinálunk 

Információhasználat 
Szövegértés, 
értelmezés 

 16. maradandó / nem törlés / nyoma lesz / megjegyzi Információhasználat 
Szövegértés, 
értelmezés 

 17. következmények pl.: visszakereshetőség / haszon / erre 
épülő szolgáltatások 

Információhasználat 
Szövegértés, 
értelmezés 

 18. Definícióként való fogalmazás. Nem csak felsorolja az 
infografika elemeit. 

Információhasználat 
Szövegalkotás, 
fogalmazás 

 19. A max. 3 mondatos terjedelmi korlát betartása. Információhasználat 
Szövegalkotás, 
forma 

 20. Nyelvhelyesség, helyesírás Információhasználat 
Szövegalkotás, 
nyelvhelyesség 

 21. Nem állít valótlant. Információhasználat 
Szövegalkotás, 
relevancia 

b) 22. szakkönyvtár / felsőoktatási könyvtár /elektronikus 
könyvtár 

Könyvtárak 
Könyvtártípusok, 
szakkönyvtár 
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4. feladat 
 

Fel. Item Megoldás magyarázatokkal 
Tantervi 

tananyagegység 
Tudáselem 

a) 23. nem húzza alá: mezei sóska Információhasználat 
Szövegértés, 
adatkikeresés 

 24. nem húzza alá: kakukkfű Információhasználat 
Szövegértés, 
adatkikeresés 

 25. nem húzza alá: pöfeteggomba Információhasználat 
Szövegértés, 
adatkikeresés 

 26. aláhúzza: nadragulya Információhasználat 
Szövegértés, 
adatkikeresés 

 27. nem húzza alá: gyömbérgyökér Információhasználat 
Szövegértés, 
adatkikeresés 

b) 28. cím Hivatkozás Cím 

 29. kiadás helye Hivatkozás 
Megjelenési 
adatok 

 30. kiadó neve Hivatkozás 
Megjelenési 
adatok 

 31. megjelenés éve /é.n. Hivatkozás Megjelenés éve 

 32. Még egy, a forrásnak megfelelő bibliográfiai hivatkozásba illő 
adat. 
Odaillő adat pl.: szerző / szerkesztő, terjedelem / oldalszám, 
sorozati cím, kiadásjelzés, ISBN (a magyar szabvány, és nem 
pedig a szokások miatt) 

Hivatkozás 
Bibliográfiai 
adat 

 33. Nem ír oda nem illő adatot. 
Oda nem illő adat pl.: nyomda, tördelő, sorozatszerkesztő, 
cop., méret 

Hivatkozás 
Bibliográfiai 
adat 

 34. Az adatsorrend, központozás, helyesírás megfelel valamely 
elterjedt hivatkozási stílusnak. Nincs feleslegesen ismétlődő 
adat. 
Pl.: Simon Tibor- Csapody Vera (32.): Kis növényhatározó. 
(28.) 19., bőv., jav. kiad. Bp., (29.) Nemzeti Tankönyvkiadó, 
(30.) 1994. (31.) 

Hivatkozás 
Központozás, 
forma 

c) 35. határozókönyv / szaklexikon Dokumentumok 
Kézikönyv-
típusok 

d) 36. Az alábbiak közül bármely kettő: 
- kiadó 
- a szerzők tudományos fokozata / munkássága / 

szakember 
- ellenőrzött / lektorált / tankönyvvé nyilvánított 
- van szerzője / minden azonosítható adatot megadnak 

a műről (vagyis ellenőrizhetők az alkotók) 
- díjban részesült 

Forráskiválasztás Hitelesség 

 37. ua. Forráskiválasztás Hitelesség 

 38. Érvelő módon fogalmazza meg. Információhasználat 
Szövegalkotás, 
érvelés 
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5.a feladat 
 

