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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.
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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.

tanári útmutató
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A képességfejlesztő feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet
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 feladatokat a téma megtanítása után javasoljuk megoldatni.
• Egy-egy modullal öt tanítási óra első 15-15 percében foglalkozzanak.
•	Négy képességet fejlesztünk: a rendszerező képességet, a kombinatív képességet, a deduktív gondolkodást és az induktív gondolkodást.
•	Egy-egy órán három-négy, képességgel kapcsolatos feladat megoldatására lesz idő 15 perc alatt,
tehát két-három 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 szóval találkoznak, tisztázni kell annak jelentését.
•	Minden feladatot magában olvasson el először mindenki. A tanár kérdezze meg, hogy megértették-e, mit kell tenniük. Ha nem, a tanár csak nagyon röviden adjon eligazítást a tennivalóról.
•	Mindig közösen ellenőrizzék, hogy mindenki jól oldotta-e meg az egyes feladatokat, és a tanár
javíttassa is ki az előforduló hibákat a munkafüzetben!
•	Ha különféle eredmények születtek, ezeket beszéljék meg, a jót pedig írják fel a táblára a pontos
javítás céljából.
• Néhány feladat előtt lehetnek a fentiektől eltérő speciális utasítások.
•	A tanári füzetben a megoldások is szerepelnek, és esetleg utalások a feladattal kapcsolatos képességekre.
•	A 2. modul, 2. egység, 4. feladat megoldása során szükség lesz a „Magyar szólások és közmondások” kötet legalább 5 példányára, valamint híres emberek mondásait tartalmazó kötetekre.
•	A 2. modul, 5. egység, 3. feladat megoldásához 11. évfolyamos magyar irodalom szöveggyűjtemény
szükséges.

1. MODUL
Jelek,
jelrendszerek
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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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1. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – definiálás
Fogalmazd meg az alábbi szavak felhasználásával, mi a jel!
önmaga

felfogható

több

érzékszerveink

jelenség

A jel olyan jelenség, amely érzékszerveinkkel felfogható, és önmagánál többet jelent.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Az iskolai diákönkormányzat három tagja plakáttal a kezében járkált a folyosón egy kampány
érdekében. Mivel nagy volt a zsúfoltság, nem mindenki láthatta ezeket a plakátokat. A plakátok számával jelöld, hogy miket láthattak!
1.

2.

3.

A BÜFÉBEN

LEGYEN

1

2

1, 3

Írd le, mi lehetett a kampány célja!
Legyen alma a büfében!

3

2, 3

1, 2

1, 2, 3
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
János ezt olvasta a tankönyvben:
AKKOR ÉS CSAK AKKOR BESZÉLÜNK IKONRÓL, HA A JELÖLŐ ÉS A JELÖLT DOLOG KÖZÖTT
HASONLÓSÁG VAN.
Vizsgáld meg az alábbi esetek közül, melyek lehetségesek (L), melyek nem lehetségesek (NL)! Írd a
megfelelő betűjelet a buborékokba!
A)

Ez ikon, és a jelölő és jelölt dolog között nincs hasonlóság.

B)

Ez nem ikon, és a jelölő és jelölt dolog között hasonlóság van.

C)

Ez nem ikon, és a jelölő és jelölt dolog között nincs hasonlóság.

D)

Ez ikon, a jelölő és jelölt dolog között hasonlóság van.

Figyeld meg a fényképet!
Dönts el, ez melyik eset!
A változat betűjele: D

NL

NL

L

L
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Találd ki, hogy a táblázat alapján mi illik az üres helyre!
A

+

N

=

P

M

+

I

=

Z

H

+

T

=

4

M

+

A

=

Q

Fogalmazd meg, mi volt a szabály!
Az egyes betűk morzejeleit összevonva egy újabb betű (szám) morzejelét kaptuk.
A
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Forrás: http://www.scitech.mtesz.hu/06jeszenszky/images/fig17q.htm
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2. EGYSÉG
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Írd be a fogalmakat az ábra megfelelő részeibe!
szimbólum

fehér bot

mesterséges jel

jel

jel
mesterséges jel
szimbólum

fehér bot

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A világ minden országában használnak az emberek kézjeleket. Az alábbi két képen két kézjelet látsz.
Megadunk néhány előforduló jelentést is (nem mindet). Alkosd meg az elképzelhető változatokat a
betűjelek és a számok kombinációjával!
A

B

Lehetséges változatok:
A–1, A–2, A–3, A–4,
B–1, B–2, B–3, B–4,

A–5
B–5

		
		
		
		
		

Jelentések:
1. Rendben, oké. (Európa és Észak-Amerika)
2. Állj! (Mindenütt.)
3. Menj a pokolba! (Görögország, Törökország)
4. Nulla, értéktelen (Franciaország, Belgium, Tunézia)
5. Pénz, fémpénz (Japán)

Írd a vonalra, szerinted melyek lehetnek a tényleges változatok!
A–1, A–4, A–5, B–2, B–3
A tanár jelezze a tanulóknak, hogy a melléklet alapján ellenőrizheti a tényleges jelentéseket.
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A nyelvtankönyvben ezt olvastad:
A jelölő és jelölt közötti viszony vagy megállapodáson, vagy valóságos kapcsolaton, vagy hasonlóságon alapul.
Fejezd be a mondatot!

Ebben a jelben:
a jelölő és jelölt közötti viszony nem valóságos kapcsolaton, nem is hasonlóságon, tehát megállapodáson alapul.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
A nyelvi jelek, mint az emberek körében legtöbbet használt jelek is alkalmasak a játékra.
Az első két sor alapján egészítsd ki a további sorokat!
1.

TÉR

MÉR

MAR

MAG

TAG

2.

HÚZ

NYÚZ

NYÚL

NYÉL

TÉL

3.

KÖZ

KÖT

KÖR

Pl.: KAR

TAR

4.

SOK

SOR

Pl.: SÁR

Pl.: VÁR

VÉR

5.

TÉT

Pl.: TÉL

Pl.: TÁL

Pl.: TÁR

Pl.: TÖR

6.

KÁD

Pl.: RÁD

Pl.: VÁD

Pl.: VÉD

Pl.: VÉS

tanári útmutató
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3. EGYSÉG
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Írd be az ábrába a megadott fogalmakat! A képek számát írd be a megfelelő helyre!
ikon

mesterséges jelek

szimbólum

index

természetes jelek

JELEK

Természetes
jelek

Mesterséges
jelek

Pl.: 7, 8

Ikon

Index

Szimbólum

Pl.: 1, 6

Pl.: 3, 4

Pl.: 2, 5

1

2

3

4

5

6

7

8

A képek forrása: ClipArt
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Egy idegen városba érkezve eligazodhatunk INDEX (pl. közlekedési táblák), IKON (pl. térkép), SZIMBÓLUM (pl. nyelvi jelek) segítségével is. Alkosd meg a lehetséges változatokat az eligazodáshoz a
képek számának felhasználásával!

–

1

2

3

1–2

1–3

2–3

1–2–3

1

2

A kép forrása: ClipArt

A kép forrása:http://www.csemete.com/oldcsemete/csemete-szeged-terkep.jpg

3

Szegedi villamosjegy hátoldala

Valamelyikre a fenti változatok közül egy teljes mondattal írj egy lehetséges példát!
Pl.: 1-2: ikon-szimbólum: Megnéztem a térképet, és az épület felirata alapján megtaláltam a mozit.
Bármilyen jó megoldás elfogadható.

tanári útmutató
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatot!
AZ IKON OLYAN JEL, MELYBEN A JELÖLŐ ÉS A JELÖLT KÖZÖTT VALAMILYEN HASONLÓSÁG VAN.
Annak az állításnak a betűjelét
–
karikázd be, amelyik állítás következik a fenti mondatból!
–
húzd át, amelyik állítás nem következik a fenti mondatból!
A)

Van olyan jel, amelyben a jelölő és a jelölt között hasonlóság van.

B)

Nincs olyan jel, amelyben a jelölő és a jelölt között hasonlóság van.

C)

Van olyan jel, amelyben a jelölő és a jelölt között nincs hasonlóság.

D)

Nincs olyan jel, amelyben nincs hasonlóság a jelölő és a jelölt között.

E)

Egyetlen jel esetében sincs a jelölő és jelölt között hasonlóság.

F)

Minden jel esetén van a jelölő és a jelölt között hasonlóság.

Húzd alá azt az állítást, amelyik igaz, de nem a fenti mondatból következik!

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
A mondat hiányzó részét írd a jel oszlopába, és nevezd meg a jeltípust!
JEL

JELTÍPUS

Egy nagyvárosban a lehető leggyorsabban akarok
eljutni egyik helyről a másikra; föld alatti közlekedést választok, ezért keresem az ….

„M” táblát.

INDEX

Katona barátom augusztus 20-i eskütételén láttuk,
hogyan húzzák fel az ünnepség megnyitásaként a
Parlament előtt a …

nemzeti zászlót.

SZIMBÓLUM

Már régen nem beszéltem a barátommal, s amikor
a telefonban meghallottam a …….., nagyon megörültem.

hangját

IKON
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4. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – definiálás
Nyelvtanórán ismételtétek a szavak jelentését. Fejtsd meg az alábbi rejtvényt, és a kapott szavak felhasználásával alkosd meg újra a DENOTÁTUM (denotatív jelentés) fogalmát!
A magyar, az angol, a német is …

n

y

e

l

v

Ilyen show is van:

v

a

l

ó

s

á

g

Valakire nézve érvényben lévő, rá is …

v

o

n

a

t

k

o

z

ó

Ezzel is működhet lámpa:

e

l

e

m

A másodlagosnál jobb:

e

l

s

ő

d

l

e

g

e

A hetesnek is feladata:

j

e

l

e

n

t

é

s

s

A denotátum egy olyan jelentés, amely a nyelvi elemnek a valóságra vonatkozó elsődleges jelentése.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A nyelvi jelnek több jelentése lehet. A szótári szócikkeket vizsgáltátok. Volt, aki a szavak hangalakját,
volt, aki a jelentéseket gyűjtötte ki.
Alkosd meg az összes lehetséges szó–jelentés kapcsolatot!
Szó 1: (Sz1)		
Szó 2: (Sz2)		
			
			

Jelentés 1: (J1)
Jelentés 2: (J2)
Jelentés 3: (J3)
Jelentés 4: (J4)

Szó–jelentés kapcsolatok:

Sz1 – J1

Sz1 – J2*

Sz1 – J3*

Sz1 – J4

Sz2 – J1*

Sz2 – J2

Sz2 – J3

Sz2 – J4*

A melléklet alapján válaszd ki azokat, amelyek ténylegesen létezők, és jelöld őket csillaggal!

tanári útmutató
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Idegen nyelvről fordítottatok, amikor az alábbi mondat hangzott el:
Ha idegen nyelvből fordítok le egy szót, akkor vagy az elsődleges, vagy a másodlagos jelentését használom.
Te is fordítottál, és egy szónál nem az elsődleges jelentését használtad a mondatalkotáskor, hanem a
másodlagos jelentését.
Írj egy idegen nyelvi (angol, német vagy olasz) mondatot azzal a szóval, amelyet a mellékletben találsz,
majd írd le a fordítását is a mondatnak!
Idegen nyelvi mondat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pl.: Mein Freund schwindelt sich durchs Leben.
Fordítása:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pl.: A barátom végigszélhámoskodja az életét.
Te melyik jelentését használtad az idegen nyelvi szónak?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pl.: A másodlagos jelentését használtam.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
A nyelvi és matematikai jeleket alkalmazva játszottatok az órán. Válaszolj a kérdésekre!
1. Melyik betű következik logikusan a sorban?

