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A MATEMATIKAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE
MÁS TANTÁRGYAK KERETEI KÖZÖTT
A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésének koncepcióját egyrészt a
matematikai kompetenciaterület általános fejlesztési (szakmai) koncepciója (Vidákovich, 2005) alapján, másrészt az érintett készségek és képességek fejlődésére és fejleszthetőségére vonatkozó szakirodalmi források, kutatási előzmények (elsősorban Csapó, 2003) figyelembevételével kell kialakítanunk.
Ez azt jelenti, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés során is kiemelten kell kezelnünk
az általános fejlesztési koncepcióban meghatározott kompetenciakomponensek fejlesztését (1. számlálás, számolás; 2. mennyiségi és valószínűségi következtetés; 3. becslés, mérés, mértékegységváltás;
4. szövegesfeladat- és problémamegoldás; 5. rendszerezés, kombinativitás; 6. deduktív és induktív
következtetés). A koncepció alapján adott a fejlesztés alapvető stratégiája is (tartalmas direkt fejlesztés), mely a más tantárgyak keretei közötti fejlesztésnek egyébként is szinte az egyedül szóba jöhető
formája. Ugyancsak az általános koncepció része, hogy a kritikus készségek, képességek esetében
kritériumorientált fejlesztést célszerű alkalmazni.
A tervezés során a legfontosabb tennivaló a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés stratégiájának, módszereinek további pontosítása, majd ennek alapján a kialakított stratégia szerint várhatóan
valóban fejleszthető matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek rendszerének
összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok kijelölése. Ezt
követően természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes fejlesztését legjobban segítő tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai kompetencia
fontos részét képező motivációs tényezők fejlesztésének kidolgozása is.

1. A más tantárgyak keretei között történő fejlesztés
stratégiája és módszerei
A matematikai kompetencia fejlesztésének általános koncepciója szerint a fejlesztés javasolt alapstratégiája a tartalmas direkt fejlesztés. Ennek a fejlesztési stratégiának a lényege, hogy a készségeket és
képességeket a tanítási órákon, az egyébként is feldolgozandó tantárgyi tartalmak felhasználásával,
azok kismértékű átalakításával fejlesztjük (Csapó, 2003; Nagy, 2000). Nyilvánvaló, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerűbb.
A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztéssel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlődése, ha a fejlesztést megfelelő gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelő iskoláztatási szakaszban végezzük.
Jelentős fejlesztő hatás csak attól a programtól remélhető, amelyben a fejlesztés hosszabb időszakon át,
lehetőleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínűségét növeli, ha ugyanazoknak a készségeknek, képességeknek a fejlesztése egyszerre több tantárgyban, párhuzamosan folyik.
A matematikai kompetencia fejlesztésre kiválasztott komponensei, készségei és képességei között
számos alapvető fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorientált fejlesztés látszik célszerűnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a
készség, képesség elérendő, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytatjuk, amíg ezt a szintet el nem éri, vagy legalábbis eléggé meg nem közelíti (Csapó, 2003; Nagy, 2000).
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A kritériumorientált fejlesztés előfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendő készség, képesség fejlődési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsősorban az optimális fejlettség
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérőeszközökre is, amelyekkel
a készség, képesség fejődése nyomon követhető, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók.
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adottak,
néhány komponens fejlődésének feltérképezése, illetve a megfelelő mérőeszközök kifejlesztése további
kutatásokat igényelne.
Mindezekből következik, hogy a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésére elsősorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb
időn, lehetőleg egész tanéven keresztül, több tantárgyban is folytatható. A fejlesztési program kidolgozása során figyelembe kell vennünk azt is, hogy mely készségekre, képességekre vannak már a
kritériumorientált fejlesztést segítő eszközök.
Végül a fejlesztés számára legkedvezőbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szempont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetőségi esélyei nem minden iskoláztatási periódusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggően kell kialakítani. A legtöbb készség,
képesség esetében a fejlesztési feladatok zömét egy-két iskoláztatási szakaszban kell megoldani, ez
azonban nem jelenti azt, hogy az adott szakasz(ok) végére minden tanuló eléri a kívánatos fejlettségi
szintet, és az is előfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása előtt megfelelő szintet
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és
lényegesen gyorsabban fejlődők fejlesztési igényeire is.

2. A
 fejlesztésre javasolt kompetenciakomponensek
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint
Az 1. táblázatban a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésre javasolt készségeit
és képességeit abból a szempontból tekintjük át, hogy az általános fejlesztési koncepcióban is szereplő
iskoláztatási szakaszokban (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mely készségek, képességek fejlesztése tűnik
a legcélszerűbbnek, illetve oldható meg a fent részletezett feltételek (megfelelő gyakoriságú, következetes fejlesztés, lehetőleg több tantárgyban párhuzamosan) mellett. A táblázat azt is mutatja, hogy az
egyes kompetenciakomponensek esetében mely iskoláztatási szakaszokban kell az átlagosnál lényegesen gyorsabban (G), az átlagosnak megfelelően (Á), illetve az átlagosnál lényegesen lassabban (L)
fejlődők fejlesztésére gondolnunk.
A táblázat tartalma természetesen csak javaslat, melyet matematikai tanterv- és tananyagfejlesztő,
illetve szakmódszertani szakértők bevonásával lehet véglegesíteni.
1. táblázat: A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésre javasolt komponensei
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint

Kompetenciakomponens

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

Számlálás

Á, L

L

–

Számolás

Á, L

L

–

Mennyiségi következtetés

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Becslés, mérés

Á, L

L

–

Mértékegységváltás

Á, L

L

–

Szövegesfeladat-megoldás

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Rendszerezés

G, Á

G, Á, L

Á, L

Kombinativitás

G, Á

G, Á, L

Á, L

Deduktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Induktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Valószínűségi következtetés

Problémamegoldás
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A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülő programokban kiemelten kezelendő komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi következtetés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erősen matematikaspecifikusak.
Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyományos alapfeladatai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, ezeknek a feladatoknak a más tartalmakkal való megjelenítése is egyértelműen a matematikát idézi a pedagógusok és
a tanulók számára egyaránt.
Nem véletlen, hogy ha ezekkel a készségekkel, képességekkel bármilyen probléma van, a más
tantárgyat tanító szaktanár azonnal a matematikát, illetve a matematika szakos kollégát emlegeti,
akinek ezt „meg kellett volna tanítania”. Ezért ezeknek a készségeknek, képességeknek a más tantárgyakban való fejlesztése – bármennyire is szükséges lenne – csak viszonylag szűk keretek között
mozoghat, és főleg az első iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követően esetleg a lényegesen
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítő, fejlesztő feladatok.
Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínűségi következtetés vagy a problémamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzőbb, de ezek
egyúttal a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentősen gazdagíthatják a
tananyag-feldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára is
szívesen vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzője, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés lehetőségei is a második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bővülnek, a lényegesen gyorsabban
haladók mellett az átlagos fejlődésű, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk
ilyen jellegű feladatokat.
Végül a kiemelten kezelendő komponensek harmadik csoportja, a rendszerezés, kombinativitás,
valamint a deduktív és induktív következtetés olyan általános készségeket, képességeket tartalmaz,
amelyek nemcsak a különböző tantárgyakban, hanem a mindennapi élet számos területén is gyakran
szükségesek, fejlettségük az intellektus fontos jellemzője. Ezért ezeknek a komponenseknek a fejlesztése szinte minden tantárgyban lehetséges, jóllehet a fejlesztő feladatok beillesztésének, illetve a
fejlesztés hatékonyságának az esélyei az egyes tantárgyakban nem azonosak (Csapó, 2003).
A számos, jól dokumentált kísérleti előzmény és eredmény azonban lehetővé teszi, hogy ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére viszonylag könnyebben dolgozzunk ki fejlesztő
feladatsorokat. A négy komponens fontossága és a fejlesztés kísérleti megalapozottsága alapján a más
tantárgyak keretei közötti fejlesztésre elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induktív következtetés készségeit, képességeit javasoljuk, ezért ezeket a következő pontban részletesebben
is bemutatjuk.

3. A
 rendszerEző és kombinatív képesség, a deduktív
és induktív gondolkodás fejlesztendő részképességei
Mint arra már utaltunk, a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív gondolkodás
fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban számos magyar nyelvű publikáció ismert. A következőkben a
négy képességcsoport rövid bemutatása során ezekre támaszkodunk, de a sokféle részkészség, részképesség részletes leírása nem lehet a koncepció feladata, ez megtalálható az idézett publikációkban.
A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevőit a 2. táblázat foglalja össze. A táblázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos terminológiát követve a rendszerező képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás címszavak alatt soroltuk fel. Az előző táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy az egyes készségek,
képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képességű tanulók számára
javasoljuk (G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütemben haladók, L: az átlagosnál lényegesen lassabban haladók). Az utóbbi szempontokból mind a négy képességterületen belül
sokféle változat előfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási szakaszonként, hanem a
tanulók képességszintje, fejlődési üteme szerint is eltérhetnek.
A táblázat tartalma itt is csak javaslat, melyet matematikai és szakmódszertani szakértők bevo
násával szükséges megvitatni, illetve lehet véglegesíteni.
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2. táblázat: A rendszerező és kombinatív képesség, valamint a deduktív és induktív gondolkodás fejlesztendő
komponensei iskoláztatási szakaszok és képességszintek szerint

Kompetenciakomponens
Rendszerező képesség
Halmazképzés, -besorolás
Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés
Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

G, Á
G
G, Á, L
G, Á, L
G

G, Á, L
G, Á
Á, L
Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
L
L
G, Á, L

Á, L
G, Á
G, Á
G
G, Á

L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á
G, Á, L

–
Á, L
Á, L
G, Á, L
Á, L

Á, L
G, Á
–
Á, L
G, Á
G, Á
G, Á
–

L
G, Á, L
G, Á
L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á

–
Á, L
G, Á, L
–
Á, L
Á, L
Á, L
G, Á, L

G, Á
G
G, Á
G

G, Á, L
G, Á
G, Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
Á, L
G, Á, L

A rendszerező képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcsolatos műveletek képezik, a képesség fejlesztése azonban természetesen nem ezeknek a műveleteknek
a megtanítását és gyakoroltatását jelenti, hanem az ezekre épülő gondolkodási sémák különböző
tartalmakon való alkalmazását. A táblázatban látható részképességek közül a halmazképzés, besorolás, illetve a definiálás legjobban a fogalomkialakítással kapcsolatban működtethető, például dolgok
közös tulajdonságai alapján halmazok alkotását, megnevezését vagy dolgoknak adott halmazokba
való besorolását, illetve fogalmak adott tulajdonságok felhasználásával történő pontos meghatározását kérhetjük. A sorképzés és a hierarchikus osztályozás a dolgok közötti viszonyok alapján történő
rendezésre épül, a sorképzés egydimenziós rendezést (idősor, mennyiségi sor, tartalmazási sor), a
hierarchikus osztályozás pedig elágazó struktúrájú rendezést igényel.
A kombinatív képesség (Csapó, 2003; Nagy, 2004) matematikai hátterében a kombinatorikai
műveletek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem
a megfelelő gondolkodási műveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alkalmazását. A felsorolt részképességek közül a permutálás adott halmaz elemeinek sorba rendezését,
a variálás adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztását, a
kombinálás pedig adott halmazból meghatározott elemszámú, de nem rendezett részhalmazok
kiválasztását jelenti. Az összes részhalmaz képzése hasonló a kombináláshoz, de az összes lehetséges elemszámú részhalmazt ki kell választani, a Descartes-szorzat képzése során pedig két halmaz
elemeiből kell rendezett elempárokat kialakítani.
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A deduktív gondolkodás (Vidákovich, 2002; 2004) matematikai alapja a klasszikus logika, de a
fejlesztés során itt sem logikatanításról van szó. A felsorolt részképességek három csoportot képeznek.
Az első csoportba a kétváltozós műveletek tartoznak, a kapcsolás az „és”, a választás a „vagy” és a „vagy...,
vagy”, a feltételképzés a „ha..., akkor” és az „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek alkalmazásával
képezhető összetett mondatok értelmezését igényli. A második csoport a következtetések csoportja,
ezek közül az előrelépő és a visszalépő következtetés egyaránt a feltételképzés műveletét használja,
de az első az előtag megerősítésével, a második pedig az utótag tagadásával. A lánckövetkeztetés már
két feltételes állításra épül, ahol az első állítás utótagja és a második állítás előtagja azonos. A választó
következtetésben a választás művelete szerepel, az egyik tag állításából vagy tagadásából kell a másik
tagra következtetni. A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” nyelvi sémákat és szinonimáikat kell alkalmazni.
Az induktív gondolkodás (Csapó, 2003) matematikai háttere a szabályfelismerés és szabályalkotás.
A fejlesztés lényege itt sem a matematikai módszerek tanítása, hanem a szabályfelismerés és szabályalkotás műveletének gyakorlása konkrét tartalmakon. Például az ebbe a csoportba tartozó kompetenciakomponensek közül a kizárás szabályfelismerést, illetve a kivétel megtalálását igényli, lényegében
„kakukktojás” feladat. Az átkódolás konkrét példákon felismert művelet alkalmazását jelenti újabb
konkrét esetben. Az analógiák képzése a konkrét példával bemutatott kapcsolat felismerésére és
további alkalmazására épül, a sorozatok képzéséhez pedig néhány elem alapján a sorozat műveleti
szabályának felismerése és ennek alapján további elemek előállítása szükséges.
A négy kompetenciakomponens rövid jellemzése mutatja, hogy mindegyik készség, képesség
alapját matematikai struktúrák képezik, de a pedagógusnak a nem matematikai tantárgyi tartalmakon végzett fejlesztéshez nincs szüksége a háttérstruktúrák alaposabb ismeretére. A fejlesztő programok felépítésének mélyebb megértését azonban segítheti a kapcsolódó matematikai témakörök, a
felhasznált matematikai struktúrák átgondolása. A tanulóknak pedig a képességek hátterében álló
matematikai struktúrákat semmiképpen nem kell ismerniük, a más tantárgyakban történő fejlesztés során azokat nemcsak hogy nem kell megtanítani, hanem meg sem kell említeni. A halmazok,
relációk, a kombinatorika, a logika, a szabályfelismerés és szabályalkalmazás tanítása, gyakoroltatása
a matematikatanítás feladata.