Fel. Item Megoldás magyarázatokkal 
Tantervi 

tananyagegység 
Tudáselem 

a) 39. igen Forráskiválasztás Relevancia 

 40. igen Forráskiválasztás Relevancia 

 41. nem Forráskiválasztás Relevancia 

 42. nem Forráskiválasztás Relevancia 

 43. nem Forráskiválasztás Hitelesség 

 44. igen / ? / nem tudni Forráskiválasztás Hitelesség 

 45. nem Forráskiválasztás Hitelesség 

 46. igen Forráskiválasztás Hitelesség 

b) 47. Alkalmas kiindulópontnak / áttekintésnek / megadott /bárki 
szerkesztheti forrásaiból, rejtett bibliográfiája mentén indulhatok 

Forráskiválasztás 
Forrás 
értékelése 

 48. A válasz igazolja a használhatóságot. Forráskiválasztás 
Forrás 
értékelése 

 49.  oktató / ismeretterjesztő / részletes Forráskiválasztás 
Forrás 
értékelése 

 50. A válasz igazolja a használhatóságot. Forráskiválasztás 
Forrás 
értékelése 

 51. nyelvi szótár / a szó jelentése, nem fogalma / bárki szerkesztheti Forráskiválasztás 
Forrás 
értékelése 

 52. A válasz igazolja a használhatóságot. Forráskiválasztás 
Forrás 
értékelése 

 53. Ez egy másik szó / azonos alakú szó / egy banki oldal / más 
témáról szól 

Forráskiválasztás 
Forrás 
értékelése 

 54. A válasz igazolja a használhatóságot. Forráskiválasztás 
Forrás 
értékelése 
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5.b feladat 
 

Fel. Item Megoldás magyarázatokkal 
Tantervi 

tananyagegység 
Tudáselem 

a) 55. Az alábbiak közül bármely kettőért: 
- a nyomtatott források nagyobb arányban ellenőrzöttek, 
lektoráltak, 
- feltüntetett szerzők, szerkesztők, alkotók, 
- több helyen, forrásból érdemes tájékozódni, 
- a témáról fog szólni. 

Forráskiválasztás Hitelesség 

 56. ua. Forráskiválasztás Hitelesség 

b) 57. cím Hivatkozás Cím 

 58. kiadás helye Hivatkozás 
Megjelenési 
adatok 

 59. kiadó neve Hivatkozás 
Megjelenési 
adatok 

 60. megjelenés éve /é.n. Hivatkozás Megjelenés éve 

 61. oldalszám Hivatkozás Oldalszám 

 62. Nem ír oda nem illő adatot. 
Oda nem illő adat pl.: nyomda, tördelő, sorozatszerkesztő, 
cop., méret 

Hivatkozás Bibliográfiai adat 

 63. Minden szükséges adat szerepel. 
Pl.: Dömötör Attila - Buzek Zsuzsanna: Történelmi lexikon. 
(57.) 3. jav. kiad., Bp., (58.) Saxum, (59.) 2003. (60.) 108. p. 
(61.) 
Magyar nagylexikon. Bik-Bz. 4. köt. Bp., Akadémiai, 1993-. 

742. p. 

Hivatkozás Bibliográfiai adat 

c) 64. általános lexikon / szaklexikon / (egynyelvű) szótár / 
lexikon / fogalomtár 

Dokumentumok 
Kézikönyv-
típusok 

d) 65. az alábbiak közül bármelyikért: 
- a fogalommagyarázat legjobb eszközei a lexikonok, 
- történelmi témájú kézikönyv kell, mert ez egy 
történelemtudományi téma, 
- az ált. lexikon minden témára kiterjed, 
- a szótár betűrendes, így könnyen megtalálható benne, 