OLWKOJWÍO…
Indoklás: Az I, mert az ábécében visszafelé haladunk a betűkkel, az O, W csak sormintát képez.
2. Melyik szám kerül a kérdőjel helyére?

4

5 40

3

7 42

5

3

?

Indoklás: A 30, mert az első két tagot összeszorozzuk, majd megszorozzuk kettővel.
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5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
A jeleket vizsgálva nézegettétek a földrajzi atlaszt is, abban megtaláltátok a kőolaj jelét.
Írd be az ábrába az alábbi fogalmakat!
térképjel

a kőolaj jele

mesterséges jel

képszerű jel

index

mesterséges jel
index
térképjel
képszerű jel
a kőolaj jele

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Közeledik a születésnapod, s otthon mindenki csak titkolózva beszél. A beszélgetésekből azonban
három szót meghallottál. Írd le a lehetséges változatokat, miről lehetett szó!
lejátszó

lejátszó

3

3

lejátszó, MP

Mit kaptál tehát? MP3 lejátszót

MP

MP

3, MP

lejátszó, 3

lejátszó, 3, MP

tanári útmutató
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
A nyelvtankönyvben ezt olvastad:
A NYELVI JEL OLYAN JEL, AMELYNEK VAN VALAMILYEN ELSŐDLEGES JELENTÉSE.
Jelöld X-szel, ami az állításból következik, illetve nem következik!
Következik

Nem
következik

Nincs olyan jel, amelynek nincs elsődleges jelentése.

X

Van olyan jel, amelynek nincs elsődleges jelentése.

X

Egyetlen jelnek sincs elsődleges jelentése.

X

Minden jelnek van elsődleges jelentése.

X

Nincs olyan jel, amelynek van elsődleges jelentése.

X

Van olyan jel, amelynek van elsődleges jelentése.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Fejezd be a történetet a képek alapján!

A barátom nagyon szeret focizni.

Többen mondják, hogy néha hihetetlen mutatványokra is
képes.

Előfordult az is, hogy szabálytalanul szerezte meg a labdát
(eldugta a pólója alá), s ezért kiállították.

Pl.: A legutóbbi bajnokságra nagyon felkészültek, az edző
hosszasan magyarázta a taktikát.

Pl.: Meg is lett az eredménye, megnyerték a bajnokságot, s a
barátom vehette át a kupát.

X
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2. MODUL
A SZÓKINCS
STILISZTIKÁJA;
A SZÓALAKOK ÉS
MONDATFORMÁK
MINT
STÍLUSESZKÖZÖK;
AZ ALAKZATOK
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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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1. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – definiálás
Találd meg az alábbi képek stílusra is érvényes jelentését, majd azok segítségével alkosd meg a fogalmat!

A képek forrása: http://www.mobilalkusz.hu/images/gondolkodo.jpg, http://www.copquest.com/31-1100.jpg, ClipArt, http://hometown.aol.com/imfullofdreams/images/rolling-stones-800.jpg

A stílus olyan kifejezésmód, amelyben a gondolatokat és az érzelmeket nyelvi elemek segítségével
fejezzük ki.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Pályáztál az iskolai versíró pályázaton, s beküldted saját verseidet. Ezekben használtál az alakzatok
közül: ismétlést (I), ellentétet (E) és fokozást (F).
Jelöld a betűjelekkel, hogy egy-egy versben milyen változatok lehettek!

–

I

E

F

I, E

I, F

E, F

I, E, F

Az alábbi versrészletekben ezek közül mely megoldások szerepelnek?
„A pillanatok zörögve elvonulnak, / de te némán ülsz fülemben.” (József Attila)
Megoldás: E: ellentét
„Meghalt a nagy Pán! A nagy Pán halott”/Hallják ezt a hajósok, de nem értik.” (Reviczky Gyula)
Megoldás: I, E: ismétlés, ellentét

tanári útmutató
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Órán az alábbi megállapítás hangzott el:
EGY ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLAT AKKOR ÉS CSAK AKKOR SZÓLÁS, HA TARTALMÁT A
BENNE LÉVŐ SZAVAK KÉPES ÉRTELMŰ HASZNÁLATÁVAL FEJEZI KI.
Az alábbi esetek közül melyek fordulhatnak elő (E) és melyek nem (N)? Írd a megfelelő betűt az állítások elé!
E	Ez az állandósult szókapcsolat nem szólás, tartalmát nem a benne lévő szavak képes értelmű
használatával fejezi ki.
N	Ez az állandósult szókapcsolat szólás, tartalmát nem a benne lévő szavak képes értelmű használatával fejezi ki.
N	Ez az állandósult szókapcsolat nem szólás, tartalmát a benne lévő szavak képes értelmű használatával fejezi ki.
E	Ez az állandósult szókapcsolat szólás, tartalmát a benne lévő szavak képes értelmű használatával
fejezi ki.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A költők sokszor nem a hétköznapi szavakkal, szófordulatokkal írják le gondolataikat, gyakran megszépítik mondanivalójukat. Dolgozz a minta alapján!
„És azután utóvégre,
Észrevétlenül megérve,
Lehullani önmagától,
A kiszáradt életfáról…”
(Vajda János)

„Úgy született hajdan a vers az ujjam alatt,
ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas
fényes, páncélos, ízelt bogarat.”
(Babits Mihály)

„Tárt otthonokba látsz az ablakon.
Az emberek feldöntve és vakon,
vízszintesen feküsznek,”
(Kosztolányi Dezső)

Amikor csendben
megöregszünk, meghalunk.

Úgy írtam régen a verset, hogy minden apró
részletére figyeltem.
(Hasonló jó válasz elfogadható.)

A nyitott ablakokon belátsz a lakásokba. Az
emberek csukott szemmel fekszenek az ágyban.
(Hasonló jó válasz elfogadható.)
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2. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Írd be az ábrába az alábbi kifejezéseket!
alakzat

szóismétlés

stiláris eszköz

hozzátoldásos alakzat

stiláris eszköz
alakzat
hozzátoldásos alakzat
szóismétlés

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A tankönyvben ezt olvashattad:
Stílusteremtő lehetőségekből vagy a szókészlet vagy a kifejezéskészlet szintjén választhatunk.
„Szólt, és fölkele Jónás, hogy szaladna,
de nem hová a Mennybeli akarta,
mivel rühellé a prófétaságot,”
(Babits Mihály)

Fejezd be a mondatot!
Ebben a versrészletben nem a kifejezéskészlet szintjén használt
a költő stílusteremtő lehetőséget, hanem a szókészlet szintjén.

A kép forrása: http://enciklopedia.fazekas.hu/gallery/magyar/
large/babits2.jpg

tanári útmutató
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Baudelaire és Verlaine verseiben kerestetek alakzatokat a szöveggyűjteményben: túlzást, ellentétet és
ismétlést. Kiírtátok az idézeteket a táblára, s felraktátok a két költő képét. Mivel nem mindenki tudta,
melyik idézet kihez tartozik, milyen párosítások lehettek?
Betűjelekkel írd le a lehetséges változatokat!

Baudelaire (B)

Verlaine (V)

A képek forrása:
http://web.oneonline.it/andima/baudelaire/images/baud-titolo.gif,
http://www.nonsolobiografie.it/personaggi/primopiano_paul_verlaine.jpg

Alakzatok
„Uram, ma, butaság s vad dühök idején
áldalak, …”

„Láttunk csillagvilágot, …
Láttunk dús tájakat…”

ellentét (E)

ismétlés (I)
„láttuk, hogyan fecseg az ész ittas bolondja,
az Emberfaj, amely máig sem változott,
duhaj, agóniás dühhel Istenre rontva:”
túlzás (T)

Lehetséges változatok:
B – T*

B–E

B – I*

V–T

V – E*

V–I

A szöveggyűjteményből keresd ki a helyes megoldásokat, és jelöld csillaggal!
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Stílusteremtő lehetőséget hordoznak az állandósult szókapcsolatok.
A hétköznapi kifejezéseket sokszor sokkal szemléletesebben fejezik ki ezek a kifejezések, mondatok.
Folytasd a minta szerint! Írd a pontsorra a táblázatban, milyen állandósult szókapcsolatról van szó!
Használd a Magyar szólások és közmondások könyvét, illetve híres emberek mondásairól szóló gyűjteményeket!
Hétköznapi kifejezés

Többen többre
képesek

Pl.: Feleslegesen
sokat beszél

Szólás

„Egységben az erő”

Pl.: „Sok beszédnek
sok az alja.”

Közmondás

Szállóige

„Sok lúd disznót
győz.”

„Egynek minden
nehéz, soknak semmi
sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)

Pl.: „Aki sokat beszél,
keveset mond.”

Pl.: „Sokat beszéltek,
szépet beszéltek, de
ebből még a hon nem
él meg.”
(Petőfi Sándor)
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3. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Írd be az alábbi kifejezéseket a felosztás megfelelő helyére!
enyhén gúnyos szavak

különleges használatú szavak

mérsékelten választékos szavak
durva, vulgáris szavak
költői szavak

pozitív festői erejű szavak

közhasználatú szavak

humoros szavak

fennkölt vagy ünnepies szavak

negatív festői erejű szavak
erősen gúnyos szavak
mérsékelten
választékos
szavak

pozitív festői
erejű szavak

fennkölt vagy
ünnepies szavak

költői szavak

különleges
használatú szavak

enyhén gúnyos
szavak

erősen gúnyos
szavak

Szókészlet
(festői erő alapján)

negatív festői
erejű szavak
humoros szavak
közhasználatú
szavak

durva, vulgáris
szavak
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Állapítsd meg, hogy az alábbi versidézetekben a felsorolt stílusminősítésű szavak közül melyek találhatók!

„Testamentuma lapjait
A szegény Villon itt lezárja.
Jöjjetek el, ha temetik,
És lélekharang cseng utána.
Öltözzetek piros ruhába,
A szerelem mártírja volt:
Így mondta, kani mivoltára,
Mikor e földtől búcsúzott.”
(Villon)

Pl.: Testamentuma, lélekharang: fennkölt v.
ünnepies; szegény, temetik stb. közhasználatú;
kani mivolta enyhén gúnyos stb.

„Kicsi kunyhó, szerető szív,
Messze égbolt, tiszta, kék –
Fulladjon meg Ady Endre
Lehetőleg máma még.”
(Karinthy Frigyes paródiája)

Pl.: kunyhó, szív stb. közhasználatú, máma
humoros stb.
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A szókészlet szintjén stílusteremtő lehetőséget rejtenek magukban a többjelentésű (T), az azonos alakú
(A), a rokon értelmű (R) és az ellentétes jelentésű szavak (E) is. Egy-egy irodalmi műben egy vagy több
is előfordulhat ezek közül. A betűjelek használatával sorold fel, milyen lehetőségeket találhatunk!

