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Előszó helyett

Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!
Remélem, nem veszed tolakodásnak, hogy nemcsak a levelemben, hanem a kézikönyv egészében a tegező 
formát használom. Egyrészt pedagógusok között ez már csak így szokás, másrészt lehet, hogy személyesen 
is ismerjük egymást, mert az elmúlt évek során találkoztunk valamelyik általam tartott módszertani előadá-
son, képzésen. Az is elképzelhető, hogy szerepelsz a módszertani e-mailes levelezőlistámon, ahonnan a min-
dennapi tanítási gyakorlatban hasznosítható anyagokat küldök neked. Ha szeretnél csatlakozni a kollégák 
többezres táborához, kérlek, jelezd nekem, kizárólag az e-mail-címemre: csopike9@gmail.com.

A 2020/21-es tanév ismét nagy változásokat hozott az oktatásügyben, így a tanításban is. Bevezették az új 
Nemzeti alaptantervet, valamint az 1., 5. és 9. évfolyamon az új kerettantervet. Ezekről a dokumentumokról 
nem szándékozom véleményt nyilvánítani. Nem problémákat szeretnék feltárni, hanem megoldásokat java-
solni. A 2022/23-as tanévben pedig a 7. évfolyamon is bevezetésre került az új kerettanterv.

A 2020/21-es tanév az én tankönyvírói munkámban is vízválasztó lett. A hivatalos tankönyvlistán már 
nem volt megtalálható sem az 5. évfolyamos Nyelvtan tankönyvemet és munkafüzetemet, sem a Szövegértést 
fejlesztő gyakorlatok című tankönyvemet. A 2021/22-es tanévtől kezdve pedig már a 6. évfolyamosokat sem, 
a 2022/23-as tanévtől már a 7. évfolyamosokat sem. Azóta ezek a taneszközeim már a Műszaki Könyvki-
adó gondozásában jelennek meg, így a 7. évfolyamos Szövegértést fejlesztő gyakorlatok taneszközömhöz is.  
Ehhez készítettem ezt a kézikönyvet.

Röviden itt is megosztom veled, milyen előnyökkel jár a 7. évfolyamos Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 
használata és alkalmazása az anyanyelvi, elsősorban a szövegértés fejlesztésében:
• megtalálható benne mind a három – elbeszélő, magyarázó-értelmező és dokumentum – szövegtípus;
• a szövegek többsége új, a mai kamaszok érdeklődési köréhez igazodik, a feladatok nemcsak a szövegérté-

si képességüket, hanem a tudás alkalmazásának képességét is fejlesztik;
• a szövegek nagy része a mindennapi élethez kapcsolódik: a vezeték nélküli fülhallgató működése,  

a Segway elterjedése, a magnézium jótékony hatása a tanulásra, online receptek, az e-menetrend haszná-
lata, otthoni kísérletek, a kengu előnyei a testformálásban és a közérzetjavításban; 

• nyelvezete az életkori sajátosságokat messzemenően figyelembe veszi;
• az illusztrációk szövegekkel való kapcsolata és aránya ideális, a megértést szolgálják, figyelemfelkeltők, 

izgalmasak, új felfedezésekre csábítók és fiatalosak; 
• a változatos feladatok alkalmasak a hatékony szövegfeldolgozási technikák elsajátítására és a mindennapi 

életben hasznosítható szövegértéshez szükséges anyanyelvi képességek fejlesztésére;

Ebben a kézikönyvben igyekszem megkönnyíteni számodra nemcsak a tanórára való felkészülést a fel-
adatok megoldásának közreadásával, hanem módszertani ötletekkel, javaslatokkal is.

A 7. évfolyamos nyelvtan helyi tantervhez Word-formátumban tudsz hozzájutni a Műszaki Kiadó honlap-
ján (https://www.mkkonyvkiado.hu/letoltesek/kozismeret). Erről a linkről egyéb hasznos segédleteket is le 
tudsz tölteni: tanmeneteket, szógyűjteményeket, olvasásgyakorlási módokat stb.
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A kerettantervben javasolt heti egyórás nyelvtantanítás alig, de a kétórás tanmenet szerinti haladási ütem 
is nehezen teszi lehetővé a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok használatát. Pedig a kerettanterv pedig ezen az 
évfolyamon is kiemelt célként tűzi ki a szövegértő képesség fejlesztését. A tovább tanulás előtt álló diákok-
nak pedig fel kell készülniük a felvételire, ahol szintén hangsúlyos a szövegértés mérése. Azért is igyekeztem 
olyan témájú szövegeket beletenni a taneszközbe, amelyek felkeltik a hetedikesek érdeklődését, szívesen 
elolvassák őket, és megoldják a hozzájuk kapcsolódó feladatokat.  

Ennek a tanári kézikönyvnek az elkészítésekor elsősorban a gyakorlati használhatóságot tartottam szem 
előtt. Minden esetben – amikor szükségesnek tartottam – a feladatok megoldása mellett az ellenőrzésére 
vonatkozó megtettem a megjegyzéseimet, illetve a módszertani javaslataimat is. Mindenképpen fon-
tosnak tartom kiemelni, hogy a kézikönyvön belül tanítási és tanulási algoritmusokat is találsz. Ahhoz, 
hogy hatékonyan tudjuk a tanítványaink szövegértési képességét fejleszteni, el kell sajátítaniuk az adott 
képességfejlesztéshez kapcsolódó algoritmusokat. Nem volt ez másképpen alsó tagozaton sem a betű- és 
írástanítás során.

Kérlek, ha bármilyen elírást, betűkihagyást, tévesztést észlelsz a taneszközben, jelezd nekem  
csopike9@gmail.com ímélcímemen. Hálás leszek érte. A következő kiadásban már javítani fogjuk!

A következőkben olyan, a Műszaki Könyvkiadónál megjelent módszertani segédleteimre hívom fel a fi-
gyelmedet, amelyeket a Kiadó webáruházában (http://konyvbagoly.hu) 20% kedvezménnyel tudsz meg-
rendelni.

Új helyesírási szabályzat – 
A változások tanításának módszerei (MK-2406)

A 2015 szeptemberében megjelent A magyar helyesírás szabályai –  
Tizenkettedik kiadás könyvben külön fejezet található Változások A magyar 
helyesírás szabályai 12. kiadásában címmel. Mennyivel nyújt több segítsé-
get az általam írt módszertani segédlet?

Minden példát kigyűjtöttem a szabálypontok szövegének pontosítá-
sára és kiegészítésére. Az új szabálypontok, szabályváltozások megtaní-
tásához hozzárendeltem az adott évfolyamot. Módszertani javaslatokat, 
ötleteket társítottam hozzájuk, valamint feladatsorokat állítottam össze 
a rögzítéshez, gyakorláshoz. Az ellenőrzés megkönnyítésére a feladatok 
után a megoldásuk is megtalálható. A megváltozott helyesírású szavak 
jegyzékét kiegészítettem. Az egyes szavaknál feltüntettem a kapcsoló-
dó szabálypontok számát, és további példaszavakat is írtam hozzájuk. 
Táblázatokkal, gondolattérképpel segítem a szabálypontok rendszeré-
nek megértését és tanulását-tanítását.
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A szövegalkotás tanításának módszerei, 3–8. évfolyam (3 kötetes)
A szövegalkotási képesség fejlesztése, a fogalmazás tanítása nagyon szerteágazó és összetett feladat.  

Ebben szeretném segíteni a pedagógus kollégákat, felhasználva a fogalmazástanítással kapcsolatos gyakor-
ló tanítói, tanári és tankönyvszerzői tapasztalataimat.

A kötetekben a feladatok melletti sorszámok az évfolyamokat jelölik. A megoldásoknál sok esetben  
a tanulóktól elvárható szöveg is olvasható, amelyeket mintaszövegként is lehet alkalmazni. 

A kötetek felépítése
• Az elsajátítandó alapfogalmak
• Fejlesztési célok, követelmények és fejlesztendő képességek
• Szóbeli szövegalkotás az írásbeli szövegalkotás előkészítéséhez
• Az adott fogalmazásműfaj tanításának algoritmusa
• Az adott fogalmazásműfaj szövegalkotási algoritmusa
• Óravázlatok

Az 1. kötet témái (MK-1903) 
– A szöveg és a szövegalkotási műveletek
– A mesealkotás tanításának módszerei
– Az elbeszélésalkotás tanításának módszerei
– A kevert szövegek tanításának módszerei

A 2. kötet témái (MK-1904)
– A leírás tanításának módszerei
– A jellemzés tanításának módszerei
– A levélírás tanításának módszerei

A 3. kötet témái (MK-1905)
– A modern kommunikációs műfajok 

(sms, e-mail, blog, önéletrajz stb.)
– A sajtóműfajok (hír, tudósítás, interjú, riport stb.) tanításának 

módszerei



5

közlésfajta keresztrím ÉRTELMEZÉS hangalak  fejlődés SZÉPIRODALOM nyelvváltozatok írásjelek kitekintés

szókészlet írásjelek véleménykifejezés SZÉPIRODALOM  közlésfajta SZÓKINCS IGEALAKOK fejlődés

VITA önéletrajz nyelvváltozatok stílusréteg hangtan szövegműfajok VITA írásjelek ANYANYELV vita stilisztika 

JELENTÉS SZÓKINCS elbeszélés ÉRTELMEZÉS stilisztika SZÖVEGÉRTÉS jegyzetkészítés stílusréteg

kitekintés IRODALOM véleménykifejtés bokorrím közlésfajta írásjelek SZÖVEGALKOTÁS nyelvváltozatok

IGEALAKOK  jegyzetkészítés IGEALAKOK szókészlet  önéletrajz szókincs KERESZTRÍM ige

fejlődés vita SZÉPIRODALOM szövegtípus közlésfajta HELYESÍRÁS szókészlet

szövegműfajok közlésfajta HELYESÍRÁS vita IGEALAKOK közlésfajta VITA e

     ÉRTELMEZÉS hangalak fejlődés nyelvváltozatok szövegtípus közlésf

 szókészlet szövegértés írásjelek IGE írás VITA ÉRTELMEZÉS írás

véleménykifejezés jegyzetkészítés elbeszélés SZÓKINCS s 

SZÓKINCS VITA hangalak írásjelek kitekintés je
önéletrajz anyanyelv véleménykifejezés SZÉPIR
szövegtípus IRODALOM vita szövegműfajok
nyelvváltozatok elbeszélés önéletrajz   szövegalkotás nyelvválto ÉRTELMEZÉS bokorrím

MK-2480
ISBN 978-963-16-4806-5

9 789631 648065

Középiskolásakarok lenni

Széplaki Erzsébet

Magyar  nyelv  és  irodalomfelvételi feladatsorok

Középiskolás akarok lenni 
Magyar nyelv és irodalom felvételi feladatsorok (MK-2481)

A feladattárban öt témakörben találhatók azok a feladatok, ame-
lyek megoldásával használóik nemcsak a középiskolai magyar fel-
vételire, hanem a középiskolai nyelvtan- és irodalomórákra is felké-
szülhetnek. Ezek a feladatok elsősorban az anyanyelvi, helyesírási, 
szövegértési és szövegalkotási képességeket, valamint a szókincs 
elemeit aktivizálják. Minden témakör elején jótanácsok olvashatók.  
A kiadvány végén megtalálhatók a feladatok megoldásai.
Ajánlom mindazok – szülők, magyartanárok – figyelmébe ezt a se-
gédletet, akik támogatni kívánják azokat a diákokat, akik középisko-
lások akarnak lenni. 

A pedagógiai, magyartanári munkádhoz jó egészséget, sok sikert kívánok!
Kollegiális tisztelettel és szeretettel üdvözöllek:

Széplaki Erzsébet, Csöpi

Budapest, 2022
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Feladatmegoldások, módszertani ötletek

A taneszköz szerkezete 
Ez a kézikönyv a 7. évfolyamos Szövegértést fejlesztő gyakorlatok elnevezésű taneszközhöz készült. Ahogy 

a taneszköz neve is elárulja, benne gyakorló, tréningszerűen végezhető feladatok találhatók. A szövegfel-
dolgozás algoritmusának elsajátításához, begyakorlásához a 7. évfolyamos Nyelvtan és helyesírás munkatan-
könyvben találhatók komplex feladatsorok. 

A Szövegértést fejlesztő gyakorlatokban a szövegek mindig a bal oldalon olvashatók, a hozzájuk tartozó 
feladatsorok a jobb oldalon találhatók. Így a tanulóknak nem kell lapozniuk feladatmegoldás közben, nyu-
godtan búvárkodhatnak a szövegben. Erre kell ösztönöznöd őket, hiszen a feladatok megoldásakor vissza 
kell térniük a szöveghez, ott kell keresniük a megoldásokat, nem az emlékezetükre kell hagyatkozniuk.