4. A más tantárgyak keretei közötti fejlesztés tartalmi és
szervezési kérdései
A matematikai kompetencia fejlesztendő komponensei elvileg igen sokféle tartalommal működtethetők,
tehát sokféle nem matematikai környezetben is fejleszthetők. Az iskolai, tantárgyi keretek között
történő kompetenciafejlesztés lehetőségeit azonban korlátozza az, hogy a valóban eredményt ígérő,
tehát megfelelő gyakoriságú, következetes, lehetőleg az egész tanévre elosztott fejlesztés csak olyan
tantárgyakban lehetséges, amelyeknek tananyagában viszonylag gyakran és egyenletesen fordulnak elő a képességfejlesztő feladatok beillesztésére alkalmas anyagrészek. Ez a feltétel a matematikai
kompetencia néhány komponense (elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és
induktív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen
az erősebben matematikaspecifikus készségek, képességek) esetében csak egyes tantárgyak egyes
témakörei alkalmasak ilyen jellegű fejlesztésre.
A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendő komponensei és a fejlesztésre alkalmas tantárgyak közötti lehetséges megfeleltetéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat csak az 1. táblázatban már megjelölt fejlesztési periódusokra ad meg tantárgyakat, és csak olyanokat, amelyek anyagába
a korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel beilleszthető a
megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő feladat. A táblázatban egy-egy kompetenciakomponenshez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetőségeket jelent. A korábbiakban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több tantárgyban is
zajlik, ezért célszerű minden készséget, képességet minden évfolyamon legalább két-három tantárgyban fejleszteni.

10

MATEMATIKA „b” • magyar NYELV • 10. évfolyam

tanári útmutató

3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási
szakaszok és tantárgyak

Kompetenciakomponens
Számlálás
Számolás
Mennyiségi következtetés
Valószínűségi
következtetés
Becslés, mérés
Mértékegységváltás
Szövegesfeladat-megoldás

1–4. évfolyam
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret

Problémamegoldás

technika,
természetismeret

Rendszerezés

magyar, technika,
természetismeret

Kombinativitás

magyar, technika,
természetismeret

Deduktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

Induktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

Mivel a matematikai kompetencia komponensei leginkább a természettudományi tárgyak
készségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthető, hogy a táblázatban felsorolt
tantárgyak nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak,
különösen a fizika, kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a
képességfejlesztésnek. A korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a biológia, földrajz, sőt a humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a
képességfejlesztő feladatok beillesztésére.
A fejlesztés keretéül szolgáló tantárgyak kijelölése után ki kell választanunk azokat a témaköröket,
tartalmakat, amelyekhez a fejlesztő feladatokat kapcsoljuk. Erre a célra olyan témakörök alkalmasak,
amelyek viszonylag nagyobb terjedelműek, több tanítási órán is sorra kerülnek, így az ezekhez készült
feladatok több alkalommal is használhatók lesznek, ugyanakkor a tartalmak újbóli felidézése nem lesz
erőltetett. Célszerű, ha a kiválasztott témakörök egyenletesen helyezkednek el a tanév anyagában,
mert így megoldható az is, hogy a fejlesztésre megfelelő gyakorisággal kerüljön sor, esetleg az egész
tanévet átfogva.
A képességfejlesztő feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet
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szerinti haladás kényszere. Ezért a készség- és képességfejlesztő feladatok elvégzését úgy kell ütemeznünk, hogy az ezekkel történő foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe.
Még így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelő mennyiségű
időt, ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.
A döntés nyilván nem könnyű, de a matematikai kompetencia legfontosabb, ún. kritikus
készségei, képességei esetében ezek a módosítások elkerülhetetlenek. Azaz a néhány kritikus készség
fejlesztését fontosabbnak kell tekintenünk, mint a tananyag maradéktalan, előre eltervezett ütemben történő feldolgozását. Ha ezeket a készségeket, képességeket kritériumorientált módszerekkel
az optimális használhatóság szintjére kívánjuk fejleszteni, akkor ehhez differenciált, egyénre szabott
fejlesztés szükséges.
Végül megtervezendők és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumorientált fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges.
A tanári kézikönyv minden esetben elkészítendő, a pedagógusok ebből ismerhetik meg a fejlesztés
koncepcióját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelő
eszközök mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói
épülnek, azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzetre nem minden készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként
is meglevő tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség
esetében jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik.
Végül a fejlődési mutató a kritériumorientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke,
ennek segítségével követhető nyomon a fejlődés menete és határozhatók meg a hátralevő fejlesztési
feladatok.
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általános útmutató a szaktanár részére
• 	A téma megtanítása után kezdjük el a feladatokat megoldatni.
•	A témakörrel öt tanítási óra első 15-15 percében foglalkozzunk. A témakörhöz kapcsolódó első
órán a szöveg elolvasása hosszabbíthatja az időtartamot, ezért célszerű, ha azt a tanulóknak otthoni olvasásra ajánljuk.
•	Négy képességet fejlesztünk: a rendszerező képességet, a kombinatív képességet, a deduktív gondolkodást és az induktív gondolkodást.
•	Egy-egy órán 3-4 képességgel kapcsolatos feladat megoldatására lesz időnk 15 perc alatt, tehát kéthárom percet kell szánni egy-egy feladat megoldására és ellenőrzésére.
•	A rendelkezésre álló tizenöt percben egyéni vagy páros feladatokként végeztessük el a munkákat,
ahogy az osztály szintje, összetétele megkívánja és a szaktanár azt jónak látja.
•	A feldolgozás során mindig a gondolkodási művelet elvégzésén van a hangsúly, nem a témakör
lefedésére vagy megtanítására vonatkoznak a feladatok. A tartalmi kérdéseket már ismertnek
tekintjük. Amennyiben megoldás közben ismeretlen szóra kerül sor, tisztázni kell annak jelentését.
•	Minden feladatot magában olvasson el először mindenki. A tanár kérdezze meg, hogy világos-e az
utasítás. Megértették-e, mit kell tenniük? Ha nem, csak nagyon röviden adjon eligazítást a szaktanár a tennivalójukról.
•	Mindig közösen ellenőrizzük, hogy mindenki jól oldotta-e meg az egyes feladatokat, és javíttassuk
is ki az előforduló hibákat a munkafüzetben!
•	Ha különféle eredmények születtek, ezeket beszéljük meg, a jót pedig írassuk fel a táblára a pontos
javítás céljából.
•	Néhány feladat előtt lehetnek a fentiektől eltérő speciális utasítások.
•	A tanári füzetben szerepelnek a megoldások és esetleg utalások a feladattal kapcsolatos képességekre.

1. MODUL
könyv- és könyvtárhasználat
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

+

Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás

+
+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

Descartes-szorzat képzése

+
+

+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés

+

Kvantorok

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás

+

+

Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+
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Könyv- és könyvtárhasználat
A könyvtár dokumentumok feltárt rendszere. A könyvtárban önálló ismeretszerzést végezhetünk,
melynek lépései:
Keresés: a célnak megfelelő információk, dokumentumok felkutatása.
Kiválasztás: a megtalált információk, dokumentumok közül a célnak leginkább megfelelő(k) kiválasztása.
Feldolgozás: a talált és áttekintett információk, dokumentumok alapján a probléma, a feladat megoldása.
A könyvtárak különféle társadalmi igények és szükségletek kielégítésére hivatottak, ennek megfelelően a történelmi fejlődés során különféle típusú könyvtárak jöttek létre, melyeket több szempont
szerint csoportosíthatunk.
Könyvtártípus

Fajtái

Gyűjtőköre

Mihez ad
segítséget?

Kinek?

Iskolai könyvtár

Általános iskolai
Középiskolai
Diákotthoni

Szakterületi és
általános

Tanulás, önképzés, könyvtárhasználat elsajátítása

Korlátozottan
nyilvános

Közművelődési
könyvtár

Lakóhelyi
Munkahelyi
Települési
(községi, városi,
megyei)
Központi vagy
fiók

Általános

Művelődés, tanulás, gyakorlati
tájékozódás, szórakozás

Nyilvános
könyvtár

Felsőoktatási
könyvtár

Főiskolai, egyetemi

Szakterületi

Tanulás, szakmai Korlátozottan
tájékozódás, kuta- nyilvános
tás

Szakkönyvtár

Szakterületenként, helyszínenként

Szakterületi

A szakterület
megismerése,
művelése, kutatása

Korlátozottan
nyilvános

Egyházi könyvtár Katolikus püsSzakterületi
pökségi, szerzetesrendi, református stb.

Teológiai tanulmányok, könyvés vallástörténeti
kutatás

Korlátozottan
nyilvános

Általános tudományos könyvtár

Speciális

Tudományos
kutatás

Korlátozottan
nyilvános

Nemzeti könyvtár Országos Széchenyi Könyvtár

Speciális
(Hungarikum)

A magyar (vonatkozású) irodalom
tanulmányozása

Korlátozottan
nyilvános

Muzeális könyvtárak

Speciális

A művelődéstörténet szemléletes
bemutatása, kutatás

Korlátozottan
nyilvános

MTA Könyvtára,
ELTE Központi
könyvtára stb.