Többjelentésű szavak (T)

Azonos alakú szavak (A)

Rokon értelmű szavak (R)

Ellentétes jelentésű szavak (E)

Lehetséges előfordulások:

T

A

R

E

T, A

T, R

T, E

A, R

A, E

R, E

T, A, R

T, R, E

T, A, E

A, R, E

T, A, R, E

–

Az alábbi idézetekben a felsoroltak közül mely lehetőségek találhatók?
„… De minek beszélek, a szám majd hibázik –
»Nem biz az, kerek szám lett: kijárta százig.«”
(Arany János)

A: Azonos alakú szavak

„Tanulj dalt a zengő zivatartól,
Mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl.”
(Vörösmarty Mihály)

R: Rokon értelmű szavak

„Sikolt a zene, tornyosul, omlik
Parfümös, boldog, forró, ifjú pára.
S a rózsakoszorús ifjak, leányok
Rettenve néznek egy fekete párra.”
(Ady Endre)

R – E: Rokon értelmű szavak,
ellentétes jelentésű szavak

40

MAtematika „B ” • MAGYAR NYELV • 11. évfolyam

tanári útmutató

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Nyelvtanórán ezt tanultátok:
CSAK KÖZISMERT SZEMÉLYEK HÍRES MONDÁSAI SZÁLLÓIGÉK.
Írj „K” betűt az állítás elé, ha a fenti mondatból következik, „N” betűt, ha nem következik!
N

Nincs olyan szállóige, amely közismert ember híres mondása.

K

Nincs olyan szállóige, amely nem közismert ember híres mondása.

K

Van olyan szállóige, amely közismert ember mondása.

N

Van olyan szállóige, amely nem közismert ember mondása.

K

Minden szállóige közismert ember mondása.

N

Egyetlen szállóige sem közismert ember mondása.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A hétköznapi, közömbös jelentésű szavakat sokszor másképpen mondjuk, attól függően, hogy milyen
társaságban vagyunk, milyen a hangulatunk, vagy éppen mit akarunk sugallni a szavakkal.
Írd a táblázatba a minta szerint a kifejezéseket!
Zabál

Eszik

Csipeget

Feldobta a talpát.

Meghalt.

Elköltözött az élők sorából.

Pl.: Állandóan pofázik.

Mindig beszél.

Pl.: Sokat csacsog.

Pl.: Beképzelt majom.

Öntelt.

Pl.: Önbizalommal teli.

Pl.: Hazug disznó.

Pl.: Nem mond igazat.

Pl.: Füllentős.

Milyen fajta átalakítást végeztünk?
Ha a közömbös szavakat szándékosan csúnya, vulgáris kifejezésekkel cseréljük fel, akkor kakofemizmusról beszélünk (bal oldali oszlop), s ha szándékosan el akarjuk rejteni jelentésüket, vagy szépíteni
akarunk rajta, akkor eufemizmust alkalmazunk (jobb oldali oszlop).
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4. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A megadott kifejezések segítségével fogalmazd meg, mi a szófaji átcsapás!
szófajváltás

szerep
eltérő
szó

köznyelvi

A szófaji átcsapás olyan szófajváltás, amikor egy szót a köznyelvitől eltérő szerepben használunk.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Házi feladatként szólásokat, közmondásokat és szállóigéket kellett gyűjtenetek. Ezeket egyrészt köznyelvi szövegekben, másrészt irodalmi művekben kellett keresnetek. Írd le, milyen változatok lehettek!

Szólás (1)
Köznyelvi (A)
Közmondás (2)
Irodalmi (B)
Szállóige (3)

Változatok:
1–A

1–A

3–A

1–B

2–B

3–B

Válaszd ki az egyik változatot, és írj rá példát! (Tetszőlegesen bármilyen helyes megoldás elfogadható!) Pl.: 2 – A : Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A szófajok stílushatását vizsgálva az alábbi megállapításról beszéltetek:
Egy szöveg stílusa lehet nominális (ha a szövegben nincsenek igék),
vagy verbális (ha a szöveg halmozza az igéket).
Balassi Bálint így ír az Egy katonaének című versében:
„Ellenség hirére vitézeknek szive gyakorta ott felbuzdul,
Sőt azon kivűl is, csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul,
Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul”
Fejezd be a mondatot!
A fenti versrészletben Balassi Bálint nem a névszókat halmozza,
nem nominális a stílus, hanem verbális.

Balassi Bálint
A kép forrása: http://enciklopedia.fazekas.
hu/gallery/magyar/large/balassi1.jpg

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Kövesd a mintát legalább két elemmel!
leng

lenget

lengedezik

vakar

vakargat

vakarózik

zeng

zenget

zengedezik

ment

menteget

mentegetőzik

Magyarázd meg a szabályszerűséget!
Minden előző szóalakot még egy képzővel láttunk el úgy, hogy először a gyakorító ige képzőjét, majd
a visszaható ige képzőjét kapta.
Más, hasonló megfogalmazású mondat is elfogadható ilyen értelemben.
A „ment” szóval és egy képzett származékával írj egy-egy mondatot!
1. Pl.: Tegnap a barátom gyalog ment haza.
2. Pl.: Karcsi, ha valami rosszat tesz, mindig mentegetőzik.
A kritériumnak megfelelő jó megoldások elfogadhatók.
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5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Helyezd el az ábrában az alábbi szavakat:
dinamók

szókincsréteg

szakszó

szókincsréteg
szakszó

dinamók

József Attila
A kép forrása: http://images.google.
hu/imgres?imgurl=http://www.bibl.
u-szeged.hu/exhib/ja/img/ja.jpg

„a bogárhátú dinamók
Hűvösen fénylenek.”
(József Attila)

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Hogyan növelhetjük egy vers stílushatását mondattani szinten, ha a felsorolt elemek közül egyet vagy
többet is gyakrabban használhatunk?
alany (A)

tárgy (T)

határozó (H)

Írd le betűjelekkel, hogy a versekben a fentiek közül melyeket halmozhatnak a költők!

A

T

A, H

H

T, H

A, T

A, T, H

Válaszd ki, hogy az alábbi versrészletben melyik változatot használta a költő!
„Itt zászló zászlóval nagy csoportokban hull,
Amott fekszik sok török halva lovastul,
Imitt félholtan vitéz vitézre borul;
Ki alatt ló fekszik, némely ló alatt fúl.” (Zrínyi)

A,H
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
A mondatok stilisztikai értékét vizsgálva az alábbi mondatot fogalmaztátok meg.
HA ROKON TARTALMÚ, HASONLÓ SZERKEZETŰ MONDATOKAT RENDELÜNK EGYMÁS
MELLÉ, AKKOR PARALLELIZMUST (MONDATPÁRHUZAMOT) KAPUNK, DE CSAK AKKOR.
Írj M betűt annak a mondatnak a buborékjába, amely megfelel a fenti mondatnak,
és N betűt annak a buborékjába, amelyik nem felel meg a fenti mondatnak!
A) Ez parallelizmus; de az egymáshoz rendelt mondatok nem hasonló szerkezetűek.

N

B) Ez nem parallelizmus; és az egymáshoz rendelt mondatok hasonló szerkezetűek.

N

C) Ez parallelizmus; és az egymáshoz rendelt mondatok hasonló szerkezetűek.

M

D) Ez nem parallelizmus; de az egymáshoz rendelt mondatok nem hasonló
szerkezetűek.

M

Írj legalább egy parallelizmusra példát a szöveggyűjteményedből!
Példa:
Ady Endrétől:
A Halál rokona c. versben a „Szeretem…” kezdetű mondatok
Álmom: az Isten első versszaka
Bujdosó kuruc rigmusa 3. vsz. első két sora stb.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Írd be a hiányzó szót!

szemére …



szemére vet

számba …



számba vesz

felelősségre …



felelősségre von

emberére …



emberére akad

sarkára …



sarkára áll

3. MODUL
A SZÓképek,
a képszerűség
egyéb
stíluseszközei
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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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1. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – definiálás
Fogalmazd meg az alábbi kifejezések segítségével, mi a trópus!
keletkezik

szókép

névátvitel

névcsere

A trópus olyan szókép, amely névátvitellel vagy névcserével keletkezik.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Az irodalmi művekben előfordulhatnak metaforák, szinesztéziák, szimbólumok, ezek közül egy
műben akár több is. Jelöld betűjelekkel, milyen összeállításban alkalmazhatja ezeket a költő!
metafora (A)

szinesztézia (B)

szimbólum (C)

–

A

B

C

A, B

A, C

B, C

A, B, C

Nevezd meg, hogy az alábbi versrészletekben melyik változat található!
„Sűrű csönd ropog a havas
mezőben.”
(József Attila)

C: szinesztézia

„Zöld robbanásokkal kitört
a kikeleti víg erőszak.”
(József Attila)

A, C: metafora, szinesztézia
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Tanárotok ezt mondta:
AKKOR ÉS CSAK AKKOR BESZÉLÜNK TELJES METAFORÁRÓL, HA A SZÓKÉPBEN SZEREPEL
MIND AZ AZONOSÍTÓ, MIND AZ AZONOSÍTOTT.
Karikázd be annak az osztálytársadnak a nevét, aki helyesen értelmezte a kijelentést, a többiek nevét
húzd át!
Sanyi azt mondta: Ez teljes metafora; nem szerepel benne az azonosító és azonosított.
Kata azt mondta: Ez nem teljes metafora; nem szerepel benne az azonosító és azonosított.
Zotya azt mondta: Ez nem teljes metafora; szerepel benne az azonosító és azonosított.
Klári azt mondta: Ez teljes metafora; szerepel benne az azonosító és azonosított.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A virág ősidők óta szimbolikus jelentéssel bír. Már az első, 1818-ban kiadott virágnyelvszótárban (Les
Langues des Fleurs – Virágok nyelve) olvasható több mint 800 különféle növény jelentése. A virágnyelv létére a Bibliában és a görög, római mitológiában is találunk utalásokat.
Dolgozz a minta alapján, és használd a mellékletben található „viráglistát”!
„A hatalmas szerelemnek
Megemésztő tüze bánt.
Te lehetsz írja sebemnek
Gyönyörű kis tulipánt.”
(Csokonai Vitéz Mihály)

„Én drágalátos palotám, jóillatú piros rózsám,
Gyönyerő szép kis violám, élj sokáig, szép Júliám!”
(Balassi Bálint)

Csokonai számára a szeretett nő
a tökéletes szeretőt jelenti.

Balassinak Júlia a szerelmet,
a szépséget és a ragaszkodást
jelképezi.