A feladatok nemcsak a szövegértő olvasás második szintjére, az értő olvasásra vonatkoznak – tények kivá-
lasztása, magyarázatalkotás, információk alkalmazása stb.–, hanem az értelmező szint elérését is biztosítják. 
A fejlesztő feladatok kapcsán a tanulók lehetőséget kapnak az önálló véleményalkotásra, a képzelet műkö-
désén alapuló kérdések megfogalmazására. Az értelmező olvasás kapcsán a tanulóknak a sorok között kell 
olvasniuk, hiszen ha a válasz közvetlenül nincs benne a szövegben, ki kell következtetniük azt. Sőt, vannak 
olyan feladatok, amelyekhez a háttértudásukat kell aktivizálni.

Az egyes feladatok mellett pontszámok is találhatók, és minden feladatsor végén olvasható az elérhető 
összes pontszám. Óva intelek azonban attól, hogy ezek miatt a feladatsorokat felméréseknek tekintsd, vagy 
osztályozandó produktumoknak! A pontszámok, amelyek itemek alapján állnak össze, csupán tájékoztatásul 
szolgálnak a tanulók, tanárok, szülők számára. Arról tájékoztatnak, milyen szinten – kiváló, jó, közepes, elfo-
gadható, nem megfelelő – áll a gyermek a szövegértésben. A százalékos határok ebben nyújtanak fogódzót. 
Az elért szint ismeretében lehet differenciált osztálymunkában tovább folytatni a képességfejlesztést.

Javaslom, hogy a feladatok utasítását minden esetben értelmez-
tesd a tanulókkal. Ha szükséges, akár közösen is. Bár 7. évfolyamon 
már elvárható, hogy képesek legyenek önállóan szöveget értelmez-
ni. A gyenge szövegértéssel rendelkező gyerekek páros munkában 

is dolgozhatnak, de párjuk egy 
magasabb szövegértési szinten 
álló társuk legyen. Csoportmun-
ka vagy páros munka során min-
den csoporttag azonos pont-
számot kapjon. Természetesen 
alkalmazhatsz másfajta értéke-
lési módszert is. Kaphatnak pél-
dául piros pontot, csillagot, kis 
képdarabot a hibátlan megol-
dásért. Ez utóbbiból egy képet 
is kirakhatnak. A feltáró vagy 
fejlesztő szóbeli értékelésre 
minden feladat ellenőrzése 
után időt kell szánnod.
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1. Válaszolj a következő kérdésekre!

Mi található a Kárpát-medence mértani középpontjában? 

Mi a fő profilja a Mini Magyarország makettparknak? 
 

Hogyan lehet beazonosítani az épületeket? 
 

2. Írd a megyenevekhez a 2. bekezdésben szereplő településeket a nevezetességükkel együtt!

1. Bács-Kiskun megye  

2. Baranya megye   

3. Heves megye   

4. Komárom-Esztergom megye 

5. Vas megye   

6. Veszprém megye  

3. Karikázd be a szövegben a mini szó rokon értelmű megfelelőit!

4. Javasold az osztálytársaidnak, hogy a szarvasi Mini Magyarország makettparkba menjetek

osztálykirándulásra! Legalább három indokot sorolj fel!

 

 

 

 

5. Magyarország vaktérképének részletén a számok egy-egy települést jelölnek. Párosítd a számokhoz

a megadott településneveket!

Budapest, Békéscsaba, Gyula, Mezőtúr, Orosháza, Szarvas, Szeged
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Széplaki Erzsébet

Szövegértést fejlesztő
gyakorlatok 7.
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A feladatok megoldása 

Mauszólosz síremléke                   4–5. oldal

1. Föníciában, a Kr. e. 2. században.
Író volt. (Írással.)
Epigrammában.

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 4 pont.

Javaslat: A kérdésekre adott válaszok ne legyenek teljes mondatok! Csak a konkrét választ tartalmazzák.

2. 1. E), 2. G), 3. A), 4. C), 5. B), 6. D), 7. F
Minden jó párosítás 1-1 pont,

összesen 7 pont.

3. Halikarnasszosz Kis-Ázsia délnyugati csücskében található. Ma Bodrum a neve. Tőle északi irányban alig
110 kilométerre fekszik Epheszosz városa, ahol valaha a világ 4. csodája, Artemisz temploma volt látható.

Minden jó kiegészítés 1-1 pont,
összesen 7 pont.

Javaslat: A kiegészítendő szövegben fordított információk is előfordulnak az eredeti szöveghez képest. 
A szövegben: Epheszosz városától alig 110 kilométerre, déli irányban, Kis-Ázsia délnyugati csücskében 
fekszik Bodrum, egy török kisváros, amelyet az ókorban Halikarnasszosznak neveztek. A feladatban:  
Halikarnasszosz KisÁzsia délnyugati csücskében található. Ma Bodrum a neve. Tőle északi irányban alig 
110 kilométerre fekszik Epheszosz városa, …
Mivel a feladatban Epheszosz városa szerepel, ezért a helyes kiegészítés: a világ 4. csodája, Artemisz  
temploma volt látható.

4. Szathürosz – Építésze volt.
Hekatomnosz – Apja volt.
Artemiszia – Húga és felesége volt.
Phütheosz – Építésze volt.

Minden jó kapcsolat 1-1 pont,
összesen 5 pont.

5. Beírandó adatok:
1. 42 m (a teljes magasság)         
2. 11 m (az oszlopok magassága)         
3. 22 m         
4. 20 m

Minden jó adat 1-1 pont,
összesen 4 pont.

Megjegyzés: A 3. számadat az alapzat és a középső kocka együttes magassága. A 4. számadat a rajzról köny-
nyen leolvasható, ha a tanulók rájönnek, hogy az 1. és 3. számadat különbsége.
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6. agora: ókori városok piactere.
quadriga: négyes fogat (négy ló által hajtott kocsi).
mauzóleum: díszes síremlék (elnevezése Mauszólosz nevéből ered).

Minden jó szómagyarázat 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Értékelés:
30–28 = kiváló, 27–25 = jó, 24–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő

Vezeték nélküli fejhallgató                    6–7. oldal

1. Bekarikázandó: tökéletes
gyártási folyamat
értelmes
tevékeny
nemzedék

Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 5 pont.

2. HAMIS, IGAZ, IGAZ, HAMIS, HAMIS
Minden helyes X 1-1 pont,

összesen 5 pont.

3. Nehogy lekapcsolódjon a fülhallgató alsó fele.
Így lehet párosítási módba lépni.
El lehessen kerülni a halláskárosodást.

Minden helyes megfogalmazás 1-1 pont,
összesen 3 pont.

4. connected: csatlakoztatva
active noise cancellation:aktív zajszűrés

Minden helyes magyarra fordítás 1-1 pont,
összesen 2 pont.

5. A számozás sorrendje:
5. A TS-D12 kiválasztása.
4. A Bluetooth bekapcsolása.
2. A bal oldali fülhallgatón a többfunkciós gombra kétszeri kattintás.
1. Mindkét fülhallgatón a többfunkciós gomb lenyomva tartása.
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3. Megvárni míg a bal oldali fülhallgató pirosan és kéken villog, a jobb 5 másodpercenként kéken.
Minden helyes sorrendben leírt szám 1-1 pont,

összesen 5 pont.

Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő

 
Mini Magyarország Szarvason                   8–9. oldal

1. A Szarvasi Arborétum.
Bemutatja hazánk építészeti nevezzetességeit, hagyományait, természeti szépségeit.
A földrajzi elhelyezkedés alapján.

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 5 pont.

Megjegyzés: A 2. kérdésre három válaszelemet kell adnia a tanulónak, ezért 5 pontos a feladat.

2. 1. Bács-Kiskun megye   Kecskemét – Cifrapalota
2. Baranya megye    Pécs – dzsámi
3. Heves megye    Eger – vár
4. Komárom-Esztergom megye  Tatabánya – Turulmadár
5. Vas megye    Ják – templom
6. Veszprém megye    Tihany – visszhang

Minden település és nevezetesség helyes párosítása 0,5-0,5 pont,
megye és település helyes párosítás 0,5-0,5 pont,

összesen 6 pont.
Megjegyzés: 7. évfolyamon már arra is treníroznod kell a diákjaidat, hogy a háttértudásukat is tudják ak-
tivizálni. A szövegből könnyen ki tudják keresni, hogy melyik településhez melyik nevezetesség tartozik.  
A megyék és települések összekapcsolásához viszont fel kell idézniük a földrajzórán tanultakat és a min-
dennapokban szerzett ismereteiket. 
A település és nevezetesség összepárosításáéért mindenképpen jár a 0,5 pont. 

3. Bekarikázandók: 
•  apró (3. bekezdés 4. sor)
•  kicsi (3. bekezdés 4. sor)
•  ekicsinyített (4. bekezdés 7. sor)
•  kis (4. bekezdés 9. sor)

Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 4 pont.
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4. Várható szöveg: 
Azért menjünk a szarvasi Mini Magyarország makettparkba, mert néhány óra alatt bejárhatjuk hazánkat és a ha- 
tárontúli területeket. Láthatunk nevezetes épületeket. Megnézhetjük a leghosszabb makettvasút-hálózatot.

Minden megfelelő indok 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Megjegyzés:  Más indokok is elfogadhatók, amelyek a szövegben szerepelnek.

5. 1. Budapest, 2. Mezőtúr, 3. Szarvas, 4. Békéscsaba, 5. Gyula, 6. Orosháza, 7. Szeged
Minden helyes település-felismerés 1-1 pont,

összesen 7 pont.

Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Hódító                    10–11. oldal

1. Aláhúzandó: táblás játék, páros játék
Minden helyes aláhúzás 1-1 pont,

összesen 2 pont.

2. Ketten.     Tizennyolcra. (18 bábura.)     Négyfélére.     Korong alakú.     Gombokkal.
Minden helyes válasz 1-1 pont,

összesen 5 pont.

3. 

 A pontos másolás 1 pont.
Megjegyzés: Természetesen a fekete kör helyett más „bábut” is rajzolhat a tanuló, de csak a fenti elfoglalási 
terveket használhatja, és középen mindig a királynak kell állnia.

4. Be kell venni a központi erődöt a játék elején kiválasztott elfoglalási módon.
Elfoglalási módok: A király mind a négy esetben az erőd közepén helyezkedik el. 1. Az erőd négy sarkában 
áll 4 bábu. 2. Egy bábu az erőd bal sarkában, egy a jobb sarkában áll. 3. A 4 bábu az erőd fehér mezőin áll. 
4. Az egyik bábu az erőd felső, a másik az alsó sorának fehér mezején áll.

A győztes ismertetése 1 pont,
minden elfoglalási mód 1-1 pont,

összesen 5 pont.

¬ ¬ ¬ ¬

vagy                                      vagy                                    vagy
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5. Bekarikázandó: A játékosok felváltva lépnek. 
A játékosok egymás után lépnek.
Csak egy mezőt és csak átlósan szabad lépni.      
Csak azonos színű mezőre lehet lépni.

Minden helyes karikázás 1-1 pont,
összesen 4 pont.

6. a) Tibi Zsolt bábuját.         
b) Bárhová száműzhető azonos színű mezőn.         
c) Tibi.

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő
 

Segway                   12–13. oldal

1. Aláhúzandó:  Dean Kamen (2. bekezdés 1. sor)
Bekarikázandó: 2001. december 3-án (2. bekezdés 2. sor)
Bekeretezendő: New Yorkban (2. bekezdés 3. sor)

Minden helyes jelölés a szövegben 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Javaslat: Ha a tanuló helytelen jelölést használ, ne adj rá pontot!

2. A Segway-t Magyarországon a Központi Közlekedési Felügyelet nem minősítette járműnek, ezért a hasz-
nálója gyalogosnak tekintendő.

Minden helyes kiegészítés a szövegben 1-1 pont,
összesen 3 pont.

3. Egyik sem tud felborulni. A Kelj fel Jancsi! dőlés után visszatér az eredeti helyzetébe, a Segway pedig el
sem tud dőlni.

Minden megfelelő elem 1-1 pont,
összesen 3 pont.

4. A testsúly megfelelő irányba helyezésével (előre, hátra) a használó a kívánt irányba tud haladni a Segway-jel.
A lényeg kifejtése 1 pont.

5. Ezek a készülékek érzékelik, hogy a Segway mikor kezd dőlni. Ez az információ a vezérlő számítógépbe
kerül, ami egyensúlyt teremt.

Minden megfelelő elem az indoklásban 1-1 pont,
összesen 2 pont.
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6. IGAZ, HAMIS, IGAZ, IGAZ 
Minden helyes X 1-1 pont,

összesen 4 pont.

7. Várható vázlat:
1. Az első önegyensúlyozó közlekedő eszköz
2. A Segway Magyarországon nem jármű 
3. A működési elv
4. A szuper eszköz könnyű kezelése

A megfelelő vázlatpont megfogalmazása 1-1 pont,
összesen 4 pont.

Javaslat: Hívd fel a tanulók figyelmét arra, hogy ne szerepeljen minden vázlatpontban a Segway szó. 

Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő

A Forma–1 diadalútja                   14–15. oldal

1. 1885-ben.
590 km.
Háromszög.
Szisz Ferenc.
Nemzetközi Autómobil Szövetség.
1,5 liter.

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 6 pont.