Dokumentumok 
Kézikönyvek, 
lexikon funkciója 

e) 66. 0 / 9 / 8 / Általános művek / Történelem, földrajz / 
Nyelvtudomány 

Keresés  ETO, szakjelzet 

 67. A 0-ban vannak az általános lexikonok. / A 9-ben vannak a 
történelmi kézikönyvek. / A 8-ban vannak a szótárak. 

Keresés  ETO, szakjelzet 

f) 68. Az alábbiak közül bármelyik kettőért: 
- végrehajtó hatalmat gyakorol, 
- választással (népgyűlés alá rendelték és tagjait sorsolták) 
alakul meg, 
- tanács, 
- vagyonos polgárokat képvisel 

Információhasználat 
Szövegértés, 
adatkeresés 

 69. ua. Információhasználat 
Szövegértés, 
adatkeresés 
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6.a feladat 
 

Fel. Item Megoldás magyarázatokkal 
Tantervi 

tananyagegység 
Tudáselem 

a) 70. Bp., Móra / Móra / Móra Könyvkiadó / h.n., Móra 
Ha Debrecen szerepel vagy bármi más adat, nem jár pont az 
itemért. 

Hivatkozás 
Megjelenési 
adatok 

 71. 2018 Hivatkozás Megjelenés éve 

 72. Nem ír oda nem illő adatot. 
Oda nem illő adat pl.: nyomda, tördelő, sorozatszerkesztő, cop., 
méret, illusztrátor 

Hivatkozás 
Bibliográfiai 
adat 

 73. A központozás megfelel a másik (Dávid) tételnek. Hivatkozás 
Központozás, 
forma 
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6.b feladat 
 

Fel. Item Megoldás magyarázatokkal 
Tantervi 

tananyagegys
ég 

Tudáselem 

a) 74. Az 1. elhelyezése a második bekezdésnél /a 28 államnál. Hivatkozás Forrásjelölés 

c) 75. A 2. elhelyezése a negyedik bekezdésnél / „Ha nincs uralkodó, 
nincs irányítás”-nál. 

Hivatkozás Idézés 

 76. A 2. elhelyezése az ötödik bekezdésnél / „[…] tökéletes a rend”-
nél. 

Hivatkozás Idézés 

 77. A 6. elhelyezése a hatodik bekezdésnél / egy interjúban-nál / a 
felhasznált irodalom Dávid tételénél. 

Hivatkozás Forrásjelölés 

 78. A 4. elhelyezése a felhasznált irodalom Dávid tételénél / az 
URL-nél. 

Hivatkozás 
Internetes forrás 
adatai 

 79. Nem jelöl hibát, ahol nincs. 
Ha jó helyre, csak rossz számot ír, vagyis a hiba típusát nem tudta 
azonosítani, akkor jár pont az itemért. 

Hivatkozás Forrásjelölés 

b) 80. nincs Hivatkozás Forrásjelölés 

 81. nincs Hivatkozás Idézés 

 82. igen Hivatkozás Idézés 

 83. nincs Hivatkozás Bibliográfiai adat 

 84. igen 
Hivatkozás 

Felhasznált irodalom 
jegyzéke, 
betűrendezés 

 85. nincs Hivatkozás Forrásjelölés 

c) 86. Az, hogy 28 államban van demokrácia tény / adat, amihez 
forrást kell megadni / hivatkozás kell, mert 

Hivatkozás Forrásjelölés 

 87. e nélkül nem hiteles / nem ellenőrizhető / nem hihető / azt 
hiszik a saját adatunk. 

Hivatkozás 
Hitelességi 
vonatkozások 

 88. törölni kell az idézőjeleket a 4. bekezdésben / az erdeti 
szöveget kell beírni az idézőjelek közé a királykisasszony 
gondolatánál, mert 

Hivatkozás Idézés 

 89. nem szó szerinti idézet, csak tartalmi / nem szó szerint ezt 
mondja, azt idézőjel pedig szószerintit jelent. 

Hivatkozás 
Hitelességi 
vonatkozások 

 90. törölni kell az idézőjelet az 5. bekezdés 2. sorából, / ki kell 
tenni az első idézőjelet is, mert 

Hivatkozás Idézés 

 91. nem ott van vége az idézetnek. / Nem lehet kétszer lezárni az 
idézetet. /Nem jelöli az idézet elejét. 