Szerzetesrendek
könyvtárai, régi
iskolák könyvtárai, múzeumkönyvtárak

Minden könyvtár együttműködik vagy munkamegosztásban tevékenykedik más könyvtárakkal.
Ezt segíti elő a könyvtárak rendszere, amely megfelelő szervezeti kereteket biztosít az együttműködéshez.
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Könyvtári rendszernek nevezzük a könyvtárak olyan összességét, amelyben a könyvtárak hálózatokba, területi és szakterületi együttműködési körökbe szerveződnek.
A könyvtárban ha keresést végzünk, általában a katalógus alapján tesszük azt. A katalógus olyan
adattár, amely különböző szempontok szerint visszakereshetően feltárja a könyvtárban található
könyveket. Katalógusadatok:
– formai (szerző, fordító, cím, szerkesztő, közreműködő, kiadó, kiadás, terjedelem, sorozat)
– tartalmi (a könyv tárgya: természetes nyelven – tárgyszó; mesterséges nyelven – kódszám: ETO)
– könyvtári lelőhely (a mű raktári jele: szám- és betűkombináció)
– egyéb adatok (kiegészítések: nemzetközi nyilvántartási szám, ár stb.)
A katalógus típusai:
– Formája szerint: számítógépes és cédulakatalógus.
– Rendezőelv (keresőelv) alapján: betűrendes katalógus (formai keresés – szerző, cím – alapján) és
tárgyi vagy szakkatalógus (tárgy szerinti keresés alapján).
Az egyik rendező elv az ETO, azaz az Egyetemes Tizedes Osztályozás, mely az emberi tudás, az
ismeretek és tevékenységek egész területét felölelő osztályozási rendszere, amelyben az egyes
fogalmakat számokkal fejezzük ki. Ez a rendszer a számokra épül. Ez a szám minden katalóguscédulán szerepel. A nyelvektől függetlenül alkalmazható, nemzetközi szabvány.
A könyvtárak számítógépes katalógusai többféle program alapján működnek: SZIRÉN, TEXTLIB, VOYAGER, ALEF stb. Ezek használata gyorsan megtanulható. Az online információkeresés
ma azzal kezdődik, hogy a weben keresztül kapcsolatba lépünk a kiválasztott adatbázissal. Így
nemcsak az online elérhető adatbázisok váltak széles körben és felhasználóbarát keretek között
elérhetővé, hanem a digitálisan tárolt információk hatalmas tömege is. A weben a kereső elsősorban a hipertextes adatátviteli szabványok (http – Hypertext Transfer Protocoll) szerint elérhető
dokumentumokkal találkozik.
A weben elérhető információk:
– Adatbázisok és szöveges dokumentumok: az egyes könyvtárak honlapjai, portáljai; könyvtárak
csoportjainak részvételével működtetett közös katalógusok kezdőlapjai; azoknak a kereskedelmi
szolgáltatóknak a honlapjai, amelyek könyvtári szempontból releváns adatbázisokat tartanak fenn.
– Különleges HTML-dokumentumok (Hyper Text Markup Language – hiperszöveg jelölő nyelv):
tudományos és ismeretterjesztő, kereskedelmi, politikai és kulturális, hírszolgáltatások, személyi
honlapok. Az ezekhez való gyors hozzáférést egyrészt böngészők, másrészt keresőszolgáltatások
biztosítják. Néhány ismertebb keresőszolgáltatás főbb jellemzői: Google – indexelő, Heuréka – metakereső, Yahoo – katalógus.
Mit tehetünk a keresés hatékonyságának fokozására?
A keresés során számos lehetőségünk van arra, hogy biztosítsuk a keresés eredményességét. Ezek
közül a hatékonyságot közvetlenül javító taktikákat kereső taktikáknak, a közvetve javító taktikákat
pedig képzelettaktikáknak nevezzük.
Keresőtaktikák:
1. A
 kérdés megfogalmazásával kapcsolatos taktikák: megtervezzük a keresést. (Pl. Keress specifikusságot! Részletesen fogalmazd meg a kérdést! Szűkszavúan fogalmazd meg a kérdést! Engedj
meg hasonlóságokat! Zárj ki!)
2. S
 zóhasználati taktikák: a megfelelő kifejezéseket keressük meg. (Pl. Lépj feljebb! Lépj lejjebb!
Asszociálj! Keress szomszédot! Kövesd nyomon! Variálj! Variáld az affixumokat! Változtass szórendet! Keress ellentét szerint! Keress helyesírási változat szerint!)
3. Fájlszerkezet-taktikák: kijelöljük, hogyan találja meg a kereső az utat a széles értelemben vett
információhordozók között a kívánt forrásig. (Pl. Biblizz! (Keress kész bibliográfiát!) Bontsd le a
problémát! Végezz áttekintést! Zárj ki! Terjessz ki! Állványozz körül!)
4. F
 elügyelő taktikák: a keresést a megfelelő vágányon tartjuk, és figyelünk a hatékonyságra. (Pl.
Ellenőrizz! Mérlegelj! Használt kaptafát! Javíts! Jegyzetelj!)
Képzelettaktikák: céljuk, hogy a keresés holtpontján átsegítsék a keresőt. Ha azt akarjuk, hogy késztető szerepet játsszanak, felszólító módban, tömören kell fogalmaznunk. Ilyenek lehetnek:
Gondolkodj! Szárnyalj szabadon! Meditálj! Konzultálj! Mentsd, ami még menthető! Böngéssz! Ocsúdj!
Söpörd le a megszokottat! Nyiss! Alkudozz! Tárolj! Hökkents! Válts! Szűkíts! Bővíts! Ugorj! Állj! stb.
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1. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – Definiálás
Fogalmazd meg az alábbi töredékek felhasználásával, hogy mi a könyvtári rendszer!

körökben

hálózatokban

működnek

könyvtárak
területi

szakterületi

szerveződés

A könyvtári rendszer olyan szerveződés, amelyben a könyvtárak hálózatokban, területi és szakterületi körökben működnek.

tanári útmutató
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Pista felnőtt ismerőseivel beszélgetett a könyvtárról, a könyvtári tagságról. Elmondták neki, hogy ők
milyen könyvtárnak a tagjai. Három könyvtár került szóba: felsőoktatási könyvtár, közművelődési
könyvtár, szakkönyvtár. Volt, aki több könyvtárnak is tagja. Állítsd össze a lehetséges változatokat:
egy felnőtt melyik könyvtárakban lehet tag!
A megadott helyekre a könyvtárat jelölő betűket írd be!
F – Felsőoktatási könyvtár tagja
K – Közművelődési könyvtár tagja
Sz – Szakkönyvtár tagja
F

K

Sz

F, K

F, Sz

K, Sz

F, K, Sz

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
A könyvtárlátogatás során a könyvtáros az alábbi mondatot mondta:
EGY KÖNYVTÁRI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZER AKKOR ÉS CSAK AKKOR ETO, HA BENNE AZ
EGYes fogalmakat számokkal fejezzük ki.
Betűvel jelöld, hogy a következő esetek közül melyik felel meg (M), és melyik nem felel meg (N) a fenti
mondatnak!
A) Egy osztályozási rendszer ETO, az egyes fogalmakat számokkal fejezi ki.

…M…

B) Egy osztályozási rendszer ETO, a fogalmakat nem számokkal fejezi ki.

…N…

C) Egy osztályozási rendszer nem ETO, a fogalmakat számokkal fejezi ki.

…N…

D) Egy osztályozási rendszer nem ETO, a fogalmakat nem számokkal fejezi ki. … M …
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A könyvtárban részletesen is megismerkedtetek az ETO-val. A könyvtáros elmondta, hogy az egyjegyű számok a legtágabb fogalmakat jelölik, s minél tovább osztjuk őket, annál szűkebb körű fogalmakhoz jutunk. Ez a szám minden katalóguscédulán szerepel. Az alábbi ábra a felosztást és hierarchiát szemlélteti.
Az emberi tudás teljes tartománya
0
1
2
3
4
5
6
7
8
		
51
511
511.1
511.11

9

Főosztályok (első hierarchikus szint)
Osztályok (második hierarchikus szint)
Alosztályok (harmadik hierarchikus szint)
Szakcsoportok (negyedik hierarchikus szint)
Szakok (ötödik hierarchikus szint)

Erre konkrét példát is mutattak nektek a könyvtárosok az alábbiak szerint:
ETO szerinti (Főtáblázat) kódolás:
Főosztály

0

Általános tartalmú írásművek

Osztály

02

Könyvtárak. Könyvtártan

Alosztály

024

Könyvtárhasználat

Szakcsoport

024.6

Kölcsönzés

Szak

024.68

Könyvtárközi kölcsönzés

Ennek alapján találj ki egy kódolási rendszert, és írd be az alábbi fogalmakat a táblázatba!
Diákszokások és hagyományok

Nevelés és oktatás. A szabadidő felhasználása

Az oktatás és nevelés szervezési kérdései

Társadalomtudományok

Diákélet, diákszokások
Főosztály

3

Társadalomtudományok

Osztály

37

Nevelés és oktatás. A szabadidő
felhasználása

Alosztály

371

Az oktatás és nevelés szervezési
kérdései

Szakcsoport

371.8

Diákélet, diákszokások

Szak

371.89

Diákélet, diákszokások

A tanuló a minta logikájának megfelelően bármilyen megoldást adhat (pl. 32, 324, 324.6, 324.68), de a
feladat megbeszélésekor mindenképpen térjünk ki a helyes megoldásra is!
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2. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Írd be a fogalmakat az ábra megfelelő részébe!
saját iskolád könyvtára

iskolai könyvtárak

középiskolai könyvtárak

könyvtárak

könyvtárak
iskolai könyvtárak
középiskolai könyvtárak

saját iskolád könyvtára

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Osztálytársaid arról beszélgettek, hogy az egyes könyvtártípusok milyen állományt gyűjtenek. Három
könyvtártípus került szóba, és elhangzott háromféle gyűjtőkör.
Betűjelekkel jelöld a lehetséges változatokat!
Könyvtártípus

Gyűjtőkör

iskolai (i)

szakterületi (sz)

közművelődési (k)

általános (á)

nemzeti (n)

speciális (s)

Változatok

i – sz

i–á

i–s

k – sz

k– á

k–s

n – sz

n–á

n–s

A bevezető szövegben olvasd el az ehhez kapcsolódó szövegrészt, és karikázd be a legjellemzőbb
könyvtártípus – gyűjtőkör kapcsolatokat!
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A könyvtárlátogatás során kipróbálhattátok a számítógépes keresést is. Arról beszélgettetek, hogy
milyen típusúak lehetnek a web forrásgyűjteményei.
Elhangzott az alábbi állítás:
A web forrásai vagy adatbázisok, vagy HTML formátumok.
Fejezd be a mondatot!
Ez az internetes forrás nem HTML formátum, tehát adatbázis.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Olvas el újra a bevezető szövegben az ETO-ra vonatkozó részt! Folytasd legalább két elemmel a megkezdett sort!

7

71

713

713.5

713.51

Minden olyan megoldás jó, ami az ETO logikának megfelel. Ha nem az ETO-nak megfelelő számsort
alkotott, vitassák meg, hogy az miért nem helyes (tehát pl. nem tett pontot a harmadik elem után)!
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3. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Osztálytársaiddal ellenőriztétek, hogy jól megértettétek-e az ETO rendszerét. Az alább felsorolt és
összekevert fogalmak és a hozzájuk tartozó számok segítségével töltsd ki az ábrát!
801.15
800
8
802
801
802.0
800.7
801.1
800.71
80

A kiejtés
A nyelv általános kérdései
Nyelv és irodalom
Nyugati nyelvek általában
A nyelvészet és filológia kérdései
Angol
Gyakorlati nyelvismeret
Helyesírás és kiejtés
Anyanyelv
Nyelvtudomány. Filológia

8 Nyelv és irodalom

80 Nyelvtudomány. Filológia

800 A nyelv általános
kérdései

801 A nyelvészet és filológia
kérdései általában

802 Nyugati nyelvek
általában

800.7 Gyakorlati
nyelvismeret

801.1 Helyesírás és kiejtés

802.0 Angol

800.71 Anyanyelv

801.15 A kiejtés
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Joli könyvet keres a könyvtárban. Három adat alapján próbál keresni.

Formai adatok
(F)

Könyvtári lelőhely
adatai
(K)

Tartalmi adatok
(T)

Írd be Joli lehetséges keresési változatainak betűjelét!

–

F

T

K

F, T

F, K

T, K

F, T, K

Vajon melyik a legbiztosabb keresés?
Amikor mindhárom adat alapján keres.
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Barátaiddal szünetben az internetes keresésről beszélgettetek. Fejezd be a megkezdett mondatot!
Ha távoli online információkeresést végzek, akkor a weben keresztül kapcsolatba lépek a kiválasztott
adatbázissal. Ha a weben keresztül kapcsolatba lépek a kiválasztott adatbázissal, akkor hozzáférhetek
az adatokhoz az ott lévő adatbázisban.
Ha távoli online információkeresést végzek, akkor hozzáférhetek az adatokhoz az ott lévő adatbázisban.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A minta, illetve a bevezető szöveg alapján töltsd ki az ábrát!!
Ellenőrizz!

Mérlegelj!

Javíts!

Jegyzetelj!

Használj felügyelő taktikákat!
Biblizz!
..............

Zárj ki!
................

Terjessz ki!
.....................

Állványozz körül!
.................................

Használj fájlszerkezet-taktikákat!
...............................................................
Megoldásként vagy fájlszerkezet-taktikákat, vagy a kérdés megfogalmazásával kapcsolatos taktikákat, vagy szóhasználati taktikákat kell felsorolni, legalább négyet, a sorrend nem számít.
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4. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Átismételtétek az ETO rendszerét. Írd be az ábrába a felsorolt fogalmakat!
szakok

alosztályok

főosztályok

szakcsoportok

osztályok

főosztályok
osztályok
alosztályok
szakcsoportok
szakok

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Osztálytársaiddal arról vitáztatok, hogy a különböző könyvtáraknak milyen gyűjtőköre lehet, és kik
vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Nem jutottatok egyezségre. Segíts nekik a bevezető szöveg alapján,
milyen lehetőségek vannak!

A könyvtár: általános (Á) – speciális (S) – szakterületi (Sz)

Ki veheti igénybe: nyilvános (Ny) – korlátozottan nyilvános (K)

Á

Ny

S

Ny

S

Ny

Á

K

Sz

K

S

K

Mondj egy kiválasztott könyvtártípusra példát!
Lehetséges példák:
Általános – nyilvános: közművelődési könyvtár
Szakterületi – korlátozottan nyilvános: egyházi könyvtár
Speciális – korlátozottan nyilvános: nemzeti könyvtár
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3. FELADAT
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el figyelmesen az alábbi állítást!
Az Országos Széchenyi Könyvtár keresőeszközöket biztosít használóinak.
Annak a mondatnak a betűjelét
– karikázd be, amelyik állítás következik a fenti mondatból!
– húzd át, amelyik állítás nem következik a fenti mondatból!
A)

Minden könyvtár keresőeszközöket biztosít használóinak.