A képek forrása: http://www.johnscheepers.com/catview.cgi?_fn=Item&_recordnum=5136&_category=Tulips:Lily,
http://www.bbc.co.uk/gardening/images/plants/viola_cornuta_main.jpg
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2. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Írd be az ábrába az alábbi kifejezéseket!
metafora

költői metafora

szókép

teljes metafora

főnévi metafora

szókép
metafora
költői metafora
teljes metafora
főnévi metafora

2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Folytasd a minta szerint legalább két elemmel!
fűzfa – víz

fűzfa hajol a víz fölé

a fűzfa szomorúan hajol a víz fölé

nap – táj

a nap mosolyog a tájra

a nap vidáman mosolyog a tájra

Bármely jó megoldás elfogadható!
Írj önállóan egy új példát!
..........................................................................................
Fogalmazd meg, mi volt a szabály!
A megadott szókapcsolatból mindig megszemélyesítést alkottunk, s utána határozóval bővítettük.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A névátvitel és névcsere eredménye többféle szókép lehet. Ezzel kapcsolatban játszottatok órán. Tanárotok a narancssárga „felhőket” emelte fel, nektek a zöld „felhők” közül kellett egyet-egyet felemelni.
Milyen megoldások lehettek ez alapján?

Névátvitel
(Á)

Metafora
(1)

Névcsere
(CS)

Szinekdoché
(5)

Szimbólum
(3)

Szinesztézia
(4)

Metonímia
(2)

Írd be a lehetséges párosítások betűjelét a téglalapokba!
Á – 1*

Á–2

Á – 3*

Á – 4*

Á–5

Cs – 1

Cs – 2*

Cs – 3

Cs – 4

Cs – 5*

Jelöld csillaggal a ténylegesen létező párokat!

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Ismétlés során elhangzott az alábbi mondat:
A metaforák vagy köznyelviek, vagy költőiek.
Olvasd el az alábbi metaforát, állapítsd meg a fajtáját a fenti meghatározás szerint, és egészítsd ki a
mondatot!
A beszédének van sava-borsa.
Ebben a mondatban a metafora nem költői, tehát köznyelvi.
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3. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Írd be az adott kifejezéseket a megfelelő helyekre!
szinekdoché

metafora

metonímiák csoportja

metaforák csoportja

metonímia

szinesztézia

metafora
metaforák csoportja
szinesztézia
Szóképek
metonímia
metonímiák csoportja
szinekdoché

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
A szinesztéziáról beszélgettetek, s elhangzott az alábbi mondat:
A SZINESZTÉZIA OLYAN SZÓKÉP, AMELY HASONLÓSÁGI, ÉRINTKEZÉSI KÉPZETTÁRSÍTÁSON ALAPUL.
Ezt többen többféleképpen értelmezték. Húzd át annak a mondatnak a betűjelét, amely nem következik, karikázd be annak a betűjelét, amelyik következik a fenti állításból!
A)

Van olyan szókép, amelynek nem hasonlósági, érintkezési képzettársítás az alapja.

B)

Van olyan szókép, amelynek hasonlósági, érintkezési képzettársítás az alapja.

C)

Nincs olyan szókép, amelynek nem hasonlósági, érintkezési képzettársítás az alapja.

D)

Nincs olyan szókép, amelynek hasonlósági, érintkezési képzettársítás az alapja.

E)

Egyetlen szóképnek sem hasonlósági, érintkezési képzettársítás az alapja.

F)

Minden szóképnek hasonlósági, érintkezési képzettársítás az alapja.

Húzd alá azt a mondatot, amelyik nem következik a fenti állításból, de igaz!
Írj egy példát szinesztéziára!
Pl.: barna gond, sűrű csönd, virágos dal stb.
Bármilyen jó megoldás elfogadható!
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A költők többféle stíluseszközt is használhatnak, ilyenek például a hasonlat (H), a körülírás (K) és a
szépítés (Sz).
Írd le, hogy a költők egy versen belül milyen stíluseszközöket használhatnak ezek közül!
–

H

K

Sz

H, K

H, Sz

K, Sz

H, K, Sz

Írd le, hogy az alábbi versidézetekben melyik változat fordul elő!

„Napfogyatkozás jött szeme világára.”
(Petőfi)

„Midőn az est, e lágyan takaró,
fekete, sima bársonytakaró,
melyet terít egy óriási dajka,
a féltett földet lassan eltakarja
s oly óvatosan, hogy minden fűszál
lágy leple alatt egyenesen áll
és nem kap a virágok szirma ráncot
s a hímes lepke kényes, dupla szárnyán
nem veszti a szivárványos zománcot
és úgy pihennek e lepelnek árnyán,
e könnyű, sima, bársonyos lepelnek,
hogy nem is érzik e lepelt tehernek:”
(Babits)

Megoldás: Sz: szépítés

Megoldás: K, H: körülírás, hasonlat
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Találd meg a képhez tartozó hiányzó szót! Dolgozz a minta alapján!

szemforgató

nyakigláb

lángész

A képek forrása:
http://old.webconsult.hu/vadnaigaleria/htdocs/belso1.php?info=virtual&muv_id=19,
http://edmulio.blogter.hu/user_files/9853/Nyakiglab.jpg,
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.nograd.net/gallery/sipos/kicsi/s3.jpg&imgrefurl=http://www.nograd.
net/gallery/sipos/3.htm&h=363&w=496&sz=27&hl=hu&start=1&tbnid=_2hJgeZPyDubnM:&tbnh=95&tbnw=130&prev=/
images%3Fq%3Dl%25C3%25A1ng%25C3%25A9sz%26svnum%3D10%26hl%3Dhu%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:
hu:official%26sa%3DN
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4. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a szimbólum!

gondolati

érzéki
jelkép

jel

tartalom

A szimbólum olyan jelkép, amely valamely gondolati tartalom érzéki jele.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A névcserével keletkező költői képeket gyakoroltátok. Tanárotok két kis kosárkát helyezett az asztalra.
Az egyik kosárban két lap volt: az egyiken a metonímia (M), a másikon a szinekdoché (Sz) szó szerepelt. A másik kosárban az alább felsorolt kifejezések voltak egy-egy lapon:
1

Helyi, térbeli érintkezésen alapuló kép

2

A nem és a fajta felcserélésén alapuló kép

3

Időbeli érintkezésen alapuló kép

4

A rész és egész viszonyán alapuló kép

5

Anyagbeli érintkezésen alapuló kép

6

Egyes és többes szám felcserélésén alapuló kép

7

Ok-okozati érintkezésen alapuló kép

Önként jelentkezők húztak mindkét kosárból egy-egy cédulát. Milyen párosításokat húzhattak?
Nagybetűkkel és számokkal jelölve írd le a lehetséges párokat!
M – 1*

M–2

M – 3*

M–4

M – 5*

M–6

M – 7*

Sz – 1

Sz – 2*

Sz – 3

Sz – 4*

Sz – 5

Sz – 6*

Sz – 7

Jelöld csillaggal a ténylegesen megfelelő párokat!
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A hasonlatokról az alábbi megállapítás hangzott el órán:
A költői hasonlatok lehetnek szemléleti vagy érzelmi, hangulati jellegűek.
Állapítsd meg, hogy az alábbi idézetben milyen fajta hasonlat van, s ennek alapján egészítsd ki a
mondatot!
„Bájos vala ő! / Mint a pipacsból / Font koszorú. / Vagy mint a bakter dárdájába ütődött / Éjjeli holdsúgár!”
(Petőfi Sándor: A helység kalapácsa)

A kép forrása: http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/petofi/kepek/29a.jpg

A fenti hasonlatban nem szemléleti, hanem érzelmi, hangulati hasonlatot használt a költő.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Alakítsd át a minta szerint!

színtelen üveg – színtelen hang

hideg szoba – hideg fény

meleg ruha – meleg szín

fehér ruha – fehér csönd

Bármely jó szinesztézia elfogadható!
Fogalmazd meg, mi volt a szabály!
A jelzős szerkezetet átalakítottuk költői képpé – szinesztéziává.

tanári útmutató
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5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Írd be az ábrába az alábbi fogalmakat!
metonímia

köznyelvi metonímia

szókép

időbeli érintkezésen alapuló metonímia

szókép
metonímia
köznyelvi metonímia
időbeli érintkezésen
alapuló metonímia

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Irodalomórán az alábbi költői eszközöket kellett versekben keresnetek:
megszemélyesítés (M)

allegória (A)

szimbólum (Sz)

Jelöld a betűjelekkel, hogy milyen lehetséges összetételben találhattatok ilyeneket a versekben?

–

M

A

Sz

M, A

M, Sz

A, Sz

M, A, Sz

Fogalmazd meg, minek a szimbóluma a mellékelt rajz!
Pl.: Az internet szimbóluma. Vagy: Közösségi internetezési hely jele.
(A mellékletben bővebben olvashatsz róla.)
Írj a vonalra az irodalmi szöveggyűjteményedből egy megszemélyesítést (szerző, cím, idézet)!
Pl.: Kosztolányi Dezső Őszi reggel című versében: „Ezt hozta az ősz.”
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Átismételtétek, amit az allegóriáról tanultatok. A tanárotok ezt mondta:
AZ ALLEGÓRIA OLYAN SZÓKÉP, AMELYET HOSSZABB GONDOLATSORON KERESZTÜL BONTUNK KI.
Jelöld X-szel, ami az állításból következik, illetve nem következik!
Következik
Nincs olyan szókép, amelyet hosszabb gondolatsoron
keresztül bontunk ki.
Nincs olyan szókép, amelyet nem hosszabb
gondolatsoron keresztül bontunk ki.
Van olyan szókép, amelyet nem hosszabb
gondolatsoron keresztül bontunk ki.
Van olyan szókép, amelyet hosszabb gondolatsoron
keresztül bontunk ki.
Egyetlen szóképet sem bontunk ki hosszabb
gondolatsoron keresztül.
Minden szóképet hosszabb gondolatsoron keresztül
bontunk ki.

X
X
X*
X

Van-e olyan megoldás, ami igaz, de nem következik az állításból? Jelöld csillaggal!
Írj rá egy példát! Pl.: metonímia: „Útra kelünk. Megyünk az Őszbe.” (Ady)

Lotz Károly: Allegória
A kép forrása: htp://www.kieselbach.hu/m-1922

Nem
következik

X
X
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Vizsgáld meg az idézetet a minta szerint!
igei metafora
alliteráció(k)

„Füstöl a víz, lóg a káka
megszemélyesítés

kókkadón a pusztaságba.
metafora

Dunnába bútt fönn a magas.
metonímia

Sűrű csönd ropog a havas mezőben.”

szinesztézia

(József Attila: Holt vidék)

szinesztézia
archaizálás
hasonlat
megszemélyesítés
ismétlés

megszemélyesítés

„A kék, vas éjszakát már hozza hömpölyögve
figura etymologica

lassudad harangkondulás.
És mintha a szív örökről-örökre
állna s valami más,

megszemélyesítés

talán a táj lüktetne, nem az elmulás.
Mintha a téli éj, a téli ég, a téli érc
volna harang

metafora

s nyelve a föld, a kovácsolt föld, a lengő nehéz.
S a szív a hang.”
metafora
(József Attila: Téli éjszaka)

Akkor megfelelő a megoldás, ha legalább 6 költői eszközt megnevez a tanuló!
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Stílusrétegek,
stílusárnyalatok
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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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1. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – definiálás
Az alábbi kifejezések segítségével fogalmazd meg, mi a stílusréteg!
csoport

kifejezésmód
nyelvi

stílusváltozat

eszköztár

A stílusréteg olyan stílusváltozat, amelyet egy csoport kifejezésmódja, nyelvi eszköztára alakít ki.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Egy ember egy nap során is számos stílusréteget alkalmazhat. Állítsd össze a nagybetűkkel, hogy az
alábbiak közül milyet használhat egy napon!
társalgási stílus (T)

hivatalos stílus (H)

publicisztikai stílus (P)

–

T

H

P

T, H

T, P

H, P

T, H, P

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
A társalgási stílusról beszélgetve felvetődött az axióma kérdése. Tanárotok azt mondta:
HA CÁFOLHATATLAN ALAPIGAZSÁGOT KÖZLÖK, AKKOR AXIÓMÁT HASZNÁLOK, de csak
akkor.
Többen többféleképpen alakítottátok át a mondatot, de nem mindegyik lett igaz. 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)

Most nem cáfolhatatlan alapigazságot közlök, nem axiómát használok.

