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UTASiTASOKA TESZTEKfNTETETESEHEZ

Utasitisok a teszt6rt6kel6s6hez
-Minden feladatmaximdlis pontsziima I pont.
-Azok a feleletek,amelyek elt6rnek a kulcsbankozz6tettv6laszokt6l,0 pontot 6rnek.
-A tanul6 azokraavdlaszokrakaphat0,5 pontot, amelyekreezt aztlasitisbaneldllttuk.

Sorszim.

Pontoz6s

Megoldis

l.

A. d) sejt
vesznekrdszt.
B. d) a sejtldgz6sben

,,

tennel6dnek
a) ellenanyagok

Ha mirdk6t vdlaszhelyesI pont.
Ha csakaz egyikvillasz
helyes0,5 pont.
HelyesviilaszI pont.

3.

b)n+n=2n

4.

b) fijdalom6rz6s

J.

a) Morava-melldkiSzerbia,Kru$evackozponttal

6.

a) 4o/o

b) It6lia

1

Belgr6dbana Vradardombon'
el6get6se
d) SzentSz6vamaradv6nyainak

8.

c) N6metorszig az egyesit6ssordnh6borirkatis kell, hogy vezessen.

9.

IH

2. I
3. I
4. I

r0.

l. Urril
2. Kaukdzus

ll

4.a)
l.b)
3.c)

t2.

1.Szahara
2. akedvezotlendghajlativiszonyok miatt, vagya kedvez6tlen
miatt,vagya sivatagidghajlatmiatt,vagykedvezotlen
6letf'eltdtelek
dshailatmiatt
b) kicsi a srirl6d6sier6 a ceruza6sa papir kozott.

13.

HelyesvdlaszI pont.
Helyesv6laszI pont.
Helyesvflasz I pont.
K6t helyesv6laszI pont.
Egy helyesvillasz0,5 pont.
Helyesvilasz I pont.
HelyesvdlaszI pont.
Mind a n6gymegoldrishelyesI pont.
Bdrmelyh6rom helyes
megoldds0,5 pont.
K6t helyesvillasz I pont.
Hilrom helyesvilasz I pont.
Brirmelyk6t helyesv6lasz0,5 pont.
K6t helyesvdlaszI pont.
Egy helyesvdlasz0,5 pont.
Helyesmegoldis I pont.

Sorszim.

Megoldis

14.

2,5h vagy2,5 6ra

15.

0,5

16.

A) 144 km
B)5s

t7.

b)

18.

Helyeseredmdny,
m6rt6kegys6ggel
I pont.
Helyeseredmdny,nem helyes
*
mdrtdkegys6ggel
0,5 pont.
A helyeseredm6nyI pont..
Mindk6t vdlaszhelyesI pont.
Csakaz egyik vdlaszhelyes0,5 pont.
Helyes v|lasz I pont.

fizikai

k6miai

vdltozis

vdltoz6s

a szogrozsddsodisa

-t'

a h6 olvaddsa

+

a cukor old6drlsavizben

T

a burgonyaapritisa

-r

19.

b)

20.

b)

Pontoz6s

Minden helyesvillaszI pont.
A fizikai vdltoz6shelyes
v6laszai0,5 pont.
A k6miai v6ltoz6shelyes
vdlasza0,5 pont.
HelyesviilaszI pont.
Helyesv6laszI pont.

Megjegyz6sek:
l. Nem fogadhat6elazSthizott dskijavitott megoldds.
2. Nem fogadhat6el a ceruz6valirt megold6s.
3. El kell fogadniazt a megolddst,amelyeta tanul6 helyesenolclottmeg,de nem az utasitdsbanel6irt m6don
jelolt meg (pl. a helyessz6t vagy szovegrdsztal|hiztaahelyett, hogy bekarikdztavolna,vagy ithfrzta,
ahelyett,hogy bekarikizta volna.)
4. Nem fogadhat6el helyes.nek
az a megold6s,amelybena rdszmegold6sok
egymdstltzirjikvagy nem
egydrtelmti,hogy melyik a helyesv6lasz.
5. Amennyibena tanul6 nem az errekijelolt helyreirta a helyesvilaszt 1 pontot kap. Ha a megold6s
helytelen0 pontot kap.
6. Amennyibena viilaszhelyes,viszont a vdlasztartalmazolyan r6sztmely melldkesavagynem vonatkozik
kozvetlendrtelernbena kdrd6sre,ezentartalmat nem kell figyelembevenni a pontozilsalkalmdval.