B)

Van olyan könyvtár, amely keresőeszközöket biztosít használóinak.

C)

Van olyan könyvtár, amely nem biztosít keresőeszközöket használóinak.

D)

Nincs olyan könyvtár, amely keresőeszközöket biztosít használóinak.

E)

Nincs olyan könyvtár, amely nem biztosít keresőeszközöket használóinak.

F)

Egyetlen könyvtár sem biztosít keresőeszközöket használóinak.

Húzd alá azt a mondatot, amelyik igaz, de nem a fenti állításból következik!

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Az ETO táblázat logikája alapján folytasd a sort!
0

1

2

3

4

01

11

21

31

41

011

111

211

311

411

011.1

111.1

211.1

311.1

411.1

Az ETO logikának megfelelő számozás fogadható el.
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5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg az alábbi kifejezések használatával, mi a katalógus!
a könyvtárban
található

visszakereshető

feltár

adattár

könyvek

különböző szempontok

A katalógus olyan adattár, amely különböző szempontok szerint visszakereshetően feltárja a könyvtárban található könyveket.

A kép forrása: http://www.pim.hu/object.e860cca9-c97d-457f-b0bd-65237fa9f2df.ivy
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Osztálytársaid azon vitatkoztak, hogy melyik szolgáltatást melyik keresővel lehet igénybe venni. Közben mindenféle változatot említettek, írd le ezeket betűjelekkel!

Heuréka
(H)

Yahoo!
(Y)

Google
(G)

Metakereső (M)

Katalógus (K)

Indexelő (I)

G – I*

H–I

Y–I

G–M

H – M*

Y–M

G–K

H–K

Y – K*

Változatok:

A valóban összekapcsolódó változatokat jelöld meg csillaggal!
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3. FELADAT
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Kati ezt a mondatot mondta:
Ha megnézzük a katalógust, akkor megtudjuk a mű fontos tartalmi és
formai adatait.
Vizsgáld meg az alábbiak közül, melyek azok, amelyek lehetségesek (L), melyek azok, amelyek nem
lehetségesek (N)! Írd a megfelelő betűjelet a felhőbe!
A)

Megnézzük a katalógust, és megtudjuk a mű adatait.

L

B)

Megnézzük a katalógust, de nem tudjuk meg a mű adatait.

N

C)

Nem nézzük meg a katalógust, és megtudjuk a mű adatait.

L

D)

Nem nézzük meg a katalógust, és nem tudjuk meg a mű adatait.

L

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
A könyv- és könyvtárhasználattal kapcsolatban ismét beszéltetek a könyvtárak típusairól.
Folytasd a sort a bevezető szöveg alapján!
Tanulás, önképzés, könyvtárhasználat elsajátítása

iskolai könyvtár

Művelődés, tanulás, szórakozás, gyakorlati tájékozódás

közművelődési könyvtár

Teológiai tanulmányok, könyv- és vallástörténeti kutatás

egyházi könyvtár

A magyar vonatkozású irodalom tanulmányozása

nemzeti könyvtár

2. MODUL
szövegtípusok

tanári útmutató
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

+

Felosztás

+

Sorképzés, sorképző osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás

+
+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

Descartes-szorzat képzése

+
+

+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés

+

Kvantorok

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás

+

+

+

Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+
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Szövegtípusok
A szöveg terjedelemtől független meghatározása: a kommunikáció önálló egysége, kommunikációs funkcióval rendelkezik, a célnak megfelelően megszerkesztett, lezárt (vagy zárttá kiegészíthető)
nyelvi egység. A szöveget vizsgálhatjuk a megformálás szintjén (grammatikai és jelentéstani szempontból) vagy a fizikai megjelenés szintjén (akusztikai és tipográfiai szempontból).
A szöveget különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk.
A kommunikáció iránya szerint:
– dialogikus szövegek: kétirányú a kommunikáció: társalgás, telefonbeszélgetés, vita, riport, interjú
stb. Legjellegzetesebb mozzanata a szerepváltás szövegalkotó és befogadó között.
– monologikus szövegek: egyirányú a kommunikáció: előadás, ismertetés, hozzászólás, levél stb.
Ebben az esetben nincs szerepváltás.
A szöveg hatóköre szerinti: magán és nyilvános szövegek.
A szöveg közege szerint: élőbeszéd és írott szöveg.
A szöveg nyelve szerint: magyar és idegen nyelvű.
A szöveg kora szerint: régi és mai szöveg.
A nyelvhasználat szabályozottsága szerint: normakövető és nem normakövető szöveg.
A közlemény célja, szerepe szerint lehet: kapcsolatteremtő, ismeretközlő, érzelemkifejező és felhívó.
A közlemény jellege szerint: köznapi és poétikai (nem művészi és művészi).
A beszélő és a hallgató társadalmi hovatartozása szerint:
– csoportjellegű (zsargon, argó, szleng stb.)
– nem csoportjellegű (bárkihez szólhat közérthetően).
A szövegalkotási mód szerint: tervezett és spontán szöveg.
A kommunikációs színtér szerinti szövegtípusok:
– magánéleti (vicc, levél, falfirka, üzenet stb.),
–k
 özéleti (felszólalás, hozzászólás stb.),
– hivatalos (kérvény, rendelet, felszólítás stb.),
– e gyházi (prédikáció, zsoltár stb.),
– tudományos (előadás, értekezés, esszé stb.),
– sajtóban megjelenő (hirdetés, cikk, glossza, riport, interjú stb.),
– szépirodalmi (regény, novella, epigramma, komédia stb.).
A szöveget meghatározó kommunikációs funkciók szerint megkülönböztetett szövegtípusok:
– elbeszélő szöveg: célja elsősorban a tájékoztatás, valamely eseménysor elbeszélése. Többnyire időbeliségre épül, láncszerű szerkezetű.
– leíró szöveg: célja a bemutatás. Készülhet egy személyről, egy személy jelleméről, egy tárgyról, egy
élőlényről, egy vidékről, munkafolyamatról stb. Általában térbeliségre épül, láncszerű vagy mozaikszerű szerkezetű.
– érvelő szöveg: célja elsősorban a meggyőzés, a hallgatóra vagy az olvasóra gyakorolt hatás. Általában logikai rendre, ok-okozati kapcsolatra épül, láncszerű szerkezetű. A tételmondatokban megfogalmazott állításokat érveléssel bizonyítjuk vagy cáfoljuk.
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1. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – Definiálás
Az alábbi szavak segítségével fogalmazd meg, mi a szöveg!

nyelvi

egység

kommunikációs

kommunikáció

megszerkesztett

funkció

lezárt

A szöveg a kommunikáció olyan nyelvi egysége, amely kommunikációs funkcióval rendelkezik, megszerkesztett, lezárt.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Órán a magyartanár bemutatott egy szöveget. Megkérdezte, hogy milyen fajta szövegről van szó.
Osztálytársaid bemondása alapján a tanár felírta az alábbi szavakat a táblára:
írott

szöveg

nyilvános

Ha ugyanaz a szó hangzott el, vagy más sorrendben, azt nem írta fel újra. Írd be a téglalapokba, hogy
ennek alapján milyen változatokat mondhattak az osztálytársaid!
–

írott

nyilvános

nyilvános szöveg

szöveg

írott szöveg

írott nyilvános

írott nyilvános
szöveg

Egy változatra írj egy műfaji példát: újságcikk – háromszavas változat (írott nyilvános szöveg), levél
– kétszavas változat (írott szöveg), mese – egyszavas változat (szöveg); bármilyen helyes változat elfogadható.
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Csaba ezt olvasta:
Egy szöveg akkor és csak akkor elbeszélő, ha eseménysor van benne, és szerkezete időbeliségre épül.
Karikázd be annak a mondatnak a betűjelét, amelyik megfelel a fenti szabálynak; húzd át, amelyik
nem felel meg!
A)

Egy szöveg elbeszélő, eseménysor van benne, szerkezete időbeliségre épül.

B)

Egy szöveg elbeszélő, nincs benne eseménysor, szerkezete nem időbeliségre épül.

C)

Egy szöveg nem elbeszélő, nincs benne eseménysor, szerkezete nem időbeliségre épül.

D)

Egy szöveg nem elbeszélő, eseménysor van benne, szerkezete időbeliségre épül.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Figyeld meg a mintát, és alkoss szöveget!
1. falfirka:

Állítsátok meg a
Földet, le akarok
szállni!

Igen Tisztelt Illetékes!
Nagyon szeretek pörögni, de szédülős
vagyok. Ezúton arra szeretném kérni
Önöket, legyenek szívesek megállítani
azt a mai gyorsan forgó Földet, mert le
akarok róla szállni!
Tisztelettel:

Egy földlakó

2006. február 28.

2. falfirka:

Miért van az,
hogy soha nem
tudom befeje

Lehetséges változat:
Igen Tisztelt Illetékes!

Nagyon szeretek az ilyen üres falfelületekre firkálni, de soha nem tudom
befejezni, mivel mindig jön Önök
közül valaki, aki félbeszakít. Ezúton
kérem, hogy engedjék meg, hadd
fejezzem be egyszer!

Tisztelettel:
Egy graffitis

2006. február 28.
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2. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Az alábbi képverset Képes Géza írta, címe: A híd.

Sorold be az alábbi kifejezéseket!
szépirodalmi szöveg

szöveg

Képes Géza: A híd

szöveg

szépirodalmi szöveg

vers

képvers

Képes Géza: A híd

vers

képvers
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Zsófi és Dávid most hallottak először a szövegtípusokról. Két csoportot vizsgáltak, s azon gondolkodtak, milyen párokat lehet alkotni. Segíts nekik, hozd létre a lehetséges változatokat!
magán

zsoltár

közéleti

rendelet

hivatalos

levél

magán zsoltár

magán rendelet

magán levél

közéleti zsoltár

közéleti rendelet

közéleti levél

hivatalos zsoltár

hivatalos rendelet

hivatalos levél

Jelöld csillaggal, melyek a legmegszokottabb változatok!

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Tanárotok ezt a mondatot mondta:
Ha egy szöveget a megformálás szintjén vizsgálunk, akkor vagy akusztikai vagy tipográfiai szempontból elemezzük.
Ez alapján fejezd be a megkezdett mondatot!
Tőkés Zoltán: Képe lassan feldereng című
versét a megformálás szintjén vizsgáljuk,
de nem akusztikai szempontból elemezzük,
tehát tipográfiai szempontból elemezzük.
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Folytasd a megkezdett szöveget legalább két mondattal!
„Az iskolaújságban megjelent egy cikk. Az írás a mi osztályunkról szólt. Az osztályunkban van
ugyanis néhány tanuló, aki eredményesen szerepelt a diákolimpián.
A versenyen több tantárgyban is indultunk. Legeredményesebb tantárgy a matematika volt. Matekból
Zsuzsi lett a legjobb.
Mi volt a szabály?
Minden mondat rémája a következő mondat témája.
Bármilyen helyes megoldás elfogadható, amely a szabályt alkalmazza. Amennyiben az előző évi tananyag már elfelejtődött, úgy ismételjék át a szöveg téma-réma kapcsolatát!
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3. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
A szöveget nagyon sokféle szempontból csoportosíthatjuk. Kiemeltünk néhányat ezek közül. Helyezd
el a megadott fogalmakat az ábrában!
érzelemkifejező

közeg szerint

kapcsolatteremtő
felhívó

írott

ismeretközlő
elbeszélő

érvelő

célja szerint

funkciója szerint
leíró

élőszó

kapcsolatteremtő

érzelemkifejező
célja szerint
ismeretközlő

felhívó

a szöveg

elbeszélő

funkciója szerint

leíró

érvelő

élőszó
közeg szerint
írott
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Nyelvtanból az előző órán feladott házi feladat egy dialogikus (D), csoportjellegű (Cs), írásbeli (Í)
szöveg alkotása volt. A tanulók nem egyforma szorgalommal készítették el. Így a tanárnő különböző
mennyiségű, minőségű megoldást láthatott. Írd le betűjelekkel, milyen szövegek készülhettek az
egyes kritériumok figyelembevételével!

–

D

Í, Cs

Cs

D, Í

Í

D, Cs

D, Cs, Í
Írj műfaji példát, mi lehetett az elkészült dialogikus szöveg, ha csak ez az egy szempont érvényesült!
Bármilyen helyes megoldás elfogadható, például: párbeszéd, vita, interjú stb.