B)

Most nem cáfolhatatlan alapigazságot közlök, de axiómát használok.

C)

Most cáfolhatatlan alapigazságot közlök, de nem axiómát használok.

D)

Most cáfolhatatlan alapigazságot közlök, axiómát használok.

tanári útmutató
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4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Alakítsd át a mondatokat a minta alapján!

„Pro primo az apparátust kellene
aktivizálni, majd summázni
a tapasztalatokat.”

„Először a csapatot kellene mozgósítani, majd összegezni a tapasztalatokat.”

„A szerzett tapasztalatok
determinálják a további
dirigálást.”

„A szerzett tapasztalatok meghatározzák
a további irányítást.”

„A forint devalválódása is
közrejátszik a termelés
racionalizálásában.”

„A forint gyengülése is közrejátszik
a termelés ésszerűsítésében.”
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2. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Olvasd el az alábbi szöveget!
– Kati!
– Na, mi van, mondd gyorsan, mert sietek!
– Megyünk holnap úszni?
– Nem igazán van kedvem.
– De a héten legalább el kellene menni!
– Jó, de akkor inkább csütörtök délután, akkor talán ráérek.
– Rendben, az uszi előtt várlak kettőkor!
– Oké, na szia!
Írd a szöveg stílusának megnevezését a vonalra! Helyezd el az ábrában az adott szavakat a megfejtéssel együtt!
társalgási stílus, stílusréteg, beszélt nyelvi stílus, stílus

stílus

stílusréteg

beszélt nyelvi
stílus

társalgási stílus

tanári útmutató
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Tanárotok készített egy számítógépes párosító játékot. Ennek egyik elemeként az alábbi képek jelentek meg:

Írott nyelvi stílusok (I)

Beszélt nyelvi stílusok (B)

A másik csoportban a következők voltak:
Stílusfajták:
Publicisztikai stílus (P)

Hivatalos stílus (H)

Tudományos stílus (Tu)

Társalgási stílus (Tá)

Szónoki stílus (R)

Szépirodalmi stílus (Sz)

A program véletlenszerűen párosította a két csoport elemeit. Jelöld a nagybetűkkel, hogy milyen
párok jelenhettek meg a képernyőn!

I – Sz*

I – Tu*

I – P*

I – H*

I – Tá

I–R

B – Sz

B – Tu

B–P

B–H

B – Tá*

B – R*

A valóban összetartozó párokat jelöld csillaggal!
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Nyelvtanórán tanárotok ezt mondta:
Mindennapi kommunikációnk során vagy a saját magunkra, egyéniségünkre jellemző stílusunkat
(egyéni stílus) használjuk, vagy idomulunk korunk napi nyelvhasználatához (korstílus).
Határozd meg, az alábbi szöveget melyik jellemzi inkább!

„Ha erre az utolsó két tíz esztendőre, melyben hazai nyelvünket
becsülni s mivelni kezdettük, és azokra a munkára tekéntünk, melyek
azolta sajtóink alól kijöttek, nem lehet valamennyire nem vigasztalódnunk. Úgy tetszik, mintha egyszerre ébredtünk volna fel hosszas mély
álmunkból; vagyis inkább mintha egyszerre szabadultak volna fel
kezeink a láncok alól, melyek alatt esztendőszázaktól fogva senyvedtenek.”
(Batsányi János)
Batsányi János
A kép forrása: http://www.vendegvaro.
hu/kimg/byi/batsanyi.jpg

Egészítsd ki az alábbi mondatot!
Batsányi János nem egyéni stílust használt, hanem korstílust.
Elfogadható még: Batsányi János nem egyéni stílust használt, hanem korának megfelelő napi nyelvhasználati stílust.
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Folytasd a szöveg átalakítását a minta szerint!

„Zöld robbanásokkal kitört
A kikeleti víg erőszak.”
(József Attila: Március)
1937. március 2-án reggelre virradóan a jó időnek
köszönhetően jól láthatóan megjelentek a fákon a
zöld levelek, beköszöntött a tavasz.
Te, figyelj, haver! Tegnap éjjel olyan meleg
volt, hát azt hittem, eldobom az agyam.
Erre látom ám reggel, hogy kizöldültek a
fák, na, mondom magamnak, haver, itt a
tavasz!

„Sötétség és hideg vesz körül nemsokára;
tündöklő nyaraink gyors tüze, ég veled!”
(Baudelaire: Őszi ének)
Tetszőleges megoldások elfogadhatók, melyek
stílusárnyalatot váltanak.
Pl.: A nap nyugszik 16 óra 10 perckor, az éjszakai középhőmérséklet a januárnak megfelelően
–6 fok körül alakul.
Tetszőleges megoldások elfogadhatók,
melyek stílusárnyalatot váltanak.
Pl.: Te, figyelj! Most lenne jó kirándulni,
mert nemsokára itt a tél.
Mi a szövegátalakítás szabálya? A stílusárnyalatokat váltogattuk.
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3. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Írd be a kifejezéseket a megfelelő helyre!
vitairat

írott nyelvi stílusok

napló

beszélt nyelvi stílusok
publicisztikai stílus

novella

tudományos stílus

hivatalos stílus
szónoki stílus

cikk

esszé

kérvény

szépirodalmi stílus

társalgási stílus

tudományos stílus

Pl.: esszé

publicisztikai stílus

Pl.: cikk

hivatalos stílus

Pl.: kérvény

szépirodalmi stílus

Pl.: novella

társalgási stílus

Pl.: napló

szónoki stílus

Pl.: vitairat

írott nyelvi stílusok

Stílusrétegek

beszélt nyelvi stílusok
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Vizsgáltátok a publicisztikai szövegeket. Az alábbi szavak szerint kerestetek bennük:
állandósult szókapcsolatok (Á), neologizmusok (N), divatszavak (D), közhelyek (K)
Egy szövegen belül több is előfordulhat. Milyen változatok lehettek? Jelöld nagybetűkkel!
–

Á

N

D

K

Á, N

Á, D

Á, K

N, D

N, K

D, K

Á, N, D

Á, N, K

Á, D, K

N, D, K

Á, N, D, K

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
A stílusról beszélgetve ezt olvastátok:
A HELYZETHEZ NEM ILLŐ NYELVHASZNÁLATOT STÍLUSTALANSÁGNAK NEVEZZÜK.
Erről elkezdtetek vitatkozni, és többen, többféleképpen fejeztétek ki ezt a mondatot. Írj „I” betűt az
igaz, „H” betűt a hamis állítások elé!
H

Van olyan helyzethez nem illő nyelvhasználat, ami nem stílustalanság.

I

Van olyan helyzethez nem illő nyelvhasználat, ami stílustalanság.

I

Nincs olyan helyzethez nem illő nyelvhasználat, ami nem stílustalanság.

H

Nincs olyan helyzethez nem illő nyelvhasználat, ami stílustalanság.

I

Minden helyzethez nem illő nyelvhasználat stílustalanság.

H

Egyetlen helyzethez nem illő nyelvhasználat sem stílustalanság.
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A mellékletben lévő szótár segítségével írd át az alábbi – 1963-ból származó – jassz szöveget!
A tömegben
Kint szobrozunk a stejgben. Az illemben kiszúrunk két rajzolót. Az egyik felplankol egy árut, akinek a
bal karján lóg a ritkója. A két dűtő szorosan rááll a pulykára. A falazó széthesszöl, nem smírelik-e őket
a zébaherek. A dűtő ballal stuccol, jobbal meghúzza a matért, iberadja a falazónak, majd eldzsalnak.”
Megoldás:
A tömegben
Kint várakozunk a lépcsőn. A tömegben kiválasztunk két zsebtolvajt. Az egyik felderít egy utcalányt,
akinek a bal karján lóg a táskája. A két tolvaj szorosan a nő mellett megy. A társuk, aki elvonja a figyelmet, figyel, nem figyelik-e őket a detektívek. A tolvaj bal kézzel kiemeli a táskából a pénzt, jobb kézzel
ellenőrzi a pénzt, titokban átadja a figyelőnek, majd elmennek.
Hasonló, a szótár alapján elkészített megoldás elfogadható.

Forrás: Jasszok, zsarók, cafkavágók,
Életképek a vagányvilágból, ó- és új argószótár,
összeállította: Fazakas István,
Fekete Sas Kiadó, Budapest, 1991.
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4. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a stílusárnyalat!
kommunikációs helyzet

tulajdonság

megmutatkozik

lelkiállapot

beszélő

személyes viszony

stílus

A stílusárnyalat a stílus olyan tulajdonsága, amelyben megmutatkozik a beszélő lelkiállapota, személyes viszonya a kommunikációs helyzethez.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Az írott nyelvi stílusokról beszélgettetek, amikor tanárotok ezt mondta:
Az írott nyelvi stílusok közül vagy tudományos, vagy publicisztikai stílust használhatunk.
Az alábbi szövegnek határozd meg a stílusát!
A legfrissebb kutatások szerint az emberek manapság nem a falánkság miatt kövérek. A lassan világméretű problémává váló elhízás oka az evolúcióban és a környezeti tényezőkben keresendő.
A túl kevés alvás vagy a gyorsbüfék kosztja felborítja az egyén biológiai egyensúlyát, fogékonnyá téve az
elhízásra és a mozgásszegény életre. Alternatív kutatások szerint azonban igen nehéz küzdeni az elhízás
ellen, mivel a szervezet ínséges időkben elkezdi raktározni az energiát. Az ősemberek arra rendezkedtek be, hogy minél nagyobb mennyiségben vigyenek be a szervezetükbe zsírt, keményítőt vagy cukrot.
Az emberi szervezet úgy fejlődött, hogy az egyedek ezeket a tápanyagokat ugyanebben a minőségben
kapják meg. A napjainkban előállított ételek azonban ezeknek a tápanyagoknak jelentős részben a mesterségesen előállított típusát tartalmazzák. Ezek azonban nem elég kielégítőek a szervezet számára: akik
túl sokat fogyasztanak a mesterséges tápanyagokból, azok teste szinte éhezik, ezért elkezd raktározni.
Forrás: http://www.online.rtlklub.hu/