Javaslat: A 1. kérdésre külön hívd fel a tanulók figyelmét! Vissza kell következtetniük a benzines autó fel-
találására, hiszen 10 évvel korábbban történt, mint az első autóverseny. Hasonló a helyzet a 2. kérdésnél. 
Gyakran ugyanis 1180 km-t írnak be válaszként, holott az Párizs–Bordeaux–Párizs távolsága. Tehát a helyes 
megoldás 590 km.
A szöveg csoportmunkában is feldolgozható.

2. Bekarikázandó: 24 km/h.
A helyes bekarikázás 1 pont.

Megjegyzés: A helyes fizikai képlet, v =          =                    = 24,18 km/h. 

     (A 48 perc = 0,8 óra.)

s_
t

1180_____
48,8
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Időpont Esemény

1895. június 11. Párizs–Bordeaux–Párizs autóverseny

1904 A FIA megalakulása

1906. 06. 26-27. Az első Francia Nagydíj

1945 Az autósport világszerte érvényes szabályai

3. 11 (gépkocsi).
Szeghalmon 1873-ban
Renault-t.
Könnyen cserélhető keréktárcsára szerelt gumiabroncs.

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 5 pont.

Megjegyzés: A második kérdésre két pont jár: egy a születési helyért, egy az évszámért.

4. 

Minden helyes időpont és esemény 1-1 pont,
összesen 8 pont.

5. A versenyeken a FIA egyes számú szabálya, hogy csak másfél literes, kompresszoros autókkal lehet versenyezni. 
A másfél literes formula elnevezésből származik a Forma–1 elnevezés.

Az összefüggés felismerése 1 pont.

6. Várható kérdések:
1. Mikor rendezik a Forma–1 verseny futamait?
2. Mikor rendezték az első autóversenyt?
3. Ki nyerte az első Francia Nagydíjat?
4. Honnan ered a Forma–1 elnevezés?

Minden helyes kérdés 1-1 pont,
összesen 4 pont.

Javaslat: A tanulók többféleképpen fogalmazhatják meg a bekezdések lényegére vonatkozó kérdéseiket, 
ezért egyéni tanári ellenőrzést vagy csoportonként a csoportvezetők ellenőrzését igénylő megoldás.  
A csoportvezetők csak abban az esetben kérjék a tanáruk segítségét, ha vita támad a csoporton belül  
a kérdés elbírálásában.

Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő
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II. Rákóczi Ferenc                  16–17. oldal

1. 
II. Rákóczi György Báthori Zsófia   Zrínyi Péter     Frangepán Katalin

      I. Rákóczi Ferenc          Zrínyi Ilona

       Rákóczi György          Rákóczi Julianna  II. Rákóczi Ferenc 

A családfa minden jó eleme 1-1 pont,
összesen 9 pont.

2. Fogolyként Bécsbe vitték őket. Anya és lánya kolostorba került. A fiút jezsuiták nevelték fel.
Minden helyes következmény 1-1 pont,

összesen 3 pont.

3. Rákóczi hozzá fordult segítségért a szabadságharc kitörése előtt. A bukás után az udvarában élt egy darabig.
Minden helyes megfogalmazás 1-1 pont,

összesen 2 pont.

4. Az ország függetlensége, a rendi kiváltságok védelme, a vallási sérelmek orvoslása, a gazdaság fejlődése.
Minden helyes célkitűzés 1-1 pont,

összesen 4 pont.
5. 1711   1735

1694   1686–1688
1682   1676

Minden helyes évszám 1-1 pont,
összesen 6 pont.

 
6. Várható vázlat:

1. Kik voltak Rákóczi Ferenc közvetlen rokonai?
2. Zrínyi Ilona hősiesen küzdőtt Munkács váráért.
3. Rákóczi feleségül vette Sarolta Amáliát.
4. Az ifjú férjet bebörtönözték, ahonnan megszökött.
5. Kitört a szabadságharc, de hét év múlva elbukott.
6. A fejedelem a törökországi emigrációban hunyt el.

Minden helyes vázlatpont 1-1 pont,
összesen 6 pont.

Értékelés:
30–28 = kiváló, 27–25 = jó, 24–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő
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Lábsztori                   18–19. oldal

1. Egyrészt a fokozott izzadástól, verejtékezéstől, másrészt bizonyos kórokozók, elsősorban a gombák elter-
jedésétől. 

Az okok megnevezése 2 pont.
Megjegyzés: A tagmondatok 1-1 pontot érnek, tehát az izzadás, verejtékezés 1 pont.

2. Ereink kitágulnak. Nő a szervezetünk hőleadása. 
Minden helyes felsoroláselem 1-1 pont,

összesen 2 pont.

3. Bekarikázandó: 
•  kezünk, lábunk, hajlataink izzadni kezdenek; 
•  gyorsabban ver a szívünk; 
•  vérnyomásunk emelkedik; 
•  pupillánk kitágul; 
•  torkunk kiszárad.

Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 5 pont.

4. A lábgombák által bomló bőr áraszt savanyú szagot.
Az összefüggés helyes megfogalmazása 1 pont.

5. A bőr bepirosodik, a lábujjakon és az ujjak között pikkelyesedik, ami nagyon viszket.
Minden tünet 1-1 pont,

összesen 3 pont.
Megjegyzés: A felsorolásban az aláhúzott részeknek szerepelniük kell.
 

6. Várható tanácsok:
Ne járjatok mezítláb uszodában, szaunában! Csak saját törülközőt használjatok, még a családtagokét sem! 
Fürdés után töröljétek meg a lábatokat, főleg a lábujjatok között!

Minden jó tanács 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Javaslat: Ellenőrzéskor figyeljetek a megfelelő igehasználatra! 
Természetesen más tanácsokat is lehet írni, pl.: Jól szellőző cipőt hordjatok! Ne viseljetek műszálas zoknit, 
inkább pamutot! Használjatok hintőport vagy lábsprét! Mindig hordjatok papucsot!

7. Családorvoshoz vagy bőrgyógyászhoz kell fordulni. Az orvos által javasolt kezelést kell alkalmazni. Fertőt-
leníteni kell a cipőket is.

Minden helyes teendő 1-1 pont,
összesen 3 pont.
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8. Várható vázlat:
1. Kínos helyzetek    4. A gombásodás hatása
2. A lábszag okai    5. A megelőzés
3. A túlzott izzadás    6. A tüneti kezelések

Minden jó vázlatpont 1-1 pont,
összesen 6 pont.

Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

A kékbálna                   20–21. oldal

1. Bekarikázandó állítások: 

Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 5 pont.

2.

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 3 pont.

3. A bálna nem hal (hanem emlős), tehát a csontját sem nevezhetjük halcsontnak.
A helyes indoklás 1 pont.

 
4. A barázdák az álcsúcstól a köldökig húzódnak, és lehetővé teszik, hogy a bálna hatalmasra nyissa a száját.

Halcsontlemez. Ezeken keresztül szűrődik ki a víz a kékbálna szájából.
18,52–27,78 km-t.

Az 1. és a 2. kérdésre a válasz 2-2 pont,
a 3. kérdésre 1 pont,

összesen 5 pont.
Megjegyzés: Az 1. és 2. kérdésre a válasz két-két elemből áll. 
A 3. kérdés a -tól -ig határ miatt csak 1 pont. 
A kékbálna úszási sebessége 10-15 csomó. 
1 csomó = 1852 m. 
10 csomó = 18 520 m = 18,52 km. 
15 csomó = 27 780 m = 27,78 km.

Évszám 1930 1960 2000

Példányok száma 130 000 1000–3000 2000

•  A Földön élő legnagyobb állat. 
•  Szárazföldi emlőstől származik. 
•  Tengeri emlős. 

•  Őse évmilliókkal ezelőtt a szárazföldön élt. 
•  Fokozottan védett faj. 
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5. A planktonok a jeges vízben élnek, mert abban több az oxigén és a szén-dioxid, ezért a velük táplálkozó 
kékbálna a téli jégképződésig ezen a területen tartózkodik.

Az összefüggés megfogalmazása 3 pont.
Megjegyzés: A válaszban az aláhúzott részeknek szerepelniük kell.

6. A kékbálna utódja kb. 12 hónap vemhesség után jön világra. A hatalmas újszülött testhossza 700–800 cm,
testtömege 7000 kg. Anyatejen él 28 hétig.

Minden helyes kiegészítés 1-1 pont,
összesen 5 pont.

7. Kizárólag az 5 cm hosszú rákfélével (Euphausia superba) táplálkozik, mert nyelőcsöve csak 25 cm széles. 
A planktonmasszát a nyelvével préseli a garat felé.

A jó válasz 3 pont.
Megjegyzés: A zárójelbe tett latin nevet nem szükséges leírni a tanulóknak. 
A válaszban az aláhúzott részeknek szerepelniük kell.

Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Szent Lőrinc könnyei                  22–23. oldal

1. csillag: Olyan égitest, amelynek saját fénye van.
meteor: A légkörben feltűnő látvány.
meteorit: A meteoridból a Földre ért kőzetanyag.
meteoroid: Apró porszemcsék és kozmikus törmelék. 
szimultán: Két helyről történő egyoldalú megfigyelés

Minden helyes meghatározás 1-1 pont,
összesen 5 pont.

Megjegyzés: Ne fogadd el helyes válaszként a hullócsillag szót a meteorid szó magyarázataként.

2. Az ég és föld között lebegő dolgok tudománya.
A megfelelő jelentés 1 pont.

 
3. Várható megfogalmazások:

Törődött a szegényekkel és a betegekkel.     Vértenú halált halt.     258. augusztus 10-én hunyt el.
Minden helyes megfogalmazás 1-1 pont,

összesen 3 pont.
Megjegyzés: Más megfogalmazás is elfogadható, például Róla nevezték el a csillaghullást. 

4. Üstökösök anyagkibocsátásakor, égítestek porladásakor, kisbolygók összeütközésekor.
Minden helyes elem 1-1 pont,

összesen 3 pont.
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5. 

Minden helyes elem 1-1 pont,
összesen 5 pont.

6. 109P/Swift-Tuttle-üstökösből.
Konkoly-Thege Miklóséhoz.
Színképelemzés.

Minden helyes elem 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Megjegyzés: Hívd fel a tanulók figyelmét a helyes toldalékhasználatra is! Konkoly-Thege Miklóséhoz.

7. Várható vázlat:
1. Mit jelent a meteor szó?
2. Perseidák meteorraj 08. 11–13. = Szent Lőrincz könnyei
3. A      megfigyelői az évszázadok alatt
4. Mi a különbség? csillag – meteorid – meteorit
5. Konkoly-Thege Miklós  szimultán meteorészlelés

Minden helyes elem 1-1 pont,
összesen 5 pont.

Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Jó tanácsok macskatartóknak                  24–25. oldal

1. A macska akár 17-18 évig is elél. Naponta 1-2 órát kell vele foglalkozni. Gondot okozhat élénksége, a sző-
rének hullása, a bútorszövetek rongálása. A házimacska érzékeny, mert nehezen viseli a zajt vagy a túl élénk 
gyerekeket.

Minden helyes kiegészítés 1-1 pont,
összesen 7 pont.

 
2. Valaki a családban allergiás a macskaszőrre. Nincs megoldva a többnapos felügyelete. Nincs, aki foglal-

kozzon vele.
Minden megfelelően megfogalmazottok 1-1 pont,

összesen 3 pont.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

500 15001000 2000

kínai csillagászok japán, kínai, koreai tudósok Adolphe Quetelet
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3. Aláhúzandó: 
•  ivótál, 
•  ételes tálka, 
•  cicavécé, 
•  kaparófa.

Minden helyes aláhúzás 1-1 pont,
összesen 4 pont.

4. Bekarikázandó: 
•  borostyán, 
•  mikulásvirág, 
•  korallcserje, 
•  azálea, 
•  filodendron, 
•  diffenbachia.

Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 6 pont.

5. Szemétvödör, nejlonzacskó, túl keskeny párkány.
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,

összesen 3 pont.

6. a) Aláhúzandó tételmondat: az 5. bekezdésben az első mondat.
A megfelelő aláhúzás 1 pont.

b) 

Minden megfelelő helyreírt táplálék 1-1 pont,
összesen 13 pont.

7. Várható tanács:
Ha beteg, vidd orvoshoz, de egészségesen is ellenőriztetni kell! 

A helyes megfogalmazás 2 pont.
Megjegyzés: Az aláhúzott szavaknak szerepelniük kell a tanácsban.

Értékelés:
40–36 = kiváló, 35–32 = jó, 31–26 = közepes, 25–20 = elfogadható, 19–0 = nem megfelelő

A macska egészséges táplálékai

Hús
Tejtermék Főtt zöldség Egyéb

Nyersen, főzve Csak főzve

szív, máj, vese, 
bendő sertéshús tej, sajt főtt répa, krumpli, 

rizs, borsópüré főtt tojás, bébipüré
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A sokoldalú magnézium                 26–27. oldal

1. Bekarikázandó: 
•  D) ásványi anyag
•  C) Mg
•  B) 16 g
•  B) 208 nap

Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 4 pont.