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatot!
Ha leíró szöveget készítek, akkor annak célja a bemutatás. Ha bemutatást végzek, akkor személyt,
tárgyat, tájat stb. mutathatok be. Ha leíró szöveget készítek, akkor személyt, tárgyat, tájat stb.
mutathatok be.
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Írj szöveget a minta szerint!
Á, barátom, miért jössz vajon hozzám? Azt akarod tudni, hogy kitől kaptad a
Mikulás-csomagot az osztályban? Mi? Hogy azt hiszed, én adtam? De miből
gondolod? Ja, a vicces ajándékból. Szóval tetszik. Reméltem is. Hogy te készítetted az enyémet? Ez tényleg érdekes véletlen.

– Á, barátom, miért jössz hozzám?
– Tudni akarom, hogy kitől kaptam a Mikulás-csomagot.
– Azt hiszed, én adtam? Miből gondolod?
– A vicces ajándékból. De egyébként tetszik.
– Reméltem is!
– A tiédet meg én készítettem!
– Te készítetted az enyémet? Ez tényleg érdekes véletlen!

Azt gondolod, hogy nem segítek neked a leckeírásban… Persze, volt már rá
példa… De most tényleg akarok neked segíteni. Hogy miért? Azért, mert nem
akarok több haragot köztünk. Nem gondolod, hogy másként lesz? Bízz bennem, és adj még egy esélyt.

– Azt gondolod, hogy nem segítek neked a leckeírásban?
– Igen, mert volt már rá példa.
– De most tényleg akarok neked segíteni!
– Miért?
– Azért, mert nem akarok több haragot köztünk.
– Nem gondolom, hogy másként lesz.
– Bízz bennem, és adj még egy esélyt!
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4. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Tibi szülei kutyákat tenyésztenek, és megkérték fiukat, hogy adjon fel egy hirdetést az alábbi szöveggel:

Doberman kiskutyák eladók.
Törzskönyvezettek, fajtiszta anyától, nyertes apától.
Ár megegyezés szerint.
Érdeklődni: 06-1/123-456-789

Sorold be az alábbi fogalmakat!
hirdetési szöveg

szöveg

Tibi hirdetése

sajtóban megjelenő szöveg

szöveg

sajtóban megjelenő
szöveg

hirdetési szövegek

Tibi hirdetése
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Kedvet kaptatok a játékra a szövegek típusainak vizsgálatakor. Készítettetek három halmazt három
szempont szerint. Készítsd el a három halmazból az összes lehetséges összeállítást, ha mindegyikből
választanod kell (kezdőbetűkkel jelöld)!
A szöveg kora
szerint:











Régi
(R)
Mai
(M)

A közlemény jellege
szerint:











Köznapi
(K)
Poétikai
(P)

A nyelvhasználat szabályozottsága
szerint:











Normakövető
(N)
Nem normakövető
(Nn)

R–K–N

R – K – Nn

R–P–N

R – P – Nn

M–K–N

M – K – Nn

M–P–N

M – P – Nn

Tanárnőtök hozott egy szövegrészletet a kilencedikes szöveggyűjteményből. Állapítsátok meg, hogy
a fenti változatok közül melyik igaz erre a szövegrészletre!

„Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!”
(Janus Pannonius: Pannónia dicsérete;
Berczeli Anzelm Károly fordítása)
Szövegfajta (a fentiek szerint): régi – poétikai – normakövető
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
A leíró szövegekről beszélgettetek. A tanárnő ezt mondta:
A leíró szöveg térbeli szerkezetre épül.
Jelöld X-szel, ami az állításból következik, illetve nem következik!
következik

nem következik

Nincs olyan szöveg, amely térbeli szerkezetre épül.

X

Nincs olyan szöveg, amely nem térbeli szerkezetre épül.

X

Van olyan szöveg, amely nem térbeli szerkezetre épül.*

X

Van olyan szöveg, amely térbeli szerkezetre épül.

X

Egyetlen szöveg sem épül térbeli szerkezetre.

X

Minden szöveg térbeli szerkezetre épül.

X

Jelöld csillaggal (*), amelyik nem következik az állításból, de igaz!

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Folytasd a megkezdett szöveget legalább három elemmel!
2006. március 19.
Kedves Naplóm!
8 óra: Ma megint unalmasan kezdődött az iskola.
12 óra: Borzalmas volt az ebéd.
14 óra 30 perc: Fáradtan jöttem haza az iskolából.
16 óra: Nincs semmi jó műsor a tévében.
18 óra 20 perc: Már megint későn vacsoráztam…
20 óra 45 perc: Elmentem a barátaimhoz.
Tetszőleges megoldások elfogadhatók, lényeg, hogy időponthoz kötött események megnevezése történjen meg.
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5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Alkosd meg az alábbi fogalmak segítségével, hogy mi a dialogikus szöveg!
kommunikáció

kétirányú

szöveg

szerepváltás

A dialogikus szöveg olyan szöveg, amelyben a kétirányú kommunikáció szerepváltással valósul meg.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Órán a szövegváltozatok kapcsolatának lehetőségeit vizsgáltátok. Három halmaz elemeit párosítottátok a lehetséges összes változat szerint. Az elemek jelölése alapján írd le a változatokat, ha mindhárom
változatot figyelembe kellett venni!
1. szempont

2. szempont

3. szempont

I. magán

1. tervezett

A. dialogikus

II. nyilvános

2. spontán

B. monologikus

Változatok:
I-1-A

I-2-A

II-1-A

II-2-A

I-1-B

I-2-B

II-1-B

II-2-B

Írj példát két változatra: I-2-A: iskolai beszélgetés; II-1-B: előadás
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3. FELADAT
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Karesz feladványt készített az osztály számára.
Egy szöveg akkor és csak akkor érvelő, ha benne a meggyőzés ok-okozati
kapcsolatra épül.
Jelöld X-szel, hogy a táblázatban felsorolt esetek előfordulhatnak vagy nem a következő kijelentés
szerint!
előfordulhat
Egy szöveg érvelő, benne a meggyőzés ok-okozati
kapcsolatra épül.
Egy szöveg nem érvelő, benne a meggyőzés ok-okozati
kapcsolatra épül.
Egy szöveg nem érvelő, benne a meggyőzés nem
ok-okozati kapcsolatra épül.
Egy szöveg érvelő, benne a meggyőzés nem ok-okozati
kapcsolatra épül.

nem fordulhat elő

X
X
X

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Alakítsd át a minta szerint!
„...ö, szóval az ablak,… tehát,… testnevelés óra volt. Szóval nekem kellett … ö … kapura rúgni a labdát, tehát… De nem én tehetek róla… És
odarúgtam, de nem sikerült… sajnálom a kárt… Nem akartam,… De a
többiek…. nem én tehetek róla…”

Testnevelés óránk volt. Én rúgtam kapura, de nem sikerült, így kitört az
ablak. Sajnálom, de nem akartam kárt okozni, nem tehetek róla.

„…az úgy volt, én nem akartam késni, de … reggel… Tanárnő, szóval
nem csörgött a vekker…meg lehet kérdezni a sofőrt… sokan voltak…
nem fértem fel… ja, korábban…nem ébredtem fel.

Lehetséges változat:
Nem akartam elkésni, de reggel nem csörgött az óra. Ezért nem értem el
a korábbi buszt. A következő busznál sokan voltak – a sofőrt is meg lehet
kérdezni –, és nem fértem fel a buszra.

X

3. MODUL
retorika

tanári útmutató

3. modul • RETORIKA

51

Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

+

+

Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

+

Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

Descartes-szorzat képzése

+
+

+
+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás

+

+

Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+
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Retorika
A retorikát magyarul szónoklattannak vagy ékesszólástannak szokás nevezni. A retorika tehát olyan
tudomány, amely beszélni tanít. A retorika tárgya minden olyan érvelő típusú szöveg, amelyet a nyilvánosságnak szánunk.
A klasszikus arisztotelészi retorika óta megkülönböztetjük a szónoki beszéd fajtáit: a tanácsadó beszédet, a törvényszéki beszédet, az alkalmi beszédet.
A szónok fontos tulajdonságai: tisztesség, találékonyság, szerkesztőkészség, stílusérzék, emlékezőtehetség, előadókészség, ezen kívül még: felkészült, igényes, hatásos és természetes. Jól kommunikál,
jártas a nyelvi szintekben, és ismeri a közönséget.
A szónok feladatai: anyaggyűjtés; az anyag elrendezése; a szöveg megfogalmazása, kidolgozása; az
előadásmód megtervezése; a szöveg emlékezetbe vésése; a szöveg előadása.
A beszédek tipikus szerkezete:
•b
 evezetés (exordium): Tartalmazza a beszéd tárgyát jelentő tételt, a jóindulat megnyerésére szolgáló
fordulatot, felkelti a kíváncsiságot, megteremti az átmenetet a következő részhez, röviden felsorolva a téma tárgyalandó elemeit.
• t árgyalás (tractatio): Ez a „dolgok kifejtése”, az elbeszélés (narratio). Benne a gondolati mag közlése,
a részletezés (propositio vagy partitio). A fő rész a bizonyítás (argumentatio), az érvek és ellenérvek
felsorakoztatása. A kifejtés logikai menetének nincsenek szabályai. Ha a részletek felől indulunk és
jutunk el az általánosításhoz, induktív, ha a tételtől indulunk el a részletekig, deduktív módon építkezünk. A fő részben a bizonyítás során érveket használunk. Az érv olyan megállapítás vagy körülmény, amellyel véleményünk igazságát bizonyítjuk. Az érv szerkezete: tétel – bizonyíték – összekötő elem (háromtagú érv); tétel – bizonyíték, ha az összekötő elem ismert (kéttagú érv). Az érvek
fajtái: meghatározásból levezetett érv, ok-okozati összefüggésből származó érv, a körülményekből
levezetett érv, az összehasonlításon alapuló érv, ellentéten alapuló érv, az általános-egyes elvén alapuló érv, a valószínűségen alapuló érv, a bizonyítékokból származtatott érv. A meggyőző érvelés
elengedhetetlen része a cáfolat. A cáfolat: valamely állítás hamis voltának megállapítása.
• befejezés (conclusio), melyek a további részekre tagolódnak: Itt vonjuk le a tanulságokat, foglaljuk
össze az elmondottakat, s fokozzuk az érzelmi hatást (peroratio). A gondolati és érzelmi egyensúly
is itt teremtődhet meg.
A beszédekben előforduló mondatokat vizsgálva elmondható, hogy kialakult egy sajátos grammatikai
szerkezet: a körmondat.
A klasszikus körmondat: két logikai részből áll: az előkészítő részben az azonos típusú mellékmondatok fokozzák az érdeklődést, feszültséget teremtenek; a főmondat(ok)ból épülő utószakasz pedig
feloldja ezt a feszültséget, kielégíti az érdeklődést.
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1. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – Definiálás
Fogalmazd meg az alábbi kifejezések segítségével, hogy mi a retorika!

tárgya

érvelő

szöveg

nyilvánosság

tudományág

A retorika olyan tudományág, melynek tárgya minden nyilvánosságnak szánt érvelő szöveg.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Órán megbeszéltétek a szónok tulajdonságait. Többek között az alábbi tulajdonságokat vizsgáltátok:
találékonyság (T)

szerkesztőkészség (Sz)

előadókészség (E)

Írd be a betűjelekkel a lehetséges változatokat, milyen jellemzői lehetnek egy szónoknak!

–

E

T

Sz

T, E

Sz, E

T, Sz

T, Sz, E
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Gyakoroltátok az érvelés technikáját is. Ekkor hangzott el az alábbi állítás:
Az érv olyan megállapítás, amellyel véleményünk igazát bizonyítjuk.
Ez alapján karikázd be annak a mondatnak a betűjelét, amelyik megfelel az állításnak, és húzd át
annak a mondatnak a betűjelét, amelyik nem felel meg az állításnak!
A)

Érveket használok, és véleményem igazát bizonyítom.

B)

Érveket használok, de véleményem igazát nem bizonyítom.

C)

Nem használok érveket, de véleményem igazát bizonyítom.

D)

Nem használok érveket, és nem bizonyítom véleményem igazát.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Figyeld meg az érveket, és kövesd a mintát!
Fáj a hasam, s ha így kezdek el tanulni, nem tudok figyelni.

Ha az embernek fáj a hasa, így kezd el tanulni, akkor nem tud figyelni.
___________________________________________________________
Mivel nem tanultam a témazáróra, rosszul sikerült, és elégtelent kaptam rá.