Hivatkozás Idézés 

 92. Az internetről származó forrás végére oda kell írni az utolsó 
letöltés dátumát, mert 

Hivatkozás 
Internetes forrás 
adatai 

 93. az internetes források változhatnak / meg kell adni, a szerző 
mikor látta utoljára. 

Hivatkozás 
Internetes forrás 
adatai 

 94. Az interjút említi a szövegben (6. bek.), de oda kell írni a 
hivatkozást / lábjegyzetet is, mert 

Hivatkozás Forrásjelölés 

 95. ettől lesz pontos / szakszerű / egyértelmű. / minden 
felhasznált forrást a szöveg közben is jelölni kell, mire 
használtunk. 

Hivatkozás 
Hitelességi 
vonatkozások 
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7. feladat 
 

Fel. Item Megoldás magyarázatokkal 
Tantervi 

tananyagegység 
Tudáselem 

a) 96. Ende, Michael 
Csak így. Ebben a sorrendben, vesszővel. 

Hivatkozás Szerző, külföldi 

 97. A végtelen történet 
Csak a pontos cím. 

Hivatkozás Cím 

 98. 2. kiad. Hivatkozás Kiadásjelzés 

 99. Budapest / Bp. Hivatkozás Megjelenési adatok 

 100. Európa Hivatkozás Megjelenési adatok 

 101. 1993 Hivatkozás Megjelenés éve 

 102. Nem ír oda nem illő adatot. Pl.: ill., méret, raktári jelzet, 
terjedelem 

Hivatkozás Bibliográfiai adat 

 103. A fentivel megegyező adatsorrend, központozás. Hivatkozás Központozás, forma 

 104. Ness, Patrick 
Csak így. Ebben a sorrendben, vesszővel. 

Hivatkozás Szerző, külföldi 

 105. Kés a zajban 
Csak a pontos cím. 

Hivatkozás Cím 

 106. Budaörs Hivatkozás Megjelenési adatok 

 107. Vivandra Hivatkozás Megjelenési adatok 

 108. 2010 Hivatkozás Megjelenés éve 

 109. Nem ír oda nem illő adatot. Pl.: ill., méret, raktári jelzet, 
terjedelem 

Hivatkozás Bibliográfiai adat 

 110. A fentivel megegyező adatsorrend, központozás. Hivatkozás Központozás, forma 

 111. Zágoni Balázs Hivatkozás Szerző 

 112. A gömb 
Csak a pontos cím. 

Hivatkozás Cím 

 113. Budapest / Bp. Hivatkozás Megjelenési adatok 

 114. Móra Hivatkozás Megjelenési adatok 

 115. 2018 Hivatkozás Megjelenés éve 

 116. Nem ír oda nem illő adatot. Pl.: ill., méret, raktári jelzet, 
terjedelem 

Hivatkozás Bibliográfiai adat 

 117. A fentivel megegyező adatsorrend, központozás. Hivatkozás Központozás, forma 

b) 118. Az Ende tételt a Fombelle elé írja. Hivatkozás 
Felhasznált irodalom 
jegyzéke, betűrendezés 

 119. A Ness tételt az Orwell elé írja. Hivatkozás 
Felhasznált irodalom 
jegyzéke, betűrendezés 

 120. A Zágoni tételt az Orwell után írja. Hivatkozás 
Felhasznált irodalom 
jegyzéke, betűrendezés 

c) 121. Demokrácia Dokumentumok 
Szép- vagy 
ismeretközlő irodalom 

 122. raktári jelzet / sorozati cím Dokumentumok 
Szép- vagy 
ismeretközlő irodalom 

 123. A Demokrácia c. művet nem teszi be a bibliográfiába. Információhasználat Szövegértés, alkalmazás 

 
 

Köszönjük, hogy részt vesz a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésben! 