2. homeosztázis: a változó külső és belső körülményekhez való alkalmazkodás képessége
depresszió: levert lelkiállapot, nyomott hangulat, búskomorság
RDA: javasolt napi bevitel

Minden megfelelő szómagyarázat 1-1 pont,
összesen 3 pont.

3. Aláhúzandó: 
•  feszültség,  •  lábikragörcs,  •  alvászavar,  
•  bágyadtság, •  szorongás

Minden helyes aláhúzás 1-1 pont,
összesen 5 pont.

4. 

Minden megfelelő fogás 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Megjegyzés: Többféle megoldás is lehetsége.

5. Várható indokok:
Minél több magnéziumot juttassatok a szervezetetekbe, hogy javuljon a rövid és a hosszú távú memóriátok. 
Nyugodtabban tudjatok aludni. Normális legyen a vérnyomásotok. Egészségesen működjön a szívetek.

Minden megfelelő indok 1-1 pont,
összesen 5 pont.

Megjegyzés: Többféle megoldás is lehetséges. 
A példaszöveg első mondata 2 pontot ér, mert az egyik a rövid távú memóriáért, a másik a hosszú távú 
memóriáért jár.
A szöveg az osztálytársakhoz szól, tehát az igéknek többes szám 2. személyűeknek kell lenniük.

Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő
 

Ebéd

Leves Főfogás Desszert

sóskaleves tonhal barnarizzsel banán
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Így használd az e-menetrendet!                 28–29. oldal

1. a) nagybátyja
unokatestvére 

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 2 pont.

Megjegyzés: Az unokatestvére szó helyett jó az unokanővére is.

b) Ennek a vonatnak rövidebb a menetideje. Csak egyszer kell átszállni.
Minden helyes indok 1-1 pont,

összesen 2 pont.
Megjegyzés: Más észszerű indok is elfogadható, például időben odaérnek az esküvőre, kényelmesen 
tudnak utazni az InterCity vonaton.

c)

Minden helyes kiegészítés 1-1 pont,
összesen 8 pont.

Megjegyzés: A feladat ellenőrzésekor mindenképpen beszéljétek meg, hogy Zuglóból a Budapest-Kelen-
föld vasútállomásra tömegközlekedéssel lehet eljutni. A 4. oszlopban ezért nem kellett átszállási időt 
írniuk. Az átszállási idő azért nem 0, mert a menetrendet úgy állították össze, hogy az utasok el tudják 
érni a vonatot.

2. Budapesten Zuglóban.
A megfelelő válasz 2 pont.

Gyorsvonat.
A megfelelő válasz 1 pont.

Az IC vonaton az utasnak hely- és pótjegyet is kell váltania a menetjegy mellé.
A megfelelő válasz 1 pont.

Délibáb IC (InterCity), Bakony gyorsvonat
A megfelelő válasz 2 pont.

Javaslat: Mindenképpen térj ki az intercity szó helyesírására. A helyesírása szabályzat szerint az intercity 
alak a helyes, rövidítése IC (318. oldal 2. hasáb). A megoldásban zárójelbe tettem az InterCity szóalakot, 
mert a gyakorlatban – legtöbbször feliratokon – így látják a gyerekek, de tisztázni kell a tanulókkal, hogyan 
kellene helyesen írni. 
 

Indulás
(helység,
időpont)

Kisvárda
07:59

Indulás
(helység,
időpont)

Zugló
11:37

Indulás
(helység,
időpont)

Budapest-
Kelenföld

12:07

Érkezés
(helység,
időpont)

Zugló
11:33

Érkezés
(helység,
időpont)

Budapest-
Kelenföld

12:07

Érkezés
(helység,
időpont)

Veszprém
13:28

Átszállási
idő 4 perc Átszállási

idő — Átszállási
idő
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3. El lehet kerülni a sorban állást. Jóval előre meg lehet venni a jegyet.
Minden megfelelő ok 1-1 pont,

összesen 2 pont.
Megjegyzés: Többféle megoldás is lehetséges, például a fotelből is lehet jegyet vásárolni, ahogy ez a reklá-
mokban is hallható.

Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő

VilágHÓdító deszka                 30–31. oldal

1. A kiemelt szórész, a HÓ nagybetűvel való írásával. A HÓ szót a deszka szóvak összeolvasva a hódeszka szót 
kapjuk.

A helyes válasz 2 pont.
Megjegyzés: A szó belsejében a nagybetűs írás tipográfiai megoldás. A világhódító szó hó szórésze és a deszka 
szó összevonásával kapjuk a hódeszka szót, amiről a szöveg szól. A hódeszka pedig tényleg meghódította 
a világot.

2. Például: hósikló.
A találó megnevezésért 1 pont.

Megjegyzés: Többféle megoldás is lehetséges. A diákok nagyon keratívak tudnak lenni. 

3. Bekarikázandó:     Bekeretezendő: 
•  téli sport,      •  olimpiai sportág.
•  extrém sport, 
•  szabadtéri sport.

Minden helyes jelölés 1-1 pont,
összesen 4 pont.

4. Amerika, USA (Amerikai Egyesült Államok), Michigen.
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,

összesen 3 pont.
Megyjegyzés:  A rövid vonal is sugallja a tanulóknak, hogy az Amerikai Egyesült Államok rövid alakját (be-
tűszó) írják le. 

5.

 Minden helyes adat 1-1 pont,
összesen 8 pont.

Megjegyzés: A snowboardnál a részei és az anyaga is két elemből áll. 

snurfer snowboard

A feltaláló neve Sherman Poppen Jake Burton Carpenter

A sporteszköz részei 2 síléc 2 síléc + hurok

Anyaga a síléc anyaga famagos laminált üvegszövet
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6. Utalás a mesebeli palackba zárt szellemre, aki kiszabadulása után nagy dolgokra képes.
A helyes magyarázat 2 pont.

7. Nagyon könnyű irányítani. 
Élesebben lehet vele kanyarodni. 
Mély hó kivételével mindenütt használható. 
Hegyoldali erdőben is lehet vele száguldani.

Minden helyes ok 1-1 pont,
összesen 4 pont.

8. Várható vázlat:
1. Hóbortos snowboardosok 2. Poppen apuka találmánya
3. Snurferből snowboard  4. A hódeszka anyaga
5. Olimpiai sportág   6. A bigfoot

Minden jó vázlatpont 1-1 pont,
összesen 6 pont.

Értékelés:
30–28 = kiváló, 27–24 = jó, 23–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő

Online a konyhában                  32–33. oldal

1. Ismeretlen Kolozsvár
Szakácsmesterségek könyvecskéje  1695

Minden helyes adat 1-1 pont,
összesen 4 pont.

2. szakácskönyvek, főzőműsorok, gasztrocsatornák, főzőversenyek, gasztroblogok, okosmobilos alkalmazások
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,

összesen 6 pont.

3. Bekarikázandó szavak soronként:
•  hamis
•  igaz,
•  igaz,
•  igaz.

Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 4 pont.
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4.   Le tudom menteni a receptet.   A tetszésemet tudom kifejezni.

  Meglátom a hozzávalókat.    Hozzá tudom adni a bevásárlólistához.
Minden helyes történés megnevezése 1-1 pont,

összesen 4 pont.

5. Alaposan összekeverem a hozzávalókat.
A kiegészítés megfogalmazása 1 pont.

6. Várható recept:
1. Négy darab tojást megfőzök, majd a héjuk nélkül összetöröm őket. 
2. Ízlés szerint sózom, sorsozom, és hozzáadok 1 fej apróra vágott hagymát. 
3. Beleteszek 4 dkg olvasztott vajat, 1 kis pohár tejfölt és egy evőkanál mustár. 
4. Alaposan összekeverem a hozzávalókat. 
5. A tetejét megszórom apróra vágott petrezselyemmel. 
6. Hűtőbe teszem, pirítóssal kínálom.

Minden megfelelő elkészítési lépés 1-1 pont,
összesen 6 pont.

Megjegyzés: A receptbe bele kell foglalni az 5. feladatban leírt kiegészítést is.
A könnyebb ellenőrzés végett beszámoztam a pontozandó műveleteket.
Amennyiben a recept nem tartalmazza a hozzávalók mennyiségét, a pontszámot meg kell felezni.

Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Varázslatos kísérletek otthon                 34–35. oldal

1. Gázképződés indul meg.
A helyes indoklás 1 pont.

2. CaCO3 = kálcium-karbonát   2CH3COOH = ecetsav
Ca(CH3COO)2 = kálcium-acetát  CO2 = széndioxid

Minden vegyület helyes megnevezése 1-1 pont,
összesen 4 pont.

Megjegyzés: A szövegben megtalálható minden vegyület pontos elnevezése, bár nem ugyanolyan sorrend-
ben, mint a reakcióegyenletekben. Több képlet ismerős kémiaóráról, amelyek esetleg nem, azokat ki lehet 
következtetni a képletekben szereplő vegyjelek alapján.

3. Látható a vékony hártya, ami addig egyben tartotta a tojást. Megfigyelhető, hogy a hártya alá bekerült sav
miatt a fehérje részben kicsapódott. 

Minden vegyület helyes megnevezése 1-1 pont,
összesen 4 pont.

Megjegyzés: A szövegben az aláhúzott részeknek szerepelniük kell.
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4. Azért kell kis adagokban a szódabikarbónára önteni az ecetsavat, hogy egyszerre ne keletkezzen sok hab. 

A helyes okfeltárás 2 pont.
Megjegyzés: Nem elegendő csak a második tagmondatot megfogalmazni. Ismertetni kell a problémafel-
vetést is.

5. A szódabikarbóna (NaHCO3) egyhén lúgos, vízben jól oldódó só. Ha ecetsavat öntünk rá, széndioxid (CO2) 
gáz keletkezik, ami a folyadékból távozva folyadékrészecskéket is magával visz.

A folyamat leírása 5 pont.
Megjegyzés: A szövegben az aláhúzott részeknek szerepelniük kell.

6. Sütemények alkotóeleme, megszünteti a gyomorégést.
Minden felsoroláselem 1-1 pont,

összesen 2 pont.

7. A kinin elnyeli a különböző a különböző hosszúságú elektromágneses sugárzásokat. A bejövő sugárzástól 
eltérően viszont fényt bocsát ki.

Ok és okozat megfogalmazása 1-1 pont,
összesen 2 pont.

8. Tölts egy pohárba tonikot, majd tedd ki a napra! Fekete háttér előtt a felső sávban láthatod a kékes fényt.
Előzmény és következmény megfogalmazása 1-1 pont,

összesen 2 pont.

9. A Gumilabda tojásból és a Házi tűzhányó esetében, mert az ecet bőrirritáló hatású.
A két kísérlet neve 1-1 pont, az ok megfogalmazása 1 pont,

összesen 3 pont.

Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Szobrok vízből                  36–37. oldal

1. Maradandó mű alkotása, amely évszázadok múltán is őrzi a nevüket.
A helyes megfogalmazás 2 pont.

Megjegyzés: Mind a két tagmondat tartalmának szerepelnie kell a megfogamazásban.

2. Amerika, Amerikai Egyesült Államok, Alaszka
Minden helyes meghatározás 1-1 pont,

összesen 3 pont.
Megjegyzés: A kontinensek hagyományos felosztásában Amerika szerepel földrészként. A hivatalos állás-
pont szerint teljesen megalapozatlan a kontinenseket természetföldrajzi hetárokkal elkülöníteni, mint 
Észak-Amerika és Dél-Amerika.
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3.          Hufmann    1934             barátnője   Clara
Kay Haufmann 1943-ban ötlötte ki a fesztivál tervét. Elképzelését felesége és annak nővére, Clark West 
               1934.                     10.
valósította meg. Az első Fairbanksi Téli Fesztivált 1943. március 8. és 18. között rendezték meg.

Minden helyes javítás 1-1 pont,
összesen 6 pont.

4. 

Minden helyes kiegészítés1-1 pont,
összesen 6 pont.

Megjegyzés: A több szóból álló eseménymegnevezés is 1 pontot ér, tehát a zenés, táncos parádé is.

5. Konkrét, elvont, egy jégtömbös, két jégtömbös.
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,

összesen 4 pont.

6. A fák árnyékában hidegebb a levegő, jégszobrok lassabban olvadnak el.
Az elgondolás megfogalmazása 2 pont.

7. Várható ajánlás:
Feltétlenül látodasson el Kékestetőre 1922. december 28-án a magyar jégszoborbajnokságra! 
Gyönyörködjön a csodálatos jégszobrokban!

Megjegyzés: Más ajánlás is elfogadható, de feltételnül szerepelnie kell benne az esemény megnevezésének, 
a helyszínnek és az időpontnak. Az évszám minden évben változik.
Mivel felnőtteknek szól magázódód formában kell megírni a a tanulóknak, mert ismeretlen felnőtteket 
nem illik letegezni, még akkor sem, ha egyre nagyobb teret hódít a tegeződés.

Az ajánlás mondatonként 1-1 pont,
összesen 2 pont.

Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Időpont A rendezvény elnevezése Említésre méltó esemény,

1934. 03. 08–10. Fairbanksi Téli Fesztivál zenés, táncos parádé, szánhúzó verseny

1938 Jégkarnevál és Kutyaderbi jégkarnevál, kutyaderbi

1988 Jégkarnevál és Kutyaderbi jégszobrok zsűrizése

1989 Fairbanksi jégszobrász-világbajnokság verseny négy kategóriában
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Az Operaház fantomja                  38–39. oldal

1. Az Operaház fantomjáról.
Andrew Lloyd Webberé.
Musical.
Galambos Attila.
Díszlettervező.
Többféle szereposztásban játsszák a művet. (Egy szerepet többen is alakítanak.)
A Madách Színházban.
Szirtes Tamás.
Vágó Nelly.
Korrepetítor.

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 10 pont.

2. 
Mahó Andrea Christine Daaé Laklóth Aladár Monsieur Reyer
Bognár Zsolt Árverési kikiáltó Weil Róbert Monsieur Firmin
Baráth Attila Monsieur André Bot Gábor Raoul, Vicomte de Chagny
Röser Orsolya Carlotta Giudicelli Sasvári Sándor az Operaház fantomja
Zsitva Réka Meg Giry Bencze Ilona Madame Giry

Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 10 pont.

3. Várható ajánló:
Szereti ön a szenvedélyes és látványos musicaleket? Kíváncsi arra, vajon ki lehet a párizsi Operaház ti-

tokzatos fantomja? Tudni szeretné, hogyan végződik a fiatal gróf, Raoul és a bájos, tehetséges énekesnő, 
Christine szerelme?

Akkor ne habozzon! Nézze meg Andrew Lloyd Webber világhírű musicaljét a Madách Színházban.
A megfelelő színházi ajánló megfogalmazása 10 pont.

Javaslat: Előre hívd fel a tanulők figyelmét, hogy tagolják a szöveget! Értékeléskor a tankönyvben lévő 
szempontsort vedd figyelembe! Egyéni értékelést igénylő feladat.

Értékelés:
30–28 = kiváló, 27–24 = jó, 23–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő

A Serengeti Nemzeti Park                  40–41. oldal

1. Afrikában, Tanzániában, Serengetiben.
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,

összesen 3 pont.



28

2. Tereptárgy: A terepen található épület vagy természetes képződmény (fa, domb stb.).
A helyes szómagyarázat 1 pont.

Megjegyzés: Az 1. bekezdés 3. mondata alapján készíthető el a szómagyarázat. Sehol egy kiemelkedő te-
reptárgy, egy fa, egy domb, egy épület.

3. Zebrák, gnúk, gazellák, antilopok, kafferbivalyok. 
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,

összesen 5 pont.

4.

Egy-egy számadat helyes ábrázolása a grafikon 1-1 pont,
összesen 4 pont.

5. Száraz évszak és esős évszak. 
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,

összesen 2 pont.

6. A maszájok felégetik a kiszáradt füvet, helyette az esős évszakban friss fű nő. A tűz következtében eltűnnek
a bozótok. A maradékot az elefántok tapossák le.

Minden helyes ok megnevezése 1-1 pont,
összesen 4 pont.

Megjegyzés: A szövegben az aláhúzott részeknek szerepelniük kell.

7. Várható képalírások:
1. Vonul a csorda
2. A hatalmas elefántbika

Minden helyes képaláírás 1-1 pont,
összesen 2 pont.

Megjegyzés: A harmadik fotónak ez is lehet a képaláírása: Pihenő királyok. 

_____________________

(millió)
2

1

0 _ _ _ _ _ _ _ _
1950                  1960                  1970                 1980                  1990                  2000                 2010                 2020  (év)
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8. Várható vázlat:
1. Az utolsó igazi puszta
2. Az állatállomány növekedése
3. A végeláthatatlan fűtenger
4. A természetes egyensúly fenntartói

Minden helyes vázlatpont 1-1 pont,
összesen 4 pont.

Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő
 

Kullancsveszély                  42–43. oldal

1. 

Minden megfelelő helyre írt szó 1-1 pont,
összesen 6 pont.

2. a) Bekarikázandó: 
•  füves, erdős helyeken (2. bekezdés 1. sor); 
•  nedves, párás területeket. (2. bekezdés 4. sor)

Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 4 pont.

b) Aláhúzandó: szívószervét pedig a kapilláris (hajszál)erekbe fúrja be. (2. bekezdés 7. és 8. sor)
A helyes aláhúzás 1 pont.

3. Rajz: gombostűfej nagyságú, babnagyságú. 

A két rajz 1-1 pont,
összesen 2 pont.

4. Vérszívás közben nyálukkal egészségre veszélyes kórokozókat juttatnak a véráramba. 
Minden helyes elem 1-1 pont,

összesen 2 pont.
Megjegyzés: A szövegben az aláhúzott szavaknak szerepelniük kell.

kötszer repellenes szerek

Medicinák

fertőtlenítő, 
fájdalomcsillapítók, hintőpor rovarirtók, rovarriasztók
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5. 

Minden helyes számadat 1-1 pont,
összesen 3 pont.

6. Beírandó rövidítések soronként: 
•  H, 
•  I, 
•  I, 
•  H, 
•  I.

Minden helyes megállapítás 1-1 pont,
összesen 5 pont.

 
7. Nyugat-Dunántúl.

Észak-Alföld. (Dél-Alföld.)
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,

összesen 2 pont.
Megjegyzés: A második kérdésre a két válasz közül bármelyiket elfogadhatod, hiszen nem is vehető észre 
különbség a két terület fertőzöttsége között.

8. A repellens szerekkel, Polybe szedésével, világos színű ruházattal, hosszú nadrággal, zárt cipővel.
A felsorolás minden eleme 1-1 pont,

összesen 5 pont.

Értékelés:
30–28 = kiváló, 27–25 = jó, 24–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő

Erősítsd, formáld a testedet ugrálva!                  44–45. oldal

1. Különleges tervezett cipővel, sok izommozgással járó, zenére végzett edzés.
A szómagyarázat minden eleme 1-1 pont,

összesen 4 pont.

2. Gregory Lektham: Kifejlesztette a speciális cipőt.
Denis Neville: Szabadalmaztatta a kengu cipőt.

Minden megfelelő kapcsolat menevezése 1-1 pont,
összesen 2 pont.

Elhalálozás Bénulás Szellemi és fizikai károsodás

3 30 90–120
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3. I. Kemény ház II. Talp
1. Kivehető, puha bélés 1. Két félköríves talprész
2. Csatok 2. Rugó

Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 6 pont.

4. Kengu cipőre, hosszú szárú puha zoknira, vízre, törülközőre.
Minden felsoroláselem 1-1 pont,

összesen 4 pont.

5. 

Minden helyes és megfelelő helyre írt elem 1-1 pont,
összesen 17 pont.

6. A választott előny: Tökéletes stresszkezelő
Kifejtés: Gyakran kerülök stresszhelyzetbe. Az ugrálás azonban endorfint szabadít fel, ami oldja a feszültséget.

Az előny megnevezése 1 pont,
a kifejtés 1 pont,

összesen 2 pont.
Megjegyzés: Bármely más, a szövegben előforduló előny is leírható és kifejthető.

Értékelés:
35–32 = kiváló, 31–28 = jó, 27–23 = közepes, 22–18 = elfogadható, 17–0 = nem megfelelő

Hajnalfa, jakabfa, májusfa                   46–47. oldal

1. Aláhúzandó:
•  1. bekezdés 2. mondata. 

A helyes aláhúzás 1 pont.
2. Bekarikázandó: 

•  hajnalfa,   •  jakabfa.
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,

összesen 2 pont.
Megjegyzés: A bekarikázandó két szó a címben található.

Az edzés részei A végzett tevékenységek

Bemelegítés (1 pont) Ráhangolodás az ugrálásra, a cipőre, a zenére (3 pont)

Fő rész (1 pont) Alaplépések gyakorlása, egyszerű és bonyolultabb koreográfiák (3 pont)

Rövid szünetek (1 pont) Pihenés, vízivás (2 pont)

Erősítőgyakorlatok (1 pont) Például lábemelés fekve, cicahátpóz (2 pont)

Levezető nyújtás (1 pont) Gátfutó nyújtás, törzsfordítás ülve stb. (2 pont)
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3. Szokásgyűjteményben.
A 19. századból. Szent Jakab és Szent Fülöp hajadon útitársa.
Május 1-jén (1-én, elsején). A vándorbotja kizöldült. 

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 5 pont.

4. 

Minden helyes pótlás 1-1 pont,
összesen 6 pont.

Megjegyzés: A kalákában és a táncoltak szavak a 3. sorhoz tartoznak. 
A kedvesük, kiválasztott szavak a 6. sorhoz tartoznak. A kiválasztott szó elé a névelőt is oda kell írni.
 

5. hajnalfa: A kivágott fát hajnalban vitték be a faluba.
jakabfa: Jakab napján állították fel a lányos ház elé. 

Minden helyes magyarázat 2-2 pont,
összesen 4 pont.

6. Nagylányság  elmehet bálba, táncmulatságba
Minden helyes elem 1-1 pont,

összesen 3 pont.

7. Bekarikázandó: 
•  Mulatságokat tartottak. 
•  A húsvétot követő 7. vasárnap vagy hétfőn történt. 
•  Tréfás versenyeket rendeztek. 
•  Kitáncolták a hajnalfát.

Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 4 pont.

Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Május elseje a tavaszi   √  első napja. Előestéjén a falubeli 
legények összefogtak, és a közeli erdőbe mentek. 
Szép nyárfákat vágtak ki   √  . Ott énekeltek,   √   iszogattak. 
Bús, aztán vidám dalokat daloltak   √  . Hajnalban – immár 
Jakab napján – hazaindultak. A kivágott fát a faluba vitték, 
egész pontosan ahhoz a házhoz, ahol a   √  lány lakott. 
Két dolgot jelenthetett a fa állítása: a szerelem bizonyíté-
kául, illetve a   √  szándék kifejezésére szolgált.

√  ünnepkör

kalákában – táncoltak
éjfélig

kedvesük,
a kiválasztott
az udvarlási
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A szövegfeldolgozás módszertani lépései

A tanító teremt feltételt a tanulók számára az írott szövegek tartalmának önálló megértéséhez az olvasás 
jelrendszerének elsajátíttatásával és az olvasástechnika eszközzé fejlesztésével. A szövegek értelmezésével 
felkészíti őket a lényeg megértésére, a mélyebb tartalmi rétegek felfogására.

Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy a tanulók többsége a 4. évfolyam végére még csak az értő 
olvasás szintjére jut el! A tanulók csak az értelmező olvasás szintjén képesek „a sorok között is olvasni”, szó-
képeket értelmezni és megérteni. Ez azonban nem megy máról holnapra. Türelmesen, sok-sok gyakorlással, 
a különböző képességek együttes fejlesztésével juttathatod el a tanítványaidat az olvasásnak erre a maga-
sabb szintjére. Ezt a szintet a 8. évfolyam végére kell elérniük.

Az olvasási képesség fejlődése terén – Lénárd Ferenc nyomán – a következő szinteket különböztethetjük meg:
1. szint
Olvasástechnika
A betűk felismerése, összeolvasása, dekódolás.

2. szint
Értő olvasás
A szövegben kifejtett gondolatok, információk szó szerinti megértése. A feltett kérdésekre a szövegben való 
visszakereséssel megadható a válasz. Erre a szintre a 4. évfolyam végére kell(ene) eljuttatni a tanulókat.

3. szint
Értelmező olvasás
A szöveggel kapcsolatos kérdésre közvetlenül nem adható meg a válasz. A szó szerinti megértésen túl 
a sorok mögé kell látni, azaz ki kell következtetni a választ. Ok-okozati viszonyokat kell megérteni. Továb-
bá szükség van a rejtett gondolatok, a mögöttes, illetve alkalmi jelentések feltárására is. Az olvasónak az 
olvasottak alapján különböző „fordításokat” kell végeznie, például átfogalmazás, rajz készítése, cselekvés 
végzése. Ki kell derítenie nemcsak a hiányzó szavakat, kifejezéseket, hanem az írói szándékot is. Ezt a szintet 
a 8. évfolyam végére kell elérniük a diákoknak.

4. szint
Bíráló (kritikai) olvasás
Ezen a szinten az olvasó már képes az olvasottakat összevetni saját tapasztalataival, más forrásokkal. El tudja 
különíteni a tényt a véleménytől. Képes felfedezni az ellentmondásokat és a hibákat. Értékeli a szöveget, más 
szöveghez, erkölcsi normához viszonyítja. Feltárja a szerző viszonyát a témához. A középiskolai fejlesztés 
feladata elérni ezt a szintet.

5. szint
Alkotó (kreatív) olvasás
A legfelső szinten az olvasó képes belső képeket alkotni, az olvasottakat megjeleníteni, ellentmondásokat meg-
szüntetni. Bele tudja élni magát egy-egy szereplő helyzetébe. Tudja folytatni vagy megváltoztatni a történetet.
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Ezek a szintek természetesen nem különülnek el élesen egymástól, sőt, a tanulók már alsó tagozaton is 
kapnak olyan feladatokat, amelyek egy magasabb szint eléréséhez szükségesek.