Ha az ember nem tanul a témazáróra, akkor az rosszul sikerül, és elégtelent kap rá.
Mi volt a szabály?
A megoldás során az ok-okozati érvet átalakítottuk általánosításon alapuló érvvé.
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2. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Írd be a megnevezéseket az ábra megfelelő helyére!
az iskola igazgatójának beszéde

beszéd

alkalmi beszéd

szónoki beszéd

beszéd
szónoki beszéd
alkalmi beszéd

az iskola igazgatójának
beszéde

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Egy iskolai ünnepi beszéd elkészítésekor két osztálytársad vállalt feladatot. Több feladatuk is volt.
Ezek közül Sári az anyaggyűjtést (Gy) végezte, Krisztián az anyag elrendezését (R).
A munka során az alábbiakra figyeltek: könyv (K), megfigyelés (M), folyamatosság (F) és arányos
elrendezés (A).
Párosítsd az elemeket betűjelekkel, és jelöld csillaggal a ténylegesen összetartozókat!

Gy-K*

R-K
R-M
Gy-M*
R-F*

Gy-F

Gy-A

R-A*
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Osztálytársaiddal vitatkoztatok a tankönyv következő állításán:
Minden nyilvánosságnak szánt érvelő szöveg tárgya a retorikának.
Karikázd be annak az állításnak a betűjelét, amelyik következik az állításból, húzd át, amelyik nem
következik belőle!
A)

Minden szöveg tárgya a retorikának.

B)

Van olyan szöveg, amely tárgya a retorikának.

C)

Van olyan szöveg, amely nem tárgya a retorikának.

D)

Nincs olyan szöveg, amely tárgya a retorikának.

E)

Nincs olyan szöveg, amely nem tárgya a retorikának.

F)

Egyetlen szöveg sem tárgya a retorikának.

Húzd alá, amelyik igaz, de nem az állításból következik!

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Terit felkérték arra, hogy az iskolában ünnepi beszédet mondjon. Első lépésként végiggondolta, hogy
melyek a szónok feladatai. Ez alapján folytasd a Teri által megkezdett gondolatsort!
„A témával kapcsolatban összegyűjtöm az anyagot. Ezután az összegyűjtött anyagot elrendezem. Az
anyag elrendezése után kidolgozom a szöveget. A szöveg elkészítése után megtervezem az előadásmódot. Az előadás megtervezése után emlékezetbe vésem a szöveget. Az emlékezetbe vésett szöveget
előadom.”
A mondatokat a bevezető szövegből „A szónok feladatai” alcímben foglaltak alapján kell folytatni.
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3. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a cáfolat!

megállapítás

igazoljuk

volta

állítás

hamis

A cáfolat olyan megállapítás, amelyben valamely állítás hamis voltát igazoljuk.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Zoli megkérdezte felnőtt ismerőseit, milyen beszédeket szoktak tartani. Írd be betűjelekkel, hogy
milyen lehetséges válaszokat kapott, ha az alábbiak voltak közte:
tanácsadói beszéd (A)

törvényszéki beszéd (B)

alkalmi beszéd (C)

–

A

B

C

A, B

A, C

B, C

A, B, C
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – visszalépő KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatot!
A vitában a meggyőző érvelés elengedhetetlen része a cáfolat.
Ha cáfolunk, akkor valamely állítás hamis voltát állapítjuk meg.
Tehát ha a vitában valaki nem cáfol, akkor az érvelése nem meggyőző.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Járj el a minta szerint!

XY vádlottat a mai napon a bíróság
felmentette a vádak alól.

Tisztelt Bíróság!
Az elhangzottak alapján kérem,
hogy védencemet, XY-t mentsék
fel a vádak alól!

Városunkban ma megünnepeltük
március 15-ét.

Lehetséges megoldás:
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Azért gyűltünk ma egybe, hogy
megünnepeljük március 15-ét.

Mondd el szóban, mi volt a szabály!
A köznapi szövegrészletet alakítottuk át szónoki szövegrészletté.
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4. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Helyezd el az alábbi kifejezéseket az ábrákba!
háromtagú érv

szöveg

bizonyíték

cáfolat

érvelő szöveg

szöveg
érvelő szöveg
cáfolat
háromtagú érv
bizonyíték

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Kétféle beszédet olvastatok: tanácsadó beszédet (T) és alkalmi beszédet (A).
Ezekben különböző érvek voltak: ok-okozati összefüggésből származó érvek (O), a körülményekből
levezetett érvek (K), a bizonyítékokból levezetett érvek (B).
Párosítsd a beszédeket és a lehetséges érveket! Jelöld betűkkel!

T-O

T-K

T-B

A-O

A-K

A-B
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Az alábbi mondat alapján döntsd el, hogy melyik állítást ki mondta, ha Péter (P) állítása következik, Gábor (G) állítása nem következik az alábbi mondatból! Írd be nevük kezdőbetűjét a megfelelő
helyre!
Az érv véleményünk igazságát bizonyító megállapítás.
Tegyél egy X jelet a táblázat megfelelő cellájába!
következik

nem következik

Nincs olyan megállapítás, amely bizonyítja véleményünk
igazságát.
Van olyan megállapítás, amely véleményünk igazságát
bizonyítja.

X*
X

Nincs olyan megállapítás, ami nem bizonyítja véleményünk
igazságát.

X*

Van olyan megállapítás, amely nem bizonyítja véleményünk
igazságát.*

X

Egyetlen megállapítás sem bizonyítja véleményünk igazságát.

X*

Minden megállapítás véleményünk igazságát
bizonyítja.

X

Jelöld csillaggal (*), amelyik megállapítás nem következik a fenti mondatból, de igaz!

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Klárinak egy szónoklat bevezetését kellett elkészíteni. Figyeld meg, hogyan dolgozott, és folytasd
legalább két mondattal!
Először megfogalmaztam a beszéd tárgyát jelentő tételt. Ezt követően írtam a jóindulat megnyerését
szolgáló fordulatot. Ezután felkeltettem a kíváncsiságot. A következő mondatban megteremtettem az
átmenetet a következő részhez: röviden felsoroltam a téma tárgyalandó elemeit.
Írd le, mi volt a szabály?
A fogalmazás során a bevezetés elkészítésének menetét követte.
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5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg a megadott szavak felhasználásával, hogy mi az érv!

igazság

vélemény

megállapítás

bizonyít

Az érv olyan megállapítás, amellyel véleményünk igazságát bizonyítjuk.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Az iskolában diákigazgató-választás volt. Mivel osztályodban te voltál az igazgatójelölt, neked is kellett beszédet tartani annak érdekében, hogy társaid rád szavazzanak. Gondolkoztál, hogy használj-e érvet, érveket, s ha igen, milyeneket. Jelöld
betűkkel a változatokat!
Választható érvtípusok:
– Ok-okozati összefüggésből származó érv (O)
– A körülményekből levezetett érv (K)
– Ellentéten alapuló érv (E)
–

O

K

E

O, K

O, E

K, E

O, K, E

Mondj szóban egy példát is!
Bármilyen megoldás elfogadható, amely az érvtípusnak megfelel.
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Klasszikus beszédeket olvasva láttátok, hogy néhány mondat igen hosszú, 6-8 tagmondatos is lehet.
Megbeszéltétek, hogy ezek körmondatok. A tanárnő ezt mondta:
egy több tagmondatos hosszú mondat AKKOR ÉS CSAK AKKOR klasszikus körmondat, HA két logikai részből áll.
Írj „E” betűt azon esetek után, amelyek előfordulhatnak, és írj „N” betűt azon esetek után, amelyek
nem fordulhatnak elő!
…N…

A)

Egy mondat klasszikus körmondat, de nem két logikai részből áll.

B)

Egy mondat nem klasszikus körmondat, és nem két logikai részből áll. … E …

C)

Egy mondat klasszikus körmondat, és két logikai részből áll.

…E …

D)

Egy mondat nem klasszikus körmondat, de két logikai részből áll.

…N…

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Figyeld meg és kövesd a mintát!
exordium

tractatio

conclusio

bevezetés

tárgyalás

befejezés

4. MODUL
a beszéd
megszólaltatása
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

+

Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás

+
+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+
+

+

+

+

Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés
Előrelépő következtetés

+
+

Visszalépő következtetés
Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés

+

Kvantorok

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás

+

+

+

Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+
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A beszéd megszólaltatása
A mondat- és szövegfonetikai eszközök a beszédet kísérő zenei eszközök, melyeknek nincs
önálló hangtestük, lényegük a közlési többlet. Jelölő funkciójukat a nyelvi formákra „rátelepülve”
valósítják meg.
Az élőszó zenei összetevői: hangmagasság, hangterjedelem, hangerő, hangszín, hangsúly, hanglejtés, beszédtempó, szünet.
1. H
 angmagasság: a hangnak a rezgés számával jelzett tulajdonsága. Az abszolút hangmagasság felnőttkorunkban alakul ki. A nők általában magasabb, a férfiak mélyebb hangon beszélnek. A relatív
(viszonylagos), változtatható hangmagasság a hangfekvés, amely a legkevésbé alakítható.
2. H
 angterjedelem: a legmélyebb és legmagasabb hangok közötti távolság. Megkülönböztetünk felső,
középső és alsó oktávot (szintet). Fejleszthető (főleg énekhangok esetén).
3. Hangerő: a hang hangossági foka, ereje. Ennek alapján a halk-hangos fokozat között számos átmenetet különböztetünk meg. A hangerő a beszédkörülményektől függően automatikusan alakulhat.
Minden embernél alakítható, változtatható.
4. H
 angszín: hangunknak a kiejtésben megnyilvánuló egyéni színezete, tónusa. Jelentős szerepe van
a mondanivaló árnyalásában. A hangszínváltozatok skálája: lágy-kemény, világos-sötét stb. Odafigyeléssel jelentősen alakítható.
5. Hangsúly: a szavak valamely szótagjára eső erőtöbblet, nyomaték, szerepe a kiemelés. Hangsúlyos
az a szótag, amelyet a beszélő nagyobb nyomatékkal ejt ki, hangsúlytalan, ha átlagosan, gyengébben.
A magyar nyelvben általában a szavak első szótagjára esik a szóhangsúly. A hangsúlyos szótagtól
a következő hangsúlyos szótagig tartó egység a szakasz, ennek első szótagjára esik a szakaszhangsúly. A mondathangsúly a mondaton belüli főhangsúly, hosszabb szavakban lehet mellékhangsúly.
A szöveghangsúly az adott szövegrészlet leglényegesebb mondatának egy vagy több szakaszára
esik, mely rendszerint a tételmondatban található.
6. H
 anglejtés: olyan paranyelvi elem, amelyben a hangmagasság váltakozik a hangfekvés szintjei
(felső, középső, alsó) között. A hanglejtés a beszéd dallama. Alapvető hanglejtésformák:
I. eső-ereszkedő: Kimentem az udvarra.
II. eső: Kiment.
III. lebegő: …vártam rá…
IV. emelkedő-eső: Hová mentek focizni?
V. ereszkedő-felkapó: Miért csináltátok?
VI. szökő: Jaj!
7. Beszédtempó: a beszéd gyorsasága, sebessége; az időegység alatt kimondható hangok, szótagok,
szavak számával mérhető.
8. S
 zünet: a beszéd hangzásában – a hangsorok közötti lélegzetvétel miatt vagy a szöveg tagolása
érdekében – bekövetkező csend. A hosszabb szünet jelezheti a beszéd végét, a pillanatnyi szünet
figyelemfelhívó lehet (hatásszünet).
A helyes kiejtés jelölésének általánosan használt szövegfonetikai jelrendszere, alapeszközei:
Szakaszhangsúly: 				
Főhangsúly: =
Rövid szünet:					
Hosszú szünet: 
Szorosan összetartozó szavak kapcsolása: ∩
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1. EGYSÉG
1. FELADAT
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – Definiálás
Az alábbi szavak felhasználásával fejezd be a mondatot!
nyomaték

érzelmi
szerep
erőtöbblet

kiemelés

A hangsúly olyan erőtöbblet, nyomaték, melynek szerepe az érzelmi kiemelés.