A szöveg stílusa: tudományos
Egészítsd ki az alábbi mondatot a fentiek ismeretében!
A fenti szövegben nem publicisztikai stílust, hanem tudományos stílust használtak.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A kommunikáció során a stílusárnyalatainkat választhatjuk az igényesség vagy például az értelmi
és érzelmi hatást keltő nyelvi eszközök felhasználása alapján is. Televízióműsorok megfigyelésével
vizsgáltátok ezek használatát.
A stílusok közül figyeltétek az alábbiakat:
hivatalos stílus (H)

társalgási stílus (T)

A nyelvi eszközök kiválasztásában megnyilvánuló igényesség szerint figyeltétek a következőket:
választékos (V)

közönséges (K)

Az értelmi és érzelmi hatást keltő nyelvi eszközök felhasználásának aránya szerint kerestétek az alábbiakat:
unalmas (U)

izgalmas (I)

Az egyes műsorokban milyen lehetséges előfordulásokkal találkozhattatok?
H–V–U

H–V–I

H–K–U

H–K–I

T–V–U

T–V–I

T–K–U

T–K–I

Készíts egy rövid T – V – U típusú szöveget!
Egy tetszőleges, társalgási stílusban írott, választékos, de unalmas szöveg fogadható el.
Pl.:
– Kedves Kolléga! Mi a véleménye a mai időjárásról?
– Még mindig elég sok eső esik szerintem, nem gondolja?
– De, csak ne legyen belőle árvíz!
– Á, szerintem nem lesz, mert készülnek rá, védekeznek a gátakon.
– Gondolja, hogy kibírják a gátak ezt a hatalmas víztömeget?
– Persze, jól megerősítették őket.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A tudományos stílus kapcsán találkozhattok tanulmányaitokban a matematikai jelekkel.
Dolgozz a minta alapján!
a·m
A háromszög területe: T =
2
A háromszög területe: a háromszög egyik oldala szorozva az erre az oldalra állított magassággal,
osztva kettővel.
Pitagorasz-tétel : c2=a2+b2 (derékszögű háromszög esetén)
Derékszögű háromszög esetén az átfogó négyzete egyenlő a két befogó négyzetének összegével.
G(a; b) = a · b

két pozitív szám mértani közepe a két szám szorzatának gyöke
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5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Határozd meg, milyen stílusárnyalatú az alábbi szövegrészlet!
„Magamban, lassan, gondolkodva járom
Az elhagyott, a puszta, néma tájat,
S szemem vigyáz, hogy arra most ne járjak,
Hol a homokban emberé a lábnyom.”
(Petrarca)
Írd be az idézett szöveg stílusárnyalatának nevét a vonalkázott helyre!
Írd be az alábbi fogalmakat az ábrába!
Petrarca

stílusárnyalat

lírai stílusárnyalat

az alkalmazott műfaj szerinti stílusárnyalat

stílusárnyalat

az alkalmazott műfaj szerinti stílusárnyalat

lírai stílusárnyalat

A kép forrása: http://pl.wikipedia.
org/wiki/Grafika:Petrarch_by_
Bargilla.jpg
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Mindennapi kommunikációnk során többféle stílusárnyalatot is használhatunk, egy-egy napon akár
többet is. Az alábbiak közül a helyzettől függően egy nap alatt milyen lehetőségek lehetnek?
szóvirágos (Sz)

tömör (T)

ünnepélyes (Ü)

hétköznapi (H)

Lehetséges változatok:
–

Sz

T

Ü

H

Sz – T

Sz – Ü

Sz – H

T–Ü

T–H

Ü–H

Sz – T – Ü

Sz – T – H

T–Ü–H

Sz – Ü – H

Sz – T – Ü – H

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Átismételtétek, amit a publicisztikáról tanultatok. A tanárotok ezt mondta:
A CIKK FELADATA AZ IDŐSZERŰ ESEMÉNYEKRŐL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS AZ OLVASÓKBAN HELYES ÁLLÁSFOGLALÁS KIALAKÍTÁSA.
Jelöld X-szel, ami az állításból következik, illetve nem következik!
Következik
Nincs olyan publicisztika, amely időszerű eseményekről tájékoztat és az olvasókban helyes állásfoglalást alakít ki.
Nincs olyan publicisztika, amely nem időszerű eseményekről
tájékoztat és az olvasókban nem alakít ki helyes állásfoglalást.
Van olyan publicisztika, amely nem időszerű eseményekről
tájékoztat és az olvasókban nem alakít ki helyes állásfoglalást.
Van olyan publicisztika, amely időszerű eseményekről tájékoztat és az olvasókban helyes állásfoglalást alakít ki.
Egyetlen publicisztika sem tájékoztat időszerű eseményekről
és az olvasókban nem alakít ki helyes állásfoglalást.
Minden publicisztika időszerű eseményekről tájékoztat és az
olvasókban helyes állásfoglalást alakít ki.

Nem
következik
X
X
X*

X
X
X

Jelöld csillaggal, ha van olyan megállapítás, amelyik igaz, de nem a fenti mondatból következik! Mondj
rá egy példát! Pl.: Rubicon
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Barátod laptop táskát rendelt az alábbiak szerint:
A cég neve:

CXDHL-Kft, Szeged, Béke u. 135.

Tel.: 06/2/9283746

A megrendelő neve:

Nagybojtár Géza

A megrendelő telefonszáma:

A megrendelő címe:

9999 Kisborostyán, Szusza u. 32.

06/3/7564534

Számlázási név:

Nagybojtár Géza

A megrendelő e-mail címe:

Számlázási cím:

9999 Kisborostyán, Szusza u. 32.

Kézbesítési cím:

9999 Kisborostyán, Szusza u. 32.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése
Samsonite aktatáska
A/23-B4

Nettó egységára
(Ft)

Mennyiség

Mennyiségi
egysége

Nettó eladási
érték

9 889

1

db

9 889

Össz. nettó érték

9 889

nagybojtar@kisborostyan.hu

A nettó ár a 20% ÁFÁ-t nem tartalmazza.
Fizetési mód (kérjük, húzza alá): készpénz – postai utánvét – átutalás
Kelt: Kisborostyán, 2007. május 21.

aláírás

Ugyanettől a cégtől rendelj 5 csomag fénymásolópapírt (Fénymásolópapír Canon – A-25), 790 Ft-os
nettó áron egy kitalált név és cím alapján!
A cég neve:

CXDHL-Kft, Szeged, Béke u. 135.

Tel.: 06/2/9283746

A megrendelő neve:

Kovács Géza Levente

A megrendelő telefonszáma:

A megrendelő címe:

9008 Tótágas, Kisluca u. 46.

Tel.: 06/7/4231223

Számlázási név:

Kovács Géza Levente

A megrendelő e-mail címe:

Számlázási cím:

9008 Tótágas, Kisluca u. 46.

Kézbesítési cím:

9008 Tótágas, Kisluca u. 46.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése
Fénymásolópapír Canon
– A-25

Nettó egységára
(Ft)

Mennyiség

Mennyiségi
egysége

Nettó eladási
érték

790

5

csomag

3 950

Össz. nettó érték

3 950

kogéle@plumail.hu

A nettó ár a 20% ÁFÁ-t nem tartalmazza.
Fizetési mód (kérjük, húzza alá): készpénz – postai utánvét – átutalás
Kelt: Tótágas, 2007. május 23.

aláírás

5. MODUL
nyelvművelés,
nyelvhelyesség,
nyelvhasználat
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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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1. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – definiálás
A megadott szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a nyelvművelés!
alkalmazott
nyelvtudomány

nyelv
terjesztés
nyelvi műveltség

fejlődés
egységes

ág

segít

A nyelvművelés az alkalmazott nyelvtudomány azon ága, amely a nyelvi műveltség terjesztésével
segíti a nyelv egységes fejlődését.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Minden korban voltak olyan hibás nyelvi jelenségek, melyek kiküszöbölésére törekedtek az emberek. Ilyen például napjainkban a suksüközés, a névutózás vagy a terpeszkedő kifejezések használata.
Milyen lehetséges változatokban véthetnek az emberek a nyelvi jó ízlés ellen, ha ezek közül akár
többet is használnak?
suksüközés (S)

névutózás (N)

terpeszkedő kifejezések (T)

Lehetséges változatok:
–

S

N

T

S, N

S, T

N, T

S, N, T

Hibás mondat

Javítás

Láthassa, hogy nincs rajtam kabát!

Láthatja, hogy nincs rajtam kabát!

Módosítást kellene eszközölni a házirendben.

Módosítani kellene a házirendet.
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
A nyelvújítás idején használtak ritkább szóalkotási módokat is, ilyen volt a szóelvonás. Erről tanárotok
ezt mondta:
A SZÓELVONÁS AZ A SZÓALKOTÁSI MÓD, AMIKOR EGY LÁTSZÓLAGOSAN VAGY ROSSZUL
TAGOLT SZÓBÓL EGY ADDIG NEM LÉTEZŐ ALAPSZÓT VONUNK EL.
Jelöld nagybetűvel az állítások buborékjában, hogy melyikre illik („I”), és melyikre nem illik („N”) a
szabály!
Egy szóalkotási mód nem szóelvonás, és nem von el egy látszólagosan
vagy rosszul tagolt szóból egy nem létező alapszót.

I

Egy szóalkotási mód szóelvonás, és nem von el egy látszólagosan
vagy rosszul tagolt szóból egy nem létező alapszót.

N

Egy szóalkotási mód nem szóelvonás, és egy látszólagosan vagy
rosszul tagolt szóból egy nem létező alapszót von el.

N

Egy szóalkotási mód szóelvonás, és egy látszólagosan vagy rosszul
tagolt szóból egy nem létező alapszót von el.

I

4. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Egészítsd ki a szóláncot a minta szerint!

írás

irodalom

írni

iroda

kéz

kezet

kézben

kezes

út

utas

útra

utazik

bújik

bujkál

bújócska

bujdosó

tűz

tüzek

tűzre

tüzes

Saját példa: Pl.: sár

Pl.: sarat

Pl.: sárra

Pl.: sarazik

Fogalmazd meg, mi volt a szabály!
Az alapszót úgy toldalékoltuk, hogy felváltva hol rövid, hol hosszú lett a szótő.
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2. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Írd be az ábra megfelelő helyére az alábbi kifejezéseket!
szóelemeket tükröztető írásmód

zöngésség szerinti részleges hasonulás

mássalhangzó-hasonulás

mássalhangzó-törvények

szóelemeket tükröztető írásmód
mássalhangzó-törvények
mássalhangzó-hasonulás
zöngésség szerinti részleges
hasonulás
Írj egy példát zöngésség szerinti részleges hasonulásra! Pl.: lökdös

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A nyelvújítás előszeretettel alkotott szerves összetett szavakat is. Határozd meg, hogy az alábbi szavak
alá- vagy mellérendelők-e!
kézirat, háromlábú (szék), ezermester, ellenfél
Egészítsd ki a mondatot!
A fenti példák nem mellérendelő összetett szavak,
hanem alárendelők.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Nyelvtanórán a nyelvújító mozgalmakról beszélgettetek. Tanárotok felmutatta néhány kiemelt személyiség és sajtóorgánum képét.
Bessenyei György (B)

Kazinczy Ferenc (K)

Szarvas Gábor (Sz)

Magyar Nyelvőr (Ő)

Magyarság (M)

Tövisek és virágok (T)

A képek forrása:
http://enciklopedia.fazekas.hu/gallery/magyar/large/berzsenyi1.jpg,
http://193.6.201.253/00700/00727/html/kazinczy.jpg,
http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kepek/c4031pe96079a.jpg

Milyen lehetséges összetételben mutathatta fel a tanár a képeket?