Az olvasmányok tartalmi és formai vizsgálata fejleszti a tanulók ítélőképességét, erkölcsi és esztétikai ér-
tékek iránti fogékonyságát. Ez lehetőséget teremt az elemi irodalmi ismeretekkel kapcsolatos tapasztalatok 
megszerzésére, irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a magyar nyelv 
és a magyar kultúra érzelmi átélésére, az olvasás megszerettetésére. Az önálló tanulás képességének fejlesz-
tése során már az alsó tagozaton feladat – az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva – 
a megismerőképességek intenzív fejlesztése, a tanulási szokások és technikák tanulása, a könyvtárhasználat 
helyes módjának, az információszerzés lehetőségeinek megismerése, helyes szokásainak elsajátíttatása.

A következőkben azokat az olvasási és gondolkodási műveleteket veszem sorra, amelyek a legalkalma-
sabbak a didaktikus, az elbeszélő (szépirodalmi) és a magyarázó-értelmező (ismeretterjesztő) szövegek in-
formációtartalmának megragadására, egyben lehetővé teszik a használható és hasznosítható olvasói szoká-
sok kialakítását, kialakulását is.

A didaktikus szövegek

A didaktikus szövegek célja az olvasónak címzett valamilyen utasítás közlése. Minden tankönyvben, mun-
kafüzetben, feladatgyűjteményben találkoznak a tanulók utasításokkal. Nemcsak az alsó tagozaton, hanem 
még az 5. és 6., sőt a 7. évfolyamon is igen nagy gondot kell fordítanunk az utasítások értelmezésére, hiszen 
ha a tanuló nem érti, mit kell tennie, nem tudja megoldani a feladatot sem.

Minden új feladattípus utasítását – még felső tagozaton is! – érdemes először közösen, tanári irányítással 
értelmezni, ezt követően a tanulók már önállóan is elvégezhetik ezt a műveletet. Az utasítások szövegében 
a következőket kell megvizsgálni:

1. Mi az utasítás tárgya?
2. Mi a megoldandó probléma?
3. Mi a válaszadás módja?

Konkrét példákon:
VilágHÓdító deszka – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 31. oldal:

3. Karikázd be azt a sportágat, amelyikhez a snowboard és a bigfoot egyaránt tartozik! Keretezd 
be azt, amelyikhez csak a snowboard!

téli sport, olimpiai sportág, küzdősport, extrém sport, szabadtéri sport, jégsport /4

Az utasítás tárgya: sportágak csoportosítása megadott szempontok szerint.
A megoldandó probléma: eldönteni a sportágakról, hogy melyek vonatkoznak a snowboardra és a big-

footra egyaránt, illetve melyik csak a snowboardra.
A válaszadás módja: Bekarikázás és keretezés.

Ilyen esetben – főleg, mert összetett az utasítás – érdemes a gyerekekkel grafikusan is kiemeltetni 
az utasításban: a snowboard és a bigfoot,  csak a snowboard
Ne fogadj el a válaszban más válaszadási módot: aláhúzást, áthúzást, illetve ha a tanuló felcseréli 
a jelöléseket!

Megoldás: téli sport, olimpiai sportág, küzdősport, extrém sport, szabadtéri sport, jégsport
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Erősítsd, formáld a testedet ugrálva! – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 45. oldal:

4. Sorold fel, mire van szükséged egy kengu edzésen!

 /4

Az utasítás tárgya: a kengu edzés.
A megoldandó probléma: a kengu edzéshez szükséges dolgok felsorolása.
A válaszadás módja: Írás.

Ebben a feladatban az okozhat problémát, hogy a tanulók nem a megfelelően toldalékolt szóval 
válaszolnak a Mire? kérdésre, hanem a következőképpen írják le a szavakat: Kengu cipő, hosszú szárú, 
puha zokni; víz, törülköző. Ezzel szemben a Mire? kérdésre a Kengu cipőre, hosszú szárú, puha zoknira; 
vízre, törülközőre. a nyelvileg helyes válasz.

Érdemes tehát az utasítás értelmezésekor külön kiemelni a kérdőszót: Mire?, és felhívni a tanulók 
figyelmét, hogy önellenőrzéskor olvassák el magukban a választ, és ellenőrizzék, megfelelően tolda-
lékoltak-e minden szót.

A válaszok helyesírási és nyelvhelyességi, esetleg stilisztikai értékelésére minden órán sort kell ke-
ríteni. Így talán sikerül kiküszöbölni azt a gyakori problémát, hogy a gyerekek többsége csak a magya-
rórákon figyel oda a helyesírásra, a nyelvhelyességre, a stílusra.

Az elbeszélő szövegek

Az elbeszélő típusú szövegek azok a folyamatos, összefüggő írásos szövegek, amelyek célja egy történet, egy 
esemény leírása. E szövegtípus jellemzői a következők: emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmek hatásos 
megformálása, a személyes hangvétel, az olvasóra gyakorolt érzelmi hatás. Idetartoznak: a mesék, novellák, 
esszék stb., amelyek a szerző szubjektivitását is tükrözik, illetve az objektív jellegű szövegek, mint például az 
útleírások vagy a tudósítások.

Bár a 7. évfolyamos Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című taneszközbe – szándékosan – nem került el-
beszélő szöveg, az 5. és 6. évfolyamosban részletesen foglalkoztam velük, illetve az irodalom órán nagyon 
sok elbeszélő szövegekkel találkoznak a tanulók, mégis úgy gondoltam, nem haszontalan itt is közzé tenni 
az elbeszélő szövegek feldolgozási algoritmusát.

1. Ismerkedés a szöveggel
Ez történhet bemutató olvasással, követő olvasással vagy néma (csendes) olvasással. Az érzelmekre ható elbeszélő 
szövegekkel (mesék, novellák stb.) való ismerkedés esetében mindenképpen a tanári bemutatást javaslom, nem-
csak tantárgy-pedagógiai, hanem nevelési szempontból is. Az érzelmi nevelést a tanár–diák kapcsolatban is nagyon 
fontosnak tartom. A tanulók tapasztalják meg azt, hogy a tanáruknak is vannak érzései, érzelmi megnyilvánulásai.

Bizonyos esetekben lehetővé teheted, hogy a tanulók kövessék a könyvükben a bemutató olvasást. Na-
gyon kivételes esetben érdemes egy-egy elbeszélő szöveget előre elolvastatnod velük. Ezt a módszert álta-
lában nagyon terjedelmes szövegek feldolgozásakor alkalmazzuk. Igaz, hogy a gyakorlatban sajnos ritkán 
lehet elérni, hogy minden tanuló otthon elolvassa a feldolgozandó szöveget. Ha csak egyetlen tanuló is 
akad, aki ezt nem tette meg, nem tud bekapcsolódni az órai munkába, nem tud aktív szereplője lenni a szö-
vegfeldolgozási vagy tanulási folyamatnak.
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2. A tartalom felidézése
A szöveggel való megismerkedést minden esetben kövesse legalább olyan szinten a tartalmi felidézés, hogy 
fogalmaztasd meg a tanulókkal, miről szólt a szöveg.

3. A cím és a szöveg kapcsolata
A cím funkciójából érdemes kiindulni. A jó cím utal a tartalomra, érdeklődést keltő és rövid. A cím teremti 
meg a szöveg globális kohézióját is.

4. Címadás
Adass a gyerekekkel más címet a szövegnek! A tanulói címvariációk meghallgatása arra is jó, hogy képet 
kapj, mennyire értették meg az olvasott szöveget. Ezt a feladatot a szövegfeldolgozás befejezéseként is 
megoldathatod velük.

5. Szómagyarázat
A klasszikus elbeszélő szövegek többségét a mai tankönyvszerzőknek lábjegyzetekkel kell ellátniuk, hiszen 
tanítványaink többségének ismeretlen a szavak és kifejezések többsége. Ha lehetőséged van rá, amit csak 
tudsz, szemléltess. A mai gyerekek számára ugyanis Arany János szép mívű sora: „Ösztövér kútágas hórihorgas 
gémmel” teljesen értelmezhetetlen. Ahogy mondani szoktam: ebből a négy szóból négynek nem ismerik a je-
lentését. Egy gémeskútról készült fotó bemutatása sokat segíthet a megértésben. Ehhez a képhez kötheted 
az ösztövér és hórihorgas szavak értelmezését is. Nem sokkal jobb a helyzet a 20. századi prózánál sem. Hogyan 
lehet kamaszokat olvasóvá nevelni olyan szövegeken, amelyek nagy részét a szókincsbeli hiányosságaik mi-
att nem értik meg? Vallom, hogy a számukra érthető, ezáltal élvezhető szövegeken juttathatjuk el őket odáig, 
hogy klasszikusokat is szívesen olvassanak, de ehhez rengeteg szókincsfejlesztő feladatra is szükség van.

Az elbeszélő szövegek esetében is használhatjuk azokat az eljárásokat, amelyeket a magyarázó-értelme-
ző szövegeknél: szövegösszefüggés, tanulói magyarázat, tanári magyarázat, szótár és lexikon vagy az inter-
net használata. A szemléltetésnek az irodalmi szövegek esetében is kitüntetett szerepe van.

6. A helyszínek, időpontok, szereplők, események megnevezése
Ezek kiemelésében már elég nagy gyakorlattal rendelkeznek a tanulók felső tagozaton. Alsó tagozatos 
korukban nemcsak olvasásból, hanem fogalmazásból is sok ilyen jellegű feladatot végeztek.

7. Az események időrendi sorrendbe állítása
Ez sem szokott általában különösebb gondot okozni a tanulók számára, hiszen sokat gyakorolták alsó tago-
zatban, sőt az 5. és 6. évfolyamon is, és nemcsak a szövegértéskor, hanem a szövegalkotáskor is.

8. Tartalmi egységekre bontás
A tanulók a 6. és 7. évfolyamon már az epikus művek szerkezeti egységeinek megfelelően tagolják a szöve-
get: előkészítés, bonyodalom, események kibontakozása, tetőpont, befejezés. Alsó tagozaton és az 5. évfo-
lyamon a szövegalkotáskor megszokott módon: bevezetés, tárgyalás és befejezés.

9. A szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása
Természetesen egyetlen szöveg feldolgozásakor nem alkalmazhatod valamennyi feladattípust. Mindig 
az adott szöveg, a tanulók szövegértési szintje határozza meg, hogy melyeket alkalmaztatod, gyakoroltatod.
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a) Kérdésekre adott válaszok közül a helyes kiválasztása
Talán a legegyszerűbb szövegértési feladat a válaszok közül a helyes kiválasztása. Bár a tanulók egy ré-
szének ez is gondot okozhat. Érdemes ellenőrzéskor beláttatni velük, hogy a többi válasz miért helytelen. 
A kritikus gondolkozás fejlesztéséhez is jó módszer.

b) Kérdésekre adott válaszok közül a helytelenek kiválasztása
Ez egy fokkal nehezebb feladat. A tanulók sokszor automatikusan a jó választ keresik. Ilyenkor az utasítás 
felületes értelmezésénél már elrontják a feladat megoldását.

c) Válaszadás kérdésekre
Ennél a feladattípusnál a tanulóknak mindenféle segítség – választási lehetőség – nélkül kell válaszolniuk 
a kérdésre.

d) Kérdések megfogalmazása
Minden pedagógus tudja, hogy kérdezni nem könnyű feladat. A gyerekeknek is meg kell tanulniuk a kér-
dezés technikáját, annak helyes nyelvi megfogalmazását. Ebben az esetben is mi, tanárok nyújtunk min-
tát a tanulók számára. Nagyon fontos, hogy a helyes kérdezéskor a kérdőszó mindig a mondat élén álljon. 
Például: Milyen programon vettél rész a hétvégén?

e) Tételmondat kikeresése
A tételmondatok felismerése nélkülözhetetlen a vázlatíráshoz. Kikeresésüket alsó tagozatban is gyako-
rolták a gyerekek, akkor természetesen még a tételmondat fogalmának a meghatározása nélkül. „A leglé-
nyegesebb mondat” kifejezést használták rá.

Az 5. és 6. évfolyamon már következetesen kell használni a fogalmat, a 7. és 8. évfolyamon pedig min-
den esetben.

f ) Szövegtömörítés, -bővítés és -átalakítás
Ezt a feladattípust akkor tudják megoldani a gyerekek, ha megértették a szöveg egészét. A történet 
tömörítését főleg azokkal a tanulókkal gyakoroltasd, akik hajlamosak a bőbeszédűségre, a felesleges 
részletezésre!

A tanulók egy része éppen ellenkezőleg, túl tömören beszél, lényeges elemeket hagy el a történet 
mesélésekor. Nekik az a feladatuk, hogy részletezzék a történéseket.

Átalakításkor például azt kérheted a tanulóktól, hogy fejezzék be másként a történetet.

g) A szöveggel kapcsolatos állítások indoklása, bizonyítása
Például az elbeszélő szöveg főhősének vagy valamelyik szereplőjének jellemző tulajdonságát a szöveg-
ből vett példákkal lehet igazolni.