2. FELADAT
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Arról beszélgettetek, hogy a szóbeli megnyilatkozás során vajon minden zenei eszközt használtok-e.
Betűjelekkel jelöld, hogy az alábbiakból milyen változatokat használhattok! A sorrend felcserélése
nem jelent új csoportot!
hangmagasság (M)

hangerő (E)

hanglejtés (L)

–

E

M

L

M, E

M, L

E, L

M, E, L
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
A hangsúlyról beszélgettetek órán, amikor az alábbi állítás hangzott el:
A hangsúlyos szótagtól a következő hangsúlyos szótagig tartó egység a szakasz, ennek első szótagjára
eső nyomaték a szakaszhangsúly.
Ez alapján fejezd be a megkezdett következtetéseket!
Ha van szakaszhangsúly, akkor az a szakasz első szótagjára eső nyomaték.
Ha a szövegben van szakasz, akkor az olyan egység, amely a hangsúlyos szótagtól hangsúlyos szótagig tartó egység.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Osztálytársaid a táblánál dolgoztak. Kati mondott egy mondatot, majd a táblázat jobb oldalán található jelölést rajzolta mellé. A többiek folytatták a sort. Rajzold le, hogy milyen jelöléseket írhattak a
táblára!
Mentek holnap moziba?
Elutazott.
Ezt most miért így csináltad?
Hú!
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2. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
A kommunikáció során nemcsak a szavak jelentése révén adhatunk információkat (verbális kommunikáció), hanem más, a szavakon túli eszközökkel is (nonverbális kommunikáció). A szavakon túli
kommunikáció nem zenei eszköze a metakommunikáció, zenei eszköze pedig a paranyelv: a mondatés szövegfonetikai eszközök tárháza. Ezek alapján helyezd el az ábra megfelelő részeibe a felsorolt
fogalmakat!
kemény hangszín
hangszín

paranyelv

kommunikáció

nonverbális kommunikáció

kommunikáció
nonverbális kommunikáció
paranyelv
hangszín
kemény hangszín

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Niki sok mondatot alkotott, de ezekben legfeljebb háromféle hanglejtést használt: eső-ereszkedőt (S),
emelkedő-esőt (M) és lebegőt (L). Alkosd meg (a nagybetűkkel) a lehetséges változatokat!

S

M

L

S, M

S, L

M, L

S, M, L

–

70

MATEMATIKA „b” • magyar NYELV • 10. évfolyam

tanári útmutató

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A hangsúlyról beszélgettetek. A tanárnő ezt mondta:
Ha egy szóban érzelmi kiemelést használunk, akkor azt hangsúllyal vagy hanglejtéssel fejezzük ki.
A fenti mondat alapján fejezd be a mondatot!
Kati ebben a szóban érzelmi kiemelést alkalmazott, de nem hangsúllyal fejezte ki, hanem hanglejtéssel.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Órán gyakoroltátok a mondat- és szövegfonetikai eszközök használatát. Mindenki mondott egy
néhány mondatos rövid szöveget, melyekben két eszköz használatára kellett nagyon figyelnie. Ez
alapján folytasd a megkezdett sort legalább két mondattal!
Kati a beszélgetés során különösen figyelt a hangerőre és a szünetre.
Karcsi beszélgetéskor különösen figyelt a szünetre és hangszínre.
Timi a beszélgetés során különösen figyelt a hangszínre és a beszédtempóra.
Viktor beszélgetéskor különösen figyelt a beszédtempóra és a hangsúlyra.
Fogalmazd meg, mi volt a szabály!
Az élőszó zenei kifejezőeszközei közül minden tanuló kettőt használt úgy, hogy az előtte lévőjéből
egyet megtartott (a másodikat).
Tetszőleges mondatok elfogadhatók, amelyek a szabályszerűségnek megfelelnek.
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3. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Olvasd el újra a 2. egység 1. feladatának bevezető szövegét, s írd be az itt felsorolt szavakat a megfelelő
helyre!
kommunikáció
paranyelv

verbális

nonverbális

hangsúly

metakommunikáció

hanglejtés

szünet

beszédtempó

kommunikáció

verbális

nonverbális

metakommunikáció

paranyelv

hangsúly

hanglejtés

szünet

beszédtempó

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
A beszélgetések során észrevetted, hogy mennyivel mást jelenthet ugyanaz a mondat, ha különböző
írásjelek állnak a végén, és ezeknek megfelelően hangsúlyozzuk. Eljátszottál az alábbi mondattal
három különböző mondatvégi írásjel segítségével:

.

Rossz az idő

?

Rossz az idő

!

Rossz az idő

Alkosd meg az írásjelekről az összes lehetséges változatot, ha a mondat végére két különböző vagy
esetleg azonos írásjel tehető!
Az ábrákba a megfelelő írásjeleket írd!

..

??
?!

!!
?.

.?
!.

Értelmezd szóban, melyek a tényleg lehetséges változatok!
Lehetséges változatok: ?! és !?

.!
!?
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Zoli felelt a mondat- és szövegfonetikai eszközökből. Elkezdte a mondatokat, de az utolsót nem tudta
befejezni. Fejezd be a megkezdett mondatot!
A mondat- és szövegfonetikai eszközök a beszédet kísérő zenei eszközök. A zenei eszközöknek nincs
önálló hangtestük, és lényegük a közlési többlet. A mondat- és szövegfonetikai eszközöknek nincs
önálló hangtestük, és lényegük a közlési többlet.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Folytasd a megkezdett új párbeszédet a minta szerint!

.
– …………?
– ………….
– …………?
– ………….
– …………

.
– …………?
– ………….
– …………!
– …………?
– ………….
– …………

– Voltam tegnap cipőt venni.
– És találtál a lábadra valót?
– Igen.
– Milyen színű?
– Világosbarna.

– Pénteken összefutottam egy régi osztálytársammal.
– Ő az, akivel láttalak sétálni?
– Igen.
– Hogy’ megnőtt!
– Eljönnél a barátnőddel velünk bulizni?
– Igen, ha el tudom csalni.

Tetszőleges párbeszéd elfogadható, ha a mondatvégi írásjeleknek megfelel. A megadott mondatok
minták.
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4. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Az alábbi szavakat helyezd el az ábrában!
mondathangsúly

szóhangsúly

szakaszhangsúly

szöveghangsúly

szöveghangsúly
szakaszhangsúly
mondathangsúly

szóhangsúly

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – kombinálás
Tanáraitok is használják a mondat- és szövegfonetikai eszközöket.
Nagybé tanár úr is rendszeresen két eszközt használ egyidejűleg ezek közül:
– hangsúly (S)
– hangerő (E)
– hanglejtés (L)
Nagybetűkkel jelöld a lehetséges változatokat!

S–E

S–L

E–L
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Karikázd be annak a mondatnak a betűjelét, amelyik következik az állításból, és húzd át azokat, amelyek nem következnek az állításból!
A beszédet kísérő zenei eszközök közlési többlet adnak.
A)

Van olyan beszédet kísérő eszköz, amely közlési többletet ad.

B)

Minden beszédet kísérő eszköz közlési többletet ad.

C)

Van olyan beszédet kísérő eszköz, amely nem ad közlési többletet.

D)

Nincs olyan beszédet kísérő eszköz, amely közlési többletet ad.

E)

Egyetlen beszédet kísérő eszköz sem ad közlési többletet.

F)

Nincs olyan beszédet kísérő eszköz, amely nem ad közlési többletet.

Húzd alá azt a mondatot, amelyik igaz, de nem az állításból következik, és mondj rá példát!
Például: mimika telefonáláskor stb.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Figyeld meg a mintát, és folytasd a sort legalább két elemmel!
Ha nem hallanak, akkor fokozom a hangerőmet.
Ha már hangosan beszélek, és az érzelmeimet is meg akarom ismertetni, akkor a hangszínemet használom.
Lehetséges megoldás:
Ha már az érzelmeimet is megismertettem, és színesebben akarom kifejezni a mondanivalómat, akkor
a hanglejtést használom.
Ha már színesebben fejezem ki magam, és a mondanivalóm fontosságát is ki akarom emelni, akkor a
hangsúlyt használom.
Mindegyik újabb mondat megismétli az előző bekövetkeztét, és egy logikai egységgel (mondatfonetikai eszközzel) tovább viszi azt.

tanári útmutató

4. modul • A BESZÉD MEGSZÓLALTATÁSA

75

5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Az alábbi elemek segítségével fogalmazd meg, mi a hanglejtés!

paranyelvi elem

hangfekvés

szintjei között

hangmagasság

A hanglejtés olyan paranyelvi elem, amelyben a hangmagasság váltakozik a hangfekvés szintjei
között.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Ismételtétek a hangerő meghatározását, de nem mindenki emlékezett a definíció minden szavára és a
szavak helyes sorrendjére sem. A következő szavak fordultak elő: fok, hangosság, hang.
Írd le, milyen változatok születtek a meghatározásra ezekből az elemekből!
fok

hangosság

hang

fok, hangosság

fok, hang

hangosság, hang

hangosság, fok

hang, fok

hang, hangosság

fok, hangosság,
hang

fok, hang, hangosság

hang, fok, hangosság

hangosság, hang,
fok

hang, hangosság,
fok

hangosság, fok,
hang

Húzd alá, amelyikből a definíció meghatározható! Fogalmazd is meg!
Megoldás: A hangerő a hangosság foka.
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Órán a szóhangsúlyról volt szó. Tanárotok ezt mondta:
Ha a magyar szó első szótagjára esik a szóhangsúly, akkor az első szótag
kap nyomatékot, de csak akkor.
Írj „L” betűt a lehetséges, „N” betűt a nem lehetséges esetek mellé!
A)	Egy magyar szóban a szó első szótagjára esik a szóhangsúly, és az első szótag nem kap nyomatékot. … N …
B)	Egy magyar szóban nem a szó első szótagjára esik a szóhangsúly, és az első szótag kap nyomatékot. … N …
C)	Egy magyar szóban a szó első szótagjára esik a szóhangsúly, és az első szótag kap nyomatékot. …
L…
D)	Egy magyar szóban nem a szó első szótagjára esik a szóhangsúly, és az első szótag nem kap nyomatékot. … L …

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Kövesd a szövegben közölt jelölőrendszert!
∩
∩
∩
∩
Már nagyon várom a tavaszi szünetet,hogy mehessek locsolkodni.
=



=
∩
∩
∩
∩
∩
∩
A tojást a héten a szokottnál is drágábban adták a boltokban,mivel közeledik a húsvét.



=

=
∩
∩ ∩
∩
Tojásfestéket pedig alig lehetett találni az üzletekben.

=


Hangosan olvassátok fel és vitassátok meg, melyik tanulói megoldás volt a helyes!

5. MODUL
anyanyelvünk
változatai
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

+

Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás

+
+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

+

+

Descartes-szorzat képzése

+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés

+

Kvantorok

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás

+

+

Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+
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Anyanyelvünk változatai
Anyanyelvünk egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő nyelvváltozatokban él. Ezeknek a nyelvváltozatoknak az összessége a nemzeti nyelv. Írott változata az irodalmi nyelv, beszélt változata a
köznyelv.
Az emberek kisebb-nagyobb közössége szokásokban, értékekben, normákban, nyelvhasználatban
eltérnek egymástól, ezért nyelvközösségeket alkotnak. A nyelvközösség tagjai azonos nyelvváltozatot
beszélnek, s gyakrabban érintkeznek egymással. Minden ember több nyelvközösség tagja. Anyanyelvünk változatai annak megfelelően alakulnak, hogy a szókészlet elemeiből mit és hogyan használunk. A szókészletet különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk.
Társadalmi fontosság szerint:
•A
 lapszókészlet (A teljes szókészlet magva, törzsállománya. Ezek a szavak: fontosak, nélkülük a
beszéd elképzelhetetlen; össznépi jellegűek, a társadalom minden tagja ismeri és használja; hosszú
időn át használatosak; nagy szócsaládjuk van.)
• K iegészítő szókészlet (Az alapszókincsbe nem tartozó szavak – peremszókincs. Ezek a szavak:
kevésbé fontosak; nem mindenki használja őket; rövid ideje vannak a nyelvben; társtalan szavak,
nincs, vagy alig van szócsaládjuk.)
A szavak vidékek szerinti tagolódása (földrajzi) szerint:
•V
 alódi tájszók (A nemzeti nyelvből teljesen hiányzó szavak, vagy csak egy kisebb, bizonyos szűkebb
vidéken használatos szavak. A köznyelvben meglévő dolgot a köznyelvtől eltérő szóval fejez ki.)
• Nem valódi tájszók (Azok a szavak, amelyek megvannak az irodalmi és köznyelvben is, de a nyelvjárásokban vagy más alakban, vagy más jelentésben használatosak.)
A szavak társadalmi rétegek szerinti felosztása:
•C
 soportnyelvek vagy szakszókincsek szókészlete (Az azonos foglalkozásúak, kedvtelésűek, életmódúak körében kialakult kisebb-nagyobb közösségek sajátos szóhasználata: szaknyelv, hobbinyelv,
politikai nyelvhasználat, tolvajnyelv (argó), szleng stb.)
• Rétegnyelvek szókészlete (A szókészletnek társadalmi osztályok, rétegek szerint létrejövő tagolódása: gyermeknyelv, ifjúsági vagy diáknyelv, katonai nyelv, szalonnyelv stb.)
• Zsargonok szókészlete (Olyan szókészlet és nyelvhasználat, melynek célja a zsargont beszélő egyedeknek a társadalom többi tagjaitól való elkülönülése: szakmai nyelv eltorzult változata.)
A szavak az élőnyelvi felhasználás szerint:
•A
 rchaizmusok (Elavult szavak, szószerkezetek.)
•N
 eologizmusok (Új szavak, kifejezések.)
A szavak eredete szerint:
•M
 agyar szavak (Egyrészt eredeti szavak: a finnugor korból származók; másrészt jövevényszavak: a
más népekkel való régebbi érintkezés idején kerültek a nyelvünkbe.)
• Idegen szavak (Nyilvánvaló az idegen eredet a nyelvet használók számára.)
A használó egyénhez való viszony:
•A
 ktív szókincs (Az egyén azon szavainak összessége, amelyeket ténylegesen és állandóan használ.)
•P
 asszív szókincs (Az a szómennyiség, amelyet az egyén ismer, de nem vagy csak ritkán használ.)
A nyelv földrajzi (vízszintes, tájankénti) tagolódása alapján alakultak ki a nyelvjárások (dialektusok:
nyugati, dunántúli, déli, tiszai, palóc, északkeleti, mezőségi, székely és csángó), valamint a társadalmi
(függőleges, szociológiai) tagolódás alapján a szociolektusok (csoportnyelvek, szaknyelvek, korosztályi és rétegnyelvek).
Az egyén nyelvhasználatát szavajárásnak, idiolektusnak nevezzük. A családi nyelvhasználat a familiáris nyelvhasználat.
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1. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – Definiálás
Fogalmazd meg az alábbi kifejezések segítségével, mi a nemzeti nyelv!