B–Ő

B–M

B–T

K–Ő

K–M

K–T

Sz – Ő

Sz – M

Sz – T

Karikázd be pirossal, amelyek tényleges kapcsolatok!
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Folytasd a minta szerint!
dal

dalol

dalolni

kép

képez

képezni

lyuk

lyukaszt

lyukasztani

szó

szól

szólni

Mi volt a szabály?
A főnévből igét képeztünk, ezt követően főnévi igenevet.

tanári útmutató
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3. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Írd be az alábbi kifejezéseket a megfelelő helyekre!
három azonos mássalhangzó írása
a kiejtés szerinti írásmód elve
az egyszerűsítő írásmód elve
többjegyű betű kettőztetése
a hagyományos írásmód elve
a szóelemeket tükröztető írásmód
a családnevek írása

a szóelemek fonetikus írása
a toldalékok írása
a szótövek írása
a szóelemző írásmód elve
az elhomályosult szóelemek írása
a dz, dzs írása
a j, ly írása

a szótövek írása

a kiejtés szerinti
írásmód elve

a toldalékok írása

az elhomályosult
szóelemek írása

a szóelemző
írásmód elve

a szóelemeket
tükröztető írásmód
a szóelemek
fonetikus írása

a családnevek írása

Helyesírási
alapelvek
a hagyományos írásmód elve

a dz, dzs írása

a j, ly írása

az egyszerűsítő
írásmód elve

többjegyű betű
kettőztetése
három azonos
mássalhangzó írása
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A felvilágosodás korában a nyelvújítók többféle módon gyarapíthatták a szó- és kifejezéskészletet.
Egy-egy újító az alábbiak közül bármelyiket használhatta, akár többet is. A betűjelek felhasználásával
jelöld ezeket a lehetőségeket!
kihalt szavak felújítása (K)

szóképzés (Sz)

tájszavak beemelése a közhasználatba (T)

–

K

Sz

T

K, Sz

K, T

Sz, T

K, Sz, T

Nevezd meg, hogy az alábbi szavak mely nyelvújítási módokat tükrözik!
lombos

K, Sz: kihalt szó felújítása és szóképzés

hanyagul

T, Sz: tájszó beemelése a közhasználatba és szóképzés

vonul

Sz: szóképzés

csapat

T: tájszó beemelése a közhasználatba

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
A helyesírási elvekről beszélgettetek, s ezt olvastátok:
A CSALÁDNEVEKET A HAGYOMÁNYOS ÍRÁSMÓD ELVE SZERINT ÍRJUK.
Jelöld X-szel, ami az állításból következik, illetve nem következik!
Következik
Nincs olyan szó, amit a hagyományos írásmód elve
szerint írunk le.
Nincs olyan szó, amit nem a hagyományos írásmód elve
szerint írunk le.
Van olyan szó, amit nem a hagyományos írásmód elve
szerint írunk le.
Van olyan szó, amit a hagyományos írásmód elve szerint
írunk le.
Egyetlen szót sem írunk le a hagyományos írásmód elve
szerint.
Minden szót a hagyományos írásmód elve szerint
írunk le.

Nem
következik
X
X
X*

X

Jelöld csillaggal, amelyik állítás igaz, de nem a fenti mondatból következik!
Írj egy példát a hagyományos írásmód elve szerint leírt családnévre!
Bármely jó példa elfogadható. Pl.: Kováts, Liptay, Kiss stb.

X
X

tanári útmutató
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS, analógiák
képzése
a) Kövesd a mintát!
kertészkedik = 1 + 2 + 2 		
futásainak = 1 + 2 + 4 + 3 + 4
finomítatlanul = 1 + 2 + 2 + 4
békíthetetlensége = 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 4
mászkálhatnátok = 1 + 2 + 2 + 3 + 4
Fogalmazd meg, mi volt a szabály!
A szótő jele: 1, a képző jele: 2, a jel jele: 3, a rag jele: 4.
b) Fejtsd meg egy találó szóval, mondattal a nyelvi humort a minta szerint!

hegymászó

hallgatózik

A panellakás rejtelmei

nevet

szégyellős

Pl.: Már megint fordásznál voltál?

nagyítóval néz

horgász

Pl.: Ez neked nagy fogás?
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4. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg az alábbi szavak felhasználásával, mi a pleonazmus!
szófölösleg

nem kellő
mondanivaló
körültekintő

megfogalmazás

A pleonazmus olyan szófölösleg, amely a mondanivaló nem kellő körültekintő megfogalmazása.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A nyelvművelés fontos és sokirányú tevékenysége a nyelvészeknek. Sokféleképpen végezhetik.
Tanárotok ezt mondta:
Nyelvművelést végezhetünk vagy nyelvművelő folyóiratokban, vagy nyelvművelő rádióműsorokban.
Egészítsd ki a mondatot!
A 19. században nem nyelvművelő rádióműsorban, hanem nyelvművelő folyóiratokban fejlesztették
a nyelvet.

tanári útmutató
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Hatfős csoportokban játszottatok kétféle szóelemet tartalmazó szókártya-csomaggal. Mindenki kapott
egy szóelemet, s körbe kellett járnia a többieket is, hogy vajon melyik másik elemmel alkothat szót.
Milyen társítások lehettek?
1. szókártya-csomag

2. szókártya-csomag

csillag

da

jár

talan

nyom

ász

Társítások:
csillagda

csillagtalan

csillagász

járda

járatlan

járász

nyomda

nyomatlan

nyomász

Karikázd be azokat, amelyek ténylegesen létező szavak (vagy valamikor léteztek)!
A nyelvújítás korában létezett a „csillagda” szó, de nem honosodott meg.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Folytasd a sort legalább négy elemmel! Versenyezhettek is, ki tudja a sort tovább folytatni adott idő
alatt!
Minta:
mozgólépcső – lépcsőház – házmester – mestermű – műterem – teremőr – őrtorony
Fogalmazd meg, mi a szabály!
Olyan összetett szavakat kell írni, amelyek két tagból állnak, s a második tag a következő összetett szó
első tagja.
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5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Írd az ábrába az adott kifejezéseket a megfelelő helyre!
szóképzés

szóalkotási mód

denominális nomen képzés

szóalkotás

szóképzés

denominális nomen képzés

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Nyelvünknek nagyon sok vadhajtása van, amelyeket naponta hallhatunk. Ilyenek például:
B – befejezett melléknévi igenév állítmányi használata
P – pleonazmus, szófölösleg
T – trágárság, durva nyelvhasználat
A buszmegállóban hallgattad mások beszédét. Írd le betűjelekkel, hogy a fentiek közül melyek fordulhattak elő!
–

B

P

T

B, P

B, T

P, T

B, P, T

Határozd meg, hogy az alábbi kifejezésekben mely változatok szerepelnek!
Kijavítva is írd le őket!
Kifejezés
Vizuális látás
Ez a feladat nem megoldott.
Figyusz, ne tedd le az üleped
a padra, mert frissen pingálták!

Változat
P
B
T, B

Javított forma
látás
Ezt a feladatot nem oldották meg.
Figyelj, ne ülj a padra, mert frissen festették!

tanári útmutató
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Minden korban nagyon fontos volt a nyelvművelés, s igaz ez napjainkra is. Ezért megállapodtatok az
alábbi mondatban:
A NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRATOK A NYELVHASZNÁLAT IDŐSZERŰ JELENSÉGEINEK ELEMZÉSÉVEL A NYELVET A HELYES IRÁNYBAN BEFOLYÁSOLJÁK.
Erről elkezdtetek vitatkozni, és többen, többféleképpen fejeztétek ki ezt a mondatot. Írj „K” betűt az
állítás elé, ha a fenti mondatból következik, „N” betűt, ha nem következik.
N

Van olyan folyóirat, ami nem a helyes irányban befolyásolja a nyelvet.

K

Van olyan folyóirat, ami helyes irányban befolyásolja a nyelvet.

N

Nincs olyan folyóirat, ami nem a helyes irányban befolyásolja a nyelvet.

N

Nincs olyan folyóirat, ami helyes irányba befolyásolja a nyelvet.

N

Minden folyóirat helyes irányban befolyásolja a nyelvet.

N

Egyetlen folyóirat sem befolyásolja helyes irányban a nyelvet.

4. feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
A minta szerint dolgozz!
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Javítási segédlet:
Az egyes hibatípusokat piros tollal javítjuk, s a hibákat aláhúzással jelöljük az alábbiak szerint
(leggyakoribb hibák):
1 hibapontos, egy aláhúzásos hibák:
– mondatbeli írásjelek
– tagmondatok közötti írásjelek
– elválasztási hibák
2 hibapontos, két aláhúzásos hibák:
– magánhangzók időtartamának jelölése
– egybe- és különírás
3 hibapontos, három aláhúzásos hibák:
– kis- és nagybetű tévesztése
– tulajdonnevek írása
– ly-j tévesztése
– tagadószó egybeírása
– igekötő írása
– mássalhangzók hosszúságának tévesztése
Egybeírás jelölése (két hibapontos):
Különírás jelölése (két hibapontos):

mellékletek
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1. Modul – 2. Egység – 2. feladat

A: 	Európa és Észak-Amerika, Magyarországon ritkán használatos. Rendben, oké. Mediterrán régió,
Oroszország, Brazília, Törökország: testnyílás, szexuális sértés, homokos férfi. Tunézia, Franciaország, Belgium: nulla, értéktelen. Japán: pénz, fémpénz.
B: 	Nyugati országok: egy, Elnézést!, Isten a tanúm!, Nem! (gyereknek), Magyarország: Figyelem!
C: 	Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland, Málta: Kapd be!, USA: kettő, Németország, Magyarország: Győzelem! Franciaország: béke. Ókori Róma: Julius Caesar öt sört rendel.
D: Európa: három. Katolikus országok: áldás.
E: Európa: kettő. Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland: egy, USA: Pincér!, Japán: sértés.
F: Nyugati országok: négy. Japán: sértés.
G: Nyugati országok: öt. Mindenütt: Állj! Görögország, Törökország: Menj a pokolba!
H: 	Mediterrán országok: kis nemi szerv (férfi), Bali: rossz, Japán: nő, Dél-Amerika: vékony, Franciaország: Nem dőlök be!
I: 	Mediterrán országok: Megcsal a feleséged! Málta és Olaszország: Védelem szemmel verés ellen
(ha valamire, valakire mutat). Dél-Amerika: Védelem balszerencse ellen (ha forgatják). USA: A
Texasi Egyetem jelvénye, Texas Longhorn futballcsapat.
J: 	Görögország: Menj a pokolba!, Nyugat: kettő.
K: Ókori Róma: Kapd be! USA: Ezt neked! Nyald ki!
L: 	Európa: egy. Ausztrália: Ezt neked! (fölfelé bökve). Elterjedt használata: autóstop, jó, rendben.
Görögország: Kapd be! (előre mozgatva). Japán: Férfi, Öt.
M: Hawaii: Nyugi! Hollandia: Kérsz egy pohárral?
N: USA: szeretlek.
O: 	Nyugat: Tíz, Megadom magam! Görögország: Kapd be – kétszer! Elterjedt használata: Nem hazudok!
Forrás: Barbara és Allan Pease: A testbeszéd enciklopédiája, Park Könyvkiadó, Budapest, 2004.
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1. Modul – 4. Egység – 2. feladat
Szó 1: harangláb
Szó 2: író