10. Vázlatkészítés
A vázlat készítéséhez feltétlenül használtasd fel a tanulókkal a kiemelt tételmondatokat, a szövegfeldolgozás 
közben megfogalmazott kérdéseket és válaszokat! Minden tanulót el kell juttatni arra a szintre, hogy képes 
legyen önállóan vázlatot készíteni. 
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11. A szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyilvánítás
Kiválóan alkalmazható az olvasónapló, amelyet házi feladatként is feladhatsz a tanulóknak. Ezzel a mód-
szerrel elsajátíthatják a tömör, lényegre törő véleménynyilvánítást. Az is elképzelhető, hogy tanítványa-
idnak eltér a véleményük. Ilyen esetben érvek, cáfolatok csaphatnak össze. Ezáltal fejleszthető a szociális 
kompetenciájuk, empátiájuk; a másikra való odafigyelés, mások véleménye meghallgatásának, elfogadá-
sának képessége.

Olvasónapló

Kérdés Válasz Indoklás

Mi tetszett a történetben?

Mi nem tetszett a történetben?

Melyik szereplő gondolkodása,  
viselkedése áll hozzám a legközelebb?

Mennyire elfogadható számomra 
a történet befejezése?

12. A szöveg tartalmával kapcsolatos önálló szövegalkotás
A fogalmazás tanításában fontos szerepük van az irodalmi szövegeknek, amelyek mintául szolgálnak a tanu-
lók számára. Először reproduktív szövegeket érdemes alkottatni a tanulókkal, amikor saját szavaikkal mond-
ják el, írják le a történetet. A következő fázisban félproduktív szövegalkotás a feladat, azaz más befejezést 
alkotnak, továbbszövik a történetet. Végül a produktív fogalmazások következnek, ahol esetleg az olvasott 
szöveghez kapcsolódó témát kapnak.

A magyarázó-értelmező szövegek 

A magyarázó-értelmező szövegek elsősorban tudományos, illetve ismeretterjesztő jellegűek, és céljuk 
az információközlés: egy jelenség elmagyarázása, egy esemény bemutatása objektív szempontok alapján. 
Idetartoznak a definíciók, a tudományos okfejtések, az érvelések. Ennek a szövegtípusnak a feldolgozása 
azért is nélkülözhetetlen és fontos, mert a tankönyvi szövegek többsége ehhez a szövegtípushoz tartozik. 
Az ismeretterjesztő szövegek készítik elő leginkább a szaktárgyak tanulását, ezért hozzájuk kapcsolódik 
a legtöbb feldolgozó művelet is.

1. A szöveg előzetes áttekintése
A cím, az ábrák, a képek, képaláírások megfigyelése. Feltételezések megfogalmazása a szöveg várható tartal-
máról, az új információról. Ez az eljárás megalapozza a kívánatos olvasói szokások kialakulását.
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Érdemes hangsúlyozottan foglalkoznotok a címmel. Esetleg te is tapasztalhatod, hogy a tanulók elsikla-
nak a cím fölött. Meg kell érteniük, hogy milyen fontos szerepe van a címnek, hiszen ez utal az egész szöveg 
tartalmára, témájára, segíti a szöveg globális megértését.

A címeket akkor is szükséges értelmeztetned velük, ha ez a feladatgyűjteményben nem szerepel a felada-
tok között.

A 7. évfolyamon már fontos vizsgálni a címek tipográfiáját is.

VilágHÓdító deszka – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 31. oldal:

1. Írd le mitől vált tipográfiailag (nyomdatechnikailag) és nyelvileg figyelemfelkeltővé a cím!

 /2

A kiemelt szórész, a HÓ nagybetűvel való írásával. A HÓ szót a deszka szóval összeolvasva a hódeszka 
szót kapjuk.

A szó belsejében a nagybetűs írás tipográfiai megoldás. A világhódító szó hó szórésze és a deszka szó 
összevonásával kapjuk a hódeszka (snowboard) szót, amiről a szöveg szól. A hódeszka pedig tényleg 
meghódította a világot.

A szöveg áttekintésekor a fotók címadását is feladatként adhatod a tanulóknak. A szöveg tartalmára 
vonatkozó előfeltevésként is jól használható. Az  esetleges címkorrekcióhoz pedig alkalmat kell adnod 
a diákoknak a szöveg megismerésére. Ha nincs rá szükség, akkor megerősítést kapnak, hogy jól jósolták 
meg a szöveg tartalmát. 

A Serengeti Nemzeti Park – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 41. oldal:

7. Számozz be két fotót, és alkoss hozzájuk képleírást!

1. 

2.  /2

7. Várható képalírások:
1. Vonul a csorda
2. A hatalmas elefántbika
A harmadik fotónak ez is lehet a képaláírása: Pihenő királyok.

2. Ismerkedés a szöveggel
Az ismeretterjesztő szövegekkel a tanulók többnyire néma (csendes) olvasással ismerkednek meg. Érdemes 
rászoktatnod őket arra, hogy olvasás közben használják a következő jeleket, inzerteket, amelyeket az egyes 
szövegrészek mellett, a lapszélen jelölhetnek:
 korábban is tudtam
+ új ismeret
– nem tudtam, nem így tudtam
? nem értem, kérdésem van
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A túl hosszú szöveget még a 7. évfolyamon is felolvashatod – a tanítványaid fejlettségi szintjének isme-
retében –, de lehetőleg úgy, hogy a tanulók némán veled együtt olvassanak. Az elkalandozás megakadályo-
zására ilyen esetben mindig azt kérem a gyerekektől, hogy olvasás közben számozzák be a bekezdéseket. 
Pedagógusként felolvasáskor is kitekintünk a tanítványainkra, tehát láthatjuk, hogy valóban olvasás közben 
számozzák be a bekezdéseket, nem pedig előre vagy utólag írogatják be a sorszámokat.

Ugyancsak a követő olvasást érdemes alkalmaznod, ha a tételmondat megtalálásában akarsz segítséget 
nyújtani a diákoknak. Ilyenkor ugyanis olvasás közben a tételmondat előtt rövid szünetet szükséges tarta-
ni, magát a tételmondatot pedig lassabb tempóban, hangsúlyosabban kell felolvasnod. Így előkészítheted 
a 8. évfolyamon az előadás alapján készülő jegyzet tanítását is.

Szívesen használom a  követő olvasásnak azt a  változatát, amikor olvasás közben szándékosan hibát 
vétek: kétszer olvasok egy mondatot vagy kifejezést, kihagyok egy mondatot, felcserélek szavakat stb. Ez 
persze nem öncélúan történik. A gyerekek az olvasás befejezése után bekarikázzák annak a bekezdésnek 
a sorszámát, amelyikben felolvasás közben hibáztam. A jó bekarikázásért valamilyen jutalom jár, nálam piros 
pont. A következő piros pontot akkor szerezhetik meg a tanulók, ha a hibásan olvasott részt megtalálják, és 
valamilyen módon jelölik a szövegben.

3. A szöveg témájának megnevezése
A tanulók minél rövidebben, lehetőleg egy mondatban fogalmazzák meg, hogy kiről, miről szól a szöveg, mi 
a témája! Ezt mindenképpen vessék össze előfeltevéseikkel! Azt „kapták-e”, amit a szövegtől vártak?

4. Ismeretlen kifejezések magyarázata
a) Szövegösszefüggésből
Meg kell tanítanunk a gyerekeket arra, hogy bizonyos esetekben a szöveg összefüggéseiből is kikövet-
keztethetik egy számukra nem ismert kifejezés jelentését, hiszen így olyan szavakat is megértenek, ame-
lyeket nem tudnak meghatározni. Gondolj például arra, hogy a kisgyerek is felismeri a kört, a négyzetet, 
pedig nem ismeri a két alakzat definícióját!

Vezeték nélküli fülhallgató – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 7. oldal:

1. Karikázd be a szavak jelentését a szövegnek megfelelően!

professzionális tökéletes oktató hivatalos
technológia berendezés szakember gyártási folyamat
intelligens nemzetközi értelmes szándékos
aktív tevékeny sürgős sugárzó

/5generáció nemzet nemzedék nemzetiség 

1. 

professzionális tökéletes oktató hivatalos

technológia berendezés szakember gyártási folyamat
intelligens nemzetközi értelmes szándékos
aktív tevékeny sürgős sugárzó
generáció nemzet nemzedék nemzetiség 
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b) Tanulói magyarázattal
Szívesen alkalmazom a tanulói magyarázatot is, hiszen a gyerekek a társuk ismertetését gyakran figyel-
mesebben hallgatják, és általában jobban megértik, mint a pedagógusét. A magyarázó tanulót büszke-
ség tölti el, és még inkább arra sarkallja, hogy nyitott szemmel járjon a világban, valamint iskolán kívüli 
forrásokból is tudásra, ismeretre tegyen szert.

c) Tanári magyarázattal (szemléltetés)
Természetesen nem vitatható a tanári magyarázat fontossága sem. Ilyenkor különösen nagy szerepe van 
a szemléltetésnek, ahol nagy szolgálatot tesznek a fényképek, a képeskönyvek is. A Szövegértést fejlesztő 
gyakorlatok köteteiben, így a 7. évfolyamosban is sok olyan fotó található, amely nagyon jól használható 
a szemléltetéshez.

Hódító – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 10. oldal:

Elfogadási tervek

¬ ¬ ¬ ¬

Napjainkban a gyerekek kevésbé jönnek izgalomba egy-egy állóképtől. Sokkal hatékonyabb a tanórai 
szemléltetés, ha a tanulási folyamat, illetve a  ismertetés szolgálatába állítod a modern kor vívmányait: 
a számítógépet, az internetet, a projektort, az interaktív tananyag-feldolgozásokat, a saját magad vagy 
kollégáid által készített digitális anyagokat. Ez utóbbiak ingyenesen letölthetők a különböző, tanítókat és 
magyartanárokat egyesítő Facebook-csoportok oldalairól.

d) Szótár, lexikon felhasználásával
Az ismeretlen kifejezések magyarázata meg is előzheti a szöveggel való megismerkedést. Ilyenkor érdemes 
úgy összeállítanod a helyesejtési, gyorsolvasási gyakorlatokat, hogy a szóanyaguk tartalmazza a  tanulók 
számára várhatóan ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Az előzetes szó- és kifejezésmagyarázatok megköny-
nyíthetik a tanulók számára a szöveg megértését.

A szótárhasználatot is irányítani és szervezni kell. Meg kell tanítani a kézikönyvek gyors kezelését, eh-
hez viszont elengedhetetlen az ábécé tökéletes ismerete és a betűrendbe sorolás szabályainak alkalma-
zásképes tudása. Gondot kell fordítani a szócikkek olvasására és értelmezésére is, például a rövidítések, 
jelek feloldására. Mindehhez természetesen megfelelő tárgyi feltételekkel is rendelkeznie kell az iskolá-
nak. Nehéz megtanítani például a Magyar értelmező kéziszótár használatát úgy, hogy az intézményben 
csak néhány darab van belőle. Legalább két-két tanulónak kell biztosítani az adott szótárt, lexikont, hogy 
a használatukat elsajátíttathassák.

Egyre inkább az online szótárak használata kerül előtérbe. Ezek közül az alábbiak használatát javaslom:
• A magyar nyelv értelmező szótára:

https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/elolap.php
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• A magyar nyelv értelmező szótára:
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B

• Magyarország online szinonimaszótára: https://szinonimaszotar.hu
• Idegen szavak szótára: https://idegen-szavak-szotara.hu

e) Internet használatával
Már az előző pontban is kikerülhetetlen volt az internet, az online felületek említése, hiszen a mai gyere-
kek egy része számítógépes, okostelefonos környezetben nő fel, tehát ők a számukra ismeretlen szavakat 
is online lexikonokban keresik meg. Ezek között azonban vannak olyanok, amelyeknek megbízhatósága 
erősen megkérdőjelezhető. A pedagógus feladata többek között az is, hogy megtanítsa a tanítványainak: 
kritikával fogadják a  világhálón megjelenő információkat. Ezért tartom fontosnak, hogy megismerjék 
a biztos, megbízható forrásokat, ahogyan azt az előző pontban tettem.

Lényeges, hogy a tanulók, ha bármely keresőprogram segítségével próbálnak utánanézni egy foga-
lom, tárgy, dolog stb. magyarázatának, akkor ne elégedjenek meg egy forrással, igyekezzenek lehetőleg 
több helyről tájékozódni.

5. A szöveg bekezdések szerinti feldolgozása
Ekkor történik a szöveg új információinak megismerése. Ehhez szükséges az, hogy a gyerekek beszámozzák 
a bekezdéseket a könnyebb tájékozódás és az ellenőrzés érdekében.