nyelv

kisebb-nagyobb

nyelvváltozat

eltérő
mérték

összesség

A nemzeti nyelv olyan nyelv, amely a kisebb-nagyobb mértékben eltérő nyelvváltozatok összessége.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Órán a szavak társadalmi rétegek szerinti felosztásáról beszélgettetek. Ezek közül kiemeltetek hármat, és azon vitatkoztatok, vajon mindenki használja-e ezeket. Ezek az alábbiak voltak:
diáknyelv
szókészlete (D)

szakmai zsargon
szókészlete (Sz)

hobbinyelv
szókészlete (H)

Írd le (nagybetűkkel) a szókészlet használatának lehetséges változatait! Az elemek sorrendjének változása nem alkot új csoportot.
–

D

Sz

H

D, Sz

D, H

Sz, H

D, Sz, H

Vajon a felsoroltak közül bármelyik nyelvváltozat szókészletét használjuk egymagában és a különböző nyelvváltozatok szókészletét együtt is? Válaszodat indokold is!
Igen, mert minden ember több nyelvközösség tagja, ezért több nyelvváltozat szókészletét ismeri és
használja.
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
A magyar alapszókészletről vitatkoztatok. A tanárnő ezt mondta:
egy szó AKKOR ÉS CSAK AKKOR az alapszókészlet eleme, Ha A társadalom minden tagja használja.
Jelöld X-szel a lehetséges és nem lehetséges állításokat!
lehetséges
Egy szó az alapszókészlet eleme, a társadalom minden tagja
használja.

X

Egy szó az alapszókészlet eleme, de a társadalom nem minden
tagja használja.
Egy szó nem az alapszókészlet eleme, a társadalom nem
minden tagja használja.

nem lehetséges

X
X

Egy szó nem az alapszókészlet eleme, de a társadalom minden
tagja használja.

X

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A diákok nem mindig beszélnek úgy, ahogyan azt a köznyelvi norma elfogadja. Néha furcsa mondatok hangzanak el, amelyeket nem mindenki ért. Folytasd a minta szerint!

Egy pasit láttam az
úton, tök jó volt a
sérója.

Egy férfit láttam az úton, nagyon jó volt
a frizurája.

Sirály volt a buli, pedig
a fateromék alig akartak elengedni.

Pl.: Nagyon jó volt az összejövetel,
pedig a szüleim alig akartak elengedni.

Benyeltem a karót
matekból, így lehet,
hogy meg is fognak
húzni.

Pl.: Egyest kaptam matematikából, így
lehet, hogy meg is fognak buktatni.

Írd le, mi volt az átalakítás szabálya!
A diáknyelv szókészletének elemeit kellett köznyelvi elemekkel felcserélni.
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2. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Írd be a fogalmakat az ábra megfelelő részébe!
horgászok nyelve

nemzeti nyelv

csoportnyelv

nemzeti nyelv

köznyelv

csoportnyelv

hobbinyelv
horgászok nyelve

köznyelv

hobbinyelv
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Az általunk használt szavak többféle csoportba is beletartoznak. Az alábbi háromféle felosztás alapján készítsd el a lehetséges változatokat úgy, hogy mindhárom csoport valamelyik eleme szerepeljen
bennük!
Társadalmi fontosság
szerint:

I. Alapszókészlet

II. Kiegészítő szókészlet

A használó egyénhez
való viszony szerint:

1. Aktív szókincs

A szavak eredete
szerint:

A. Magyar szó

2. Passzív szókincs

B. Idegen szó

Lehetséges változatok:

I.–1.–A.

I.–1.–B.

I.–2.–A.

I.–2.–B.

II.–1.–A.

II.–1.–B.

II.–2.–A.

II.–2.–B.
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Órán a nyelvhasználatról beszélgettetek. Tanárotok ezt a mondatot
mondta:
A nyelvhasználat során a nyelvközösség tagjai aZ
ALAPszókincs elemeit használják.
Jelöld X-szel, ami az állításból következik, illetve nem következik!
következik

nem következik

A nyelvhasználat során senki sem használja az alapszókészlet
elemeit.

X

A nyelvhasználat során van, aki használja az alapszókészlet
elemeit

X

A nyelvhasználat során nincs, aki nem használja az
alapszókészlet elemeit.

X

A nyelvhasználat során van, aki nem használja az
alapszókészlet elemeit.

X

A nyelvhasználat során nincs, aki használja az alapszókészlet
elemeit.

X

A nyelvhasználat során mindenki használja az alapszókészlet
elemeit.

X

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
A nyelvhasználat során arra is törekszünk, hogy a szókincs elemeinek felhasználásával a lehető legtöbb információt átadjuk környezetünknek. Ennek érdekében nem mindig célszerű rövid válaszokat adni. Ezért órán egy játékot játszottatok a szavakkal. Folytasd
legalább három mondattal a megkezdett sort!

Vetítették.
Vetítették a filmet.
A kerületben vetítették a filmet.
Pl.: A kerületben vetítették a filmet tegnap.
Pl.: A XI. kerületben vetítették a filmet tegnap.
Pl.: A XI. kerületben vetítették a filmet tegnap este.
Mi volt a szabály?
A mondatot úgy bővítettük, hogy egy mondatrészt utána, majd elébe toldottunk.
Tetszőleges mondatok elfogadhatók, amelyek a szabálynak megfelelnek.
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3. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
A szókészlet társadalmi rétegek szerinti tagolódását vizsgáltátok. Írd be az ábra megfelelő helyére a
következő kifejezéseket:
zsargon

szalonnyelv

diáknyelv

szaknyelv

tolvajnyelv

rétegnyelv

csoportnyelv

politikai nyelv

szleng

gyermeknyelv

szókészlet
(társadalmi rétegek szerint)

csoportnyelv

zsargon

rétegnyelv

szalonnyelv

diáknyelv

...
gyermeknyelv

szleng

tolvajnyelv

politikai nyelv

szaknyelv

...
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Pisti fogadott a barátaival, hogy néhány napon keresztül a szókészletből csak három csoportot fog
használni. Arra is figyelt, hogy délelőtt és délután más-más csoport szavait használja.
Az alábbiak közül válogatott:

szakszó (Sz)

tájszó (T)

neologizmus (N)

Állítsd össze a lehetséges változatokat!

délelőtt

délután

délelőtt

délután

T

Sz

T

N

délelőtt

délután

délelőtt

délután

Sz

T

Sz

N

délelőtt

délután

délelőtt

délután

N

Sz

N

T

Hány napig tudta a szóhasználatát váltogatni? 6
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Órán a szavak élőnyelvi felhasználásáról beszélgettetek. Ez alapján fejezd be a mondatot!
A szavak élőnyelvi felhasználása szerint vannak elavult szavak.
Az elavult szavak az archaizmusok.
Tehát a szavak élőnyelvi felhasználása szerint vannak archaizmusok.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Figyeld meg a példát, és ez alapján alakítsd át a megadott mondatot!
Olyan cuki vagy drágám! Jössz ma joggingolni? Remélem, utána elmegyünk
shoppingolni!

Olyan csinos vagy drágám! Jössz ma kocogni? Remélem, utána elmegyünk vásárolni!
___________________________________________________________
Láttam egy csajszit a suliban, aki mindenki előtt cikizte a pasiját.

Láttam egy lányt az iskolában, aki mindenki előtt bántotta/gúnyolta/csúfolta/lejáratta a barátját.
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4. egység
1.	feladat
rendszerező képesség – sorképző osztályozás
Írd be a fogalmakat az ábra megfelelő részébe!
nyelvjárási szó

somogyi szó

dunántúli szó

magyar szó

magyar szó

nyelvjárási szó
dunántúli szó

somogyi szó

2.	feladat
kombinatív képesség – descartes-szorzat képzése
Amikor a nyelvhasználatról beszélgetünk, akkor mi is több idegen szót használunk. Órán azt játszottátok, hogy ezeket az idegen szavakat a tanárotok szókártyákra írta, majd szétvágta a kártyákat az
alábbiak szerint. Párosítsd össze a két halmaz elemeit minden lehetséges módon!

DIA
SZOCIO

ARCHA
IDIO
NEOLOG

LEKTUS
IZMUS

szociolektus

diaizmus

dialektus

archaizmus

neologizmus

archalektus

idiolektus

neologlektus

idioizmus

szocioizmus

Húzd alá a tényleges változatokat!

90

MATEMATIKA „b” • magyar NYELV • 10. évfolyam

tanári útmutató

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A szókincs használatával kapcsolatban Juci az alábbi állítást mondta:
a nyelvhasználatunk során használt szavaink vagy az alapszókészletből kerülnek ki, vagy a kiegészítő szókészlet szavai.
A tanár azt kérte, fejezd be az alábbi mondatot!
Ha a nyelvhasználatom során nem az alapszókészlet szavát használom, akkor a kiegészítő szókészletből használtam egy szót.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Játsszunk a szavakkal! Építsd be a megadott dominókat!
ablak

kovalens
kvártély

pohár
olvas

iniciálé
foncsor

tégla
játék

termosz

Dominók:
olvas

iniciálé

játék

termosz

kvártély

pohár

foncsor

tégla

Fogalmazd meg, mi volt a szabályszerűség!
A dominó egyik felén az aktív szókincsbe, a másik felén a passzív szókincsbe tartozó szavak kerülnek,
és ezek váltakoznak. A megadott sor egy lehetséges megoldás.
Ha van olyan szó, amit a tanuló nem ért, a tanár magyarázza azt meg!
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5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Alkosd meg a nyelvjárás (dialektus) fogalmát a bekeretezett szavak segítségével!

tagolódik

tájanként

nyelvváltozat

(vízszintesen)

nyelv

földrajzi

A nyelvjárás (dialektus) olyan nyelvváltozat, amelyben a nyelv földrajzi tájanként (vízszintesen) tagolódik.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Órán két tagmondatból álló összetett mondatot kellett írnotok. A tagmondatokban használtatok: idegen szót (I), zsargont (Zs) és neologizmust (N).
Írd a buborékokba betűjelekkel, milyen megoldások lehettek, ha egy-egy tagmondatban csak egyféle
elem szerepelhetett, de egy mondaton belül nem ismétlődhetett!

I-Zs

I-N

Zs-I

Zs-N

N-I

N-Zs

Írj az egyik változatra példát!
Például: zsargon – idegen szó: Amikor a suliban voltam, használtam a netet.
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el figyelmesen a mondatot!
Egy szó akkor és csak akkor a kiegészítő szókészlet eleme, ha kevés ember
használja, és kevésbé fontos.
Jelöld X-szel az állításból következő és nem következő mondatokat!
következik
Egy szó a kiegészítő szókészlet eleme, kevés ember használja,
és kevésbé fontos.
Egy szó a kiegészítő szókészlet eleme, sok ember használja, és
kevésbé fontos.
Egy szó a kiegészítő szókészlet eleme, sok ember használja, és
fontos.
Egy szó a kiegészítő szókészlet eleme, kevés ember használja,
és fontos.
Egy szó nem a kiegészítő szókészlet eleme, kevés ember
használja, és kevésbé fontos.
Egy szó nem a kiegészítő szókészlet eleme, sok ember
használja, és kevésbé fontos.
Egy szó nem a kiegészítő szókészlet eleme, sok ember
használja, és fontos.
Egy szó nem a kiegészítő szókészlet eleme, kevés ember
használja, és fontos.

X
X
X
X
X
X
X
X

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Dolgozz a minta szerint!
szotyola
kolompér
komputer

–
–
–

napraforgómag
burgonya
számítógép

Írj egy önálló példát!
Pl.:

pévécé (vagy PVC)

– műanyag

nem következik