MELLÉKLETEK
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3. Modul – 1. Egység – 4. feladat – „viráglista”
A viráglistát és jelentésüket Marosvölgyi Klára állította össze.
Amarillisz –Büszkeség, költészet.
Ambrózia – Viszonzott szerelem.
Azálea – Vigyázz magadra! Mértéktartás, törékeny szenvedély, Kínában a nőiesség szimbóluma.
Bazsarózsa – Derűs élet, boldog házasság.
Begónia – Légy óvatos!
Borostyán – Házastársi szerelem, hűség, barátság, ragaszkodás.
Bükköny – Viszlát! elindulás, áldott öröm, köszönöm a szép időszakot!
Ciklámen – Lemondás, búcsúzás.
Csuporka – Szerelem első látásra.
Eperfa – Te vagy az egyetlen, akit szeretek!
Fagyöngy – Csókolj meg; Ragaszkodás; Felülkerekedni a nehézségeken; A druidák mágikus növénye.
Gardénia – Titkos szerelem; Aranyos vagy.
Gyöngyvirág – Édesség, Szűz Mária könnyei; Visszatérés a boldogságba; Teljessé tetted az életemet.
Harangvirág – Alázatosság, szelídség.
Hibiszkusz – Kifinomult szépség.
Hortenzia – Köszönöm, hogy megértesz; Ridegség, szívtelenség.
Ibolya – Szerénység, visszafogottság.
Ibolya (kék) – Óvatosság, hűség.
Írisz – A barátságod sokat jelent számomra; hűség; remény; bölcsesség; bátorság; elismerés.
Jácint – Játékok, sportok, sietség.
Jácint (fehér) – Bájosság; Imádkozom érted.
Jácint (kék) – Állhatatosság, tartósság.
Jácint (lila) – Bocsánat, bocsáss meg, bánat.
Jácint (sárga) – Féltékenység.
Jácint (vörös vagy rózsaszín) – Játék.
Kaktusz – Kitartás, állhatatosság.
Kála – Szépség.
Kamélia – Csodálat, tökéletesség, szerencse férfiak számára.
Kamélia (fehér) – Csodálatos vagy.
Kamélia (rózsaszín) – Vágyódom utánad.
Kamélia (vörös) – Láng vagy a szívemben.
Kankalin – Nem tudok nélküled élni!
Kardvirág – Adj egy kis pihenőidőt; Őszinte vagyok.
Körömvirág, gólyahír – Kegyetlenség, szomorúság, féltékenység.
Krizantém (általában) – Pihenés, nyugalom; Csodálatos barát vagy.
Krizantém (fehér) – Igazság.
Krizantém (sárga) – Mellőzött szerelem.
Krizantém (vörös) – Szeretlek.
Krókusz – Vidámság.
Liliom (fehér) – Szüzesség, tisztaság, méltóság; Isteni veled lenni.
Liliom (narancs) – Gyűlölet.
Liliom (sárga) – A levegőben járok, Hamis és gyengéd.
Magnólia – Nemesség.
Mirtusz – Szerelem, a házasság héber jelképe.
Muskátli – Butaság, ostobaság.
Nárcisz – Önimádat, formalitás; Maradj olyan, amilyen vagy.
Nárcisz (sárga) – Üdvözlet; viszonzatlan szerelem; Te vagy az egyetlen; Mindig süt a nap, ha velem
vagy.
Nefelejcs – Igaz szerelem; emlékek.
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Orchidea – Szerelem, szépség, finomság.
Őszirózsa – A szerelem szimbóluma, finomság.
Petúnia – Zárkózottság; méreg; Megnyugtat a jelenléted.
Pipacs (fehér) – Megszilárdulás.
Pipacs (sárga) – Vagyon, siker.
Pipacs (vörös) – Elégedettség.
Rózsa (esküvőkor) – Boldog szerelem.
Rózsa (fehér és vörös együtt) – Egység.
Rózsa (fehér) – Ártatlanság, tisztaság; Megérdemellek; Titok, csend.
Rózsa (fehér, szárított) – Kívánt halál, erény elvesztése.
Rózsa (karácsonykor) – Nyugtass meg, aggodalom.
Rózsa (rózsaszín) – Tökéletes boldogság; Kérlek, higgy nekem.
Rózsa (sárga) – A szerelem csökkenése, féltékenység, Próbálj meg vigyázni.
Rózsa (sötét karmazsin) – Gyász.
Rózsa (vörös) – Szerelem, szeretlek Rózsa tüske nélkül – Szerelem első látásra Rózsabimbó – Szépség
és fiatalság, szerelemben ártatlan szív Rózsabimbó (fehér) – Lányság.
Rózsabimbó (vörös) – Tisztaság és kedvesség.
Sarkantyúvirág – Leigázás, győzelem csatában.
Szarkaláb (rózsaszín) – Megbízhatatlanság.
Százszorszép – Egyszerű boldogság, tisztaság, ártatlanság.
Szegfű – Vonzerő, asszonyi szerelem.
Szegfű (bíbor) – Szeszély.
Szegfű (csíkos) – Sajnálom, hogy nem lehetek veled, bárcsak veled lehetnék.
Szegfű (fehér) – Kedves, ártatlan, tiszta szerelem, jó szerencse asszonynak.
Szegfű (minta nélkül) – Igen.
Szegfű (rózsaszín) – Soha nem foglak elfelejteni.
Szegfű (sárga) – Csalódtam benned; visszautasítás.
Szegfű (vörös) – Érted fáj a szívem, csodálat.
Szépecske – Mindig vidám.
Tatárvirág – Érdektelenség.
Tátika – Csalás; Bájos hölgy.
Tulipán – Tökéletes szerető, hírnév, Hollandia jelképe.
Tulipán (sárga) – Mosolyod olyan, mint a napfény.
Tulipán (tarka) – Csodálatos szemek.
Tulipán (vörös) – Higgy nekem; Szerelmi vallomás.
Viola – Ragaszkodási kötelékek, gyorsaság; Mindig szép leszel számomra.
Forrás: http://ezoterikus.hu/hir.php?id=194
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3. Modul – 5. Egység – 2. feladat
Kukac (jel)
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
A kukac jel arial betűtípussal szedve
A kukac, @ jel, (kiejtés szerint: „et” jel), (néha: bejgli) egy írásjel.
Használata és története
Magyar nyelvterületen a @ jel általában csak az e-mail címekben fordul elő. Például: kovacsjanos@
cegnev.hu. A @ az internet egyik jelképévé vált, annak ellenére, hogy egy nagyon régi ligatúra; a
latinból jön, az ad (-nál, -nél) elöljáróból származik. Giorgio Stabile, egy római történelemprofesszor
egészen az olasz reneszánszig vezette vissza a jelet, egy római kereskedelmi dokumentumban, melyet
Francesco Lapi írt alá 1536. május 4-én.
Az angoloknál a @-ot az e-mail címeken kívül magának a -nál, -nél ragoknak (at prepozíció) szimbolikus helyettesítésére is használják.
Magyarország európai uniós tagságának kezdetétől kezdődően a KRESZ-táblákon ez jelzi a közösségi
internetelérési pontokat az országban.
A kukac az Unicode és az ASCII 64-es (vagy 0x0040) karakterének felel meg.
Távíró kódja
Elnevezései más nyelveken
A @ neve más nyelveken:
•
Afrikansz nyelven aapstert („majomfarok”).
•
Angolul commercial at vagy at
•
Cseh nyelven zavináč („sózott heringtekercs”)
•
Dánul grisehale („disznófarok”) vagy snabel-a („ormány-a”)
•
Eszperantóul ĉe („-nál, -nél”, mint az angol at) vagy heliko („csiga”)
•
Feröeriül kurla („csavart”)
•	Finnül ät-merkki a hivatalos alak, de a köznyelv inkább a kissanhäntä, („macskafarok”) és miukumauku („miau-jel”) szavakat használja
•
Franciául a neve arobase és néha escargot („éticsiga”)
•
Görögül To papaki (το παπακι „kisbéka”)
•
Hollandul apenstaartje („kis majomfarok”)
•	Izraeli modern héber nyelven strudl („ לדורטשrétes”), azonban a Héber Nyelvi Akadémia a kruhit
( )תיכורכszót javasolja, amely a strudl héber megfelelője
•
Katalánul arrova vagy ensaïmada, ez utóbbi egy Mallorcáról származó sütemény neve
•	Koreaiul golbaeng-i (
), ami a daseulgi (
) változata, és egy kis édesvízi csigára
utal
•
Lengyelül małpa („majom”) vagy małpka („kismajom”), hivatalosan atka
•	Mandarin nyelven (kínai) xiao laosu (
; „kisegér”) vagy laosu hao (
/
;
„egérjel”)
•
Németül Klammeraffe („kapaszkodó majom”)
•
Norvégül krøllalfa („csavart alfa”)
•
Olaszországban chiocciola („csiga”) a neve
•
Oroszul szobaka (собака; „kutya”)
•
Spanyolországban és Portugáliában körülbelül 11 kg tömeget jelöl. A súly és a jel neve arroba
•
Svédül snabel-a („ormány-a”) vagy kanelbulle („fahéjas tekercs”)
•
Szlovénül afna („kismajom”)
•
Törökül gül („rózsa”)
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4. Modul – 3. egység – 4. feladat
SZÓTÁR (részlet)
áru – lopott holmi, utcalány
dűtő – tolvaj
dzsal – megy
falaz – bűncselekmény elkövetése alatt bűntársként kint őrködik, elvonja az áldozat és a tanúk figyelmét
hesszel – nézéssel erotikus közeledésre biztat, figyel
húzás – ellenőrzés, razzia
iberad, iberol – közvetlenül bűncselekmény elkövetése után terhelő bizonyítékot, lopott holmit titokban átad
illem – nép, sokadalom, tolongás
kiszúr – kiválaszt, leleplez valakit, elbánik valakivel
matér – pénz, bankjegy, pénztárca, anyag
plankol – föltár, felderít, leleplez, elárul, hamiskártyás lapot kicserél vagy eltüntet, elrejt, deszkával
fed
pulyka – nő
rááll – mellésimul, szorosan mellette megy, követi
rajzoló – zsebtolvaj
ritkó – retikül, kézitáska
smírel – megfigyel, figyel
stejg – lépcső, létra
stuccol – pénztárcát, értéket ujjheggyel zsebből, táskából kiemel, megvág
szobrozik – várakozik, áll, álldogál
zébaher – zsebtolvajok elfogására specializálódott detektív