Gyakran tapasztalom, hogy a tanulók nehezen tájékozódnak a szövegben. A feladatok megoldása köz-
ben mindig az egész szöveget igyekeznek újraolvasni, ami nemcsak időigényes, hanem felesleges is. Ennek 
kiküszöbölésére a szöveghez kapcsolódó feladatok utasításának értelmezésével egy időben azt is tisztázd 
velük – ha még szükségesnek tartod –, hogy melyik bekezdés alapján tudják megoldani a feladatot.

a) Adatkeresés
A szövegben az adatokat valamilyen látványos módon érdemes kiemeltetni a tanulókkal – ahogyan ez 
a  feladatok utasításában is történik: bekarikázás, bekeretezés, aláhúzás, áthúzás. Be kell gyakorolniuk, 
hogy adatkereséskor ne kezdjék el újraolvasni a szöveget, hanem a szemükkel „pásztázzák” a bekezdése-
ket – áttekintő olvasás –, és csak az (szám)adatokat, valamint a hozzájuk tartozó szövegkörnyezetet figyel-
jék. Az adatkeresés alkalmával olyan feladatokat is adhatunk a tanulóknak, amelyekben téves adatokat 
javítanak ki, illetve mondatokat egészítenek ki hiányzó adatokkal.

II. Rákóczi Ferenc – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 17. oldal:

5. Írd az eseményekhez a megfelelő évszámot!

A Rákóczi-féle szabadságharc bukása II. Rákóczi Ferenc halála

II. Rákóczi Ferenc házasságkötése Munkács ostroma
/6Thököly és Zrínyi Ilona házasságkötése I. Rákóczi Ferenc halála

5. 

A Rákóczi-féle szabadságharc bukása 1711 II. Rákóczi Ferenc halála 1735

II. Rákóczi Ferenc házasságkötése 1694 Munkács ostroma 1686-1688
Thököly és Zrínyi Ilona házasságkötése 1682 I. Rákóczi Ferenc halála 1676
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Az adatkeresés gyakorlásához nagyon jó feladattípus az, amelyben a  tanulóknak hibás adatokat 
tartalmazó szöveget kell javítaniuk az eredeti szövegben olvasottak alapján. A taneszközben az idő- és 
helytakarékossági szempontokat figyelembe véve a javítást fölé írással végzik el.

Szobrok vízből – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 37. oldal:

3. Húzd alá a mondatok hibás megállapításait, és javítsd őket fölé írással

Kay Haufmann 1943-ban ötlötte ki a fesztivál tervét. Elképzelését felesége és annak nővére, 

Clark West valósította meg. Az első Fairbanksi Téli Fesztivált 1943. március 8. és 18. között 

rendezték meg. /6

3.          Hufmann    1934               barátnője   Clara
Kay Haufmann 1943-ban ötlötte ki a fesztivál tervét. Elképzelését felesége és annak nővére, Clark West 
           1934.                10.
valósította meg. Az első Fairbanksi Téli Fesztivált 1943. március 8. és 18. között rendezték meg.

b) Lényegkiemelés
Állapíttasd meg a  tanulókkal, hogy melyik bekezdésben olvastak az  általad vagy a  feladat által közölt 
tényről, eseményről!

A gyerekek a kulcsszavak megtalálása után az azokhoz kapcsolódó feladatokat is könnyebben meg 
tudják oldani.

Kullancsveszély – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 43. oldal:

1. Egészítse ki a halmazokat az 1. bekezdésben olvasottak alapján!

kötszer repellenes szerek

 /6

1.

kötszer repellenes szerek

Medicinák

fertőtlenítő, 
fájdalomcsillapítók, hintőpor rovarirtók, rovarriasztók

A lényegkiemelés fontos eleme továbbá a bekezdések tételmondatának aláhúzása. Ezt minden eset-
ben végezzék el a tanulók, és igyekezzenek a saját szavaikkal megfogalmazni a tételmondatokat! Ez elen-
gedhetetlen feltétele annak, hogy jó vázlatot és majd megfelelő jegyzetet tudjanak készíteni.
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c) Felosztások, rendszerezések
Táblázatok kiegészítésével, alkotásával segíthetjük tanítványainkat gondolataik rendezésében, amely 
a logikai műveletvégzésük alapját képezi. A felosztások, rendszerezések elsősorban a természettudomá-
nyos tantárgyak tanulását könnyítik meg számukra.

Erősítsd, formáld a testedet ugrálva! – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 45. oldal:

5. Foglald táblázatba, amit a kengu edzésről olvastál!

    /17

5.

Az edzés részei A végzett tevékenységek

Bemelegítés (1 pont) Ráhangolodás az ugrálásra, a cipőre, a zenére (3 pont)

Fő rész (1 pont) Alaplépések gyakorlása, egyszerű és bonyolultabb koreográfiák (3 pont)

Rövid szünetek (1 pont) Pihenés, vízivás (2 pont)

Erősítőgyakorlatok (1 pont) Például lábemelés fekve, cicahátpóz (2 pont)

Levezető nyújtás (1 pont) Gátfutó nyújtás, törzsfordítás ülve stb. (2 pont)
  

d) Ábrák értelmezése
Némely szöveg tartalmazhat ábrát, grafikont, diagramot. Ezek értelmezésére és a szöveggel való kapcso-
latuk felfedezésére is időt kell szánnunk. Az ábraértelmezés fejlesztése során támaszkodhatunk a termé-
szettudományos tantárgyak tananyagához tartozó ábrákra is.

Vezeték nélküli fülhallgató – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 6. oldal:
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6. A szöveg újraolvasása
Ez történhet néma (csendes) és hangos olvasással is. Utóbbit azért javaslom, mert ekkor gyakoroltathatjuk 
a tanulókkal a hangos olvasást, illetve a felolvasást is. Felolvasáskor időt kell adni a tanulóknak arra is, hogy 
a nehezen olvasható szavakat (hosszabb terjedelműeket, mássalhangzó-torlódást tartalmazókat, idegen tu-
lajdonneveket, közneveket) újra áttekintsék. Az egyéni hangos olvasást feltétlenül kövesse értékelés, illetve 
az esetleges olvasástechnikai hibák javítása.

7. Vázlatírás
A vázlatot mindig a kiemelt tételmondatok alapján fogalmaztasd meg a tanulókkal! A vázlat ugyanis nem más, 
mint a bekezdések témáinak megnevezése. A 6. évfolyamon már kellő biztonsággal kell tudniuk a tanulóknak 
vázlatot írni, ezért lehetőleg önállóan készítsék el ezeket.

Vázlatot azokhoz a szövegekhez is érdemes írattatnod, amelyekhez a feladatsorokban nincs konkrét utasítás.

Segway – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 13. oldal:

7. Készítsd el a szöveg szószerkezet szintű vázlatát!

1. 

2. 

3. 

4.  /4

7. Várható vázlat:
1. Az első önegyensúlyozó közlekedési eszköz
2. A gyalogosnak számító Segway
3. A működési elv
4. A szuper eszköz könnyű kezelése

Szent Lőrinc könnyei – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 23. oldal:

7. Készítsd el a szöveg mondatszintű vázlatát! A vázlatpontokban jeleket is használhatsz.

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  /5

7. Várható vázlat:
1. Mit jelent a meteor szó?
2. Perseidák meteorraj 08. 11-13. = Szent Lőrinc könnyei
3. A – || – megfigyelői az évszázadok alatt
4. Mi a különbség? csillag – meteorid – meteorit
5. Konkoly-Thege Miklós  szimultán meteorészlelés

Ez a vázlat már magán viseli a jegyzet jel-
lemzőit: jelek, rövidítések stb. használata.
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8. Jegyzetelés
Bár ez a 8. évfolyam feladata, a teljesség igényét szem előtt tartva már most is írok róla.

A jegyzet a szöveg tartalmának tömör megfogalmazása. Úgy gondolom, hogy csak a legjobb képességű 
tanulókkal, tanulói csoportokkal kezdd el taníttatni a jegyzetelés technikáját, főleg a 8. évfolyamon. Azok-
kal a tanulókkal, akiknek még az önálló vázlatkészítés is komoly problémát okoz, nincs értelme elkezdeni 
a jegyzetelés tanulását. Jegyzetkészítéskor ugyanis a vázlatból kell kiindulni, hiszen ez adja a jegyzet alapját.

A vázlaton kívül felhasználandók a szövegfeldolgozás során kiemelt adatok, kulcsszavak és a  felismert 
ok-okozati összefüggések is.

Majdan a jegyzet leírását is gyakoroltatni kell a diákokkal. Érdemes lesz először csak egy-egy bekezdés 
jegyzetét elkészíteniük a te irányításoddal. Ilyenkor hívhatod fel a figyelmüket a rövidítések, jelek haszná-
latának fontosságára, hiszen a  jegyzetnek tömörnek és jól áttekinthetőnek kell lennie. A könyvhasználati 
ismereteikre építve szükséges feleleveníteni a  szótárakban, lexikonokban használt egyezményes jeleket. 
Például: vö. = vesd össze, pl. = például, kb. = körülbelül, bek. = bekezdés, stb. = és így tovább, < = nagyobb,  
> = kisebb, = egyenlő, azonos, | = idézetben új verssort jelöl, ~ = a címszót helyettesíti, ≈ = közelítőleg egyenlő.

Fontos, hogy a diákok adott esetben – ez a szöveg jellegétől függ – tudják táblázatba rendezni a szöveg-
ből szerzett ismereteiket.

A későbbiekben egy-egy bekezdésről készült, hiányos jegyzetet egészíthetnek ki a gyerekek, esetleg hi-
bás jegyzetet korrigálhatnak. A 8. évfolyam végére kell odáig eljutniuk, hogy önállóan tudjanak jegyzetet 
készíteni egy szöveghez. Az alábbi feladat a jegyzetkészítés tanítását készíti elő:

Jó tanácsok macskatartóknak – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 25. oldal:

6. Húzd alá a tételmondatot az 5. bekezdésben! /1
a) Adj címet a bekezdésnek!

 /1

b) Egészítsd ki a szövegrészletben szereplő táplálékokkal!

A macska egészséges táplálékai

Hús
tejtermék főtt zöldség egyéb

Nyersen, főzve Csak főzve

  /13

6. 
a) Várható cím: A macska helyes táplálása

b) Egészítsd ki a szövegrészletben szereplő táplálékokkal!

A macska egészséges táplálékai

Hús
tejtermék főtt zöldség egyéb

Nyersen, főzve Csak főzve

szív, máj, vese, 
bendő sertéshús tej, sajt főtt répa, krumpli, 

rizs, borsópüré
főtt tojás,  
bébipüré
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A dokumentumszövegek 

A dokumentum típusú szövegek formailag nem folyamatosak. Olyan írásos információhordozók tartoznak 
ide, mint a grafikonok, térképek, menetrendek, használati utasítások, különböző nyomtatványok, szóróla-
pok, kérdőívek stb., amelyekkel a tanulók a mindennapi életükben is találkoznak. Itt nem a műfajnak vagy 
a témának van meghatározó szerepe, hanem a szöveg formájának, elrendezésének. A dokumentum típusú 
szövegek főleg grafikusan megjelenített tényeket közölnek. Előfordulhatnak önállóan, például menetrend, 
használati utasítás, illetve a másik két szövegtípus kiegészítéseként, például térképek, ábrák, grafikonok.

A dokumentumszövegek jellegéből adódik, hogy nem lehet általános érvényű algoritmust adni az értel-
mezésükhöz, hiszen másképp kell feldolgozni egy használati utasítást, mint egy menetrendet vagy egy szó-
rólapot, illetve receptet. Amit viszont feltétlenül ki kell emelnem, az a szövegáttekintés fontossága, valamint 
a tipográfiai megoldások elemzése.

A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című taneszközökben minden évfolyamon – így a 7. évfolyamon is – 
konkrét feladatsorok nyújtanak segítséget a dokumentumszövegek feldolgozásához.

Néhány ötlet a taneszközben található dokumentumszövegek feldolgozásához.

Így használd a menetrendet! – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 28. oldal:

Előkészítési variációk
1. Utazási élmények
2. Tájékozódási lehetőségek a vonaton történő utazáskor

Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: a menetrendrészletek átnézése
Felzárkóztató feladatok: 1., 2.
Tehetséggondozást segítő feladatok: 3.

Munkaformák
Párban végzett munka, tanulópárok

Nevelési helyzet
Az utazáshoz kötődő illemszabályok

Online a konyhában – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 32. oldal:

Előkészítési variációk
1. Ki milyen konyhai tevékenységet végez otthon?
2. Beszámolók a főzési tapasztalatokról

Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 3. 4.
Tehetséggondozást segítő feladatok: 5., 6.
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Munkaformák
Egyéni munka

Nevelési helyzet
Egészséges táplálkozás

Varázslatos kísérletek otthon – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 34. oldal:

Előkészítési variációk
1. Beszámolók kémiai kísérletekről
2. Képek híres szökőkutakról

Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás
Feladatok kiválasztása az egyes kísérletekhez

Munkaformák
Csoportmunka: egy-egy kísérlet leírásának feldolgozása

Nevelési helyzet
Balesetvédelem kísérletezés közben

Az Operaház fantomja – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam, 38. oldal:

Előkészítési variációk
1. Zenehallgatás: Az Operaház fantomja (részletek)
2. Beszélgetés színházi élményekről

Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás
Felzárkóztató feladatok: 1., 2. 
Tehetséggondozást segítő feladat: 3.

Munkaformák
Egyéni munka

Nevelési helyzet
Viselkedés a színházban


