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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.
A képességfejlesztő feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet
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szerinti haladás kényszere. Ezért a készség- és képességfejlesztő feladatok elvégzését úgy kell ütemeznünk, hogy az ezekkel történő foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe.
Még így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelő mennyiségű
időt, ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.
A döntés nyilván nem könnyű, de a matematikai kompetencia legfontosabb, ún. kritikus
készségei, képességei esetében ezek a módosítások elkerülhetetlenek. Azaz a néhány kritikus készség
fejlesztését fontosabbnak kell tekintenünk, mint a tananyag maradéktalan, előre eltervezett ütemben történő feldolgozását. Ha ezeket a készségeket, képességeket kritériumorientált módszerekkel
az optimális használhatóság szintjére kívánjuk fejleszteni, akkor ehhez differenciált, egyénre szabott
fejlesztés szükséges.
Végül megtervezendők és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumorientált fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges.
A tanári kézikönyv minden esetben elkészítendő, a pedagógusok ebből ismerhetik meg a fejlesztés
koncepcióját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelő
eszközök mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói
épülnek, azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzetre nem minden készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként
is meglevő tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség
esetében jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik.
Végül a fejlődési mutató a kritériumorientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke,
ennek segítségével követhető nyomon a fejlődés menete és határozhatók meg a hátralevő fejlesztési
feladatok.
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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ A SZAKTANÁR RÉSZÉRE
•	A feladatok az érettségire készülők tudásának rendszerezésére, a témakörök áttekintésére is alkalmasak, ezért ismétlő, összefoglaló órákon is használhatóak.
•	Javasoljuk, hogy egy-egy egységgel az óra első (vagy utolsó) 10-10 percében foglalkozzanak a tanulók.
•	Négy képességcsoport fejlesztését célozzák a feladatok: a rendszerző képességét, a kombinatív
képességét, a deduktív gondolkodásét és az induktív gondolkodásét.
•	Minden egység három-négy különböző képességet fejlesztő feladatot tartalmaz.
•	A rendelkezésre álló időben a tanár szabad döntése szerint egyéni vagy csoportmunkában oldják
meg a feladatokat. A feladatsorok frontális munkában való feldolgozását nem, viszont a megoldások frontális ellenőrzését javasoljuk.
•	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.
•	A  jellel megjelölt feladatok az esetleges differenciálást szolgálják, a gyorsabban haladók megoldhatják.
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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 – Felosztás
Csoportosítsd a nyelvhasználatra ható tényezőket, és adj nevet a csoportoknak!
nem

lakóhely

társadalmi környezet
iskolázottság

hangulat

foglalkozás

életkor

öröklött tulajdonságok

Külső tényezők

Belső tényezők

lakóhely
foglalkozás
iskolázottság
társadalmi környezet

nem
életkor
öröklött tulajdonságok
hangulat

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – vÁLASZTÁS
Olvasd el a következő mondatot!
EGY NYELVHASZNÁLÓ VAGY HASZNÁL NYITÓDÓ KETTŐSHANGZÓKAT, VAGY NEM NYUGATI NYELVJÁRÁSBAN BESZÉL.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek a fenti kijelentés alapján előfordulhatnak, és
húzd át azokét, amelyek nem!
A)

Egy nyelvhasználó használ nyitódó kettőshangzókat, és nem nyugati nyelvjárásban beszél.

B)

Egy nyelvhasználó nem használ nyitódó kettőshangzókat, és nyugati nyelvjárásban beszél.

C)

Egy nyelvhasználó használ nyitódó kettőshangzókat, és nyugati nyelvjárásban beszél.

D)

Egy nyelvhasználó nem használ nyitódó kettőshangzókat, és nem nyugati nyelvjárásban beszél.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Az ember nyelvhasználata során, a helyzettől függően, más és más nyelvi réteg szavait használja. Az
alábbiakban fölsorolunk személyeket és nyelvi rétegeket, illetve csoportokat. Alkosd meg az összes
lehetséges párt belőlük! A betűkkel és a számjegyekkel dolgozz!
1. argó
A) Gál János kőműves, érmegyűjtő

2. gyermeknyelv

B) Nemes Ilona jogász-hallgató

3. ifjúsági nyelv

C) K iss Attila Vas megyei harmadikos
tanuló

4. szakmai nyelv
5. hobbinyelv
6. nyelvjárás

A

1

B

1

C

1

A

2

B

2

C

2

A

3

B

3

C

3

A

4

B

4

C

4

A

5

B

5

C

5

A

6

B

6

C

6

Karikázd be azokat a párokat, amelyek valóban összetartoznak!
A fent bekarikázottak csak a megadott személyek megadott ismertetőjegyeire vonatkozó helyes párok,
ezen túlmenően természetesen bármelyikük beszélhet bármelyik rétegnyelven – kivéve talán Kiss
Attilát, aki minden bizonnyal nem fog tudományos szaknyelvet és szakmai nyelvet használni.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Melyik nem illik a többi közé? Húzd át!
szaknyelv

gyermeknyelv

politikai nyelv

Választásodat indokold!
A gyermeknyelv rétegnyelv, a többi csoportnyelv.

argó

tudományos nyelv

szleng
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2. EGYSÉG
1.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A magyar nyelv az agglutináló (ragasztó) nyelvek közé tartozik. De nemcsak közvetlen nyelvrokonaink között, hanem más nyelvcsaládok nyelvei közt is találunk ilyen típusú nyelveket.
Az órán a tanár nyelvek nevét mutatja fel, s a diákoknak le kell írni azt, amelyiket agglutinálónak
gondolják. Mi kerülhetett a diákok füzetébe? Alkosd meg az összes lehetőséget!
japán (J)

török (T)

észt (É)

arab (A)

–

A

T, É

J, T, A

J

J, T

T, A

J, É, A

T

J, É

É, A

T, É, A

É

J, A

J, T, É

J, T, É, A

Nézz utána, valóban mely nyelvek az agglutinálók! Karikázd be azt a csoportot, amely a felsoroltak
közül éppen az összes agglutináló nyelvet tartalmazza!

2.	feladat
	Deduktív gondolkodás – feltételképzés
Figyeld meg az alábbi, az agglutináló nyelvtípusra vonatkozó állítást!
EGY NYELV AKKOR ÉS CSAK AKKOR AGGLUTINÁLÓ, HA BENNE A NYELVTANI JELENTÉST
ELSŐSORBAN A SZÓVÉGHEZ KÖTÖTT TOLDALÉKOK TARTALMAZZÁK.
Melyik fordulhat elő a fenti állítás alapján az alábbiak közül? A helyes válasz betűjelét karikázd be, a
helytelenét húzd át!
A)	Egy nyelv agglutináló, és benne a nyelvtani jelentést elsősorban nem a szóvéghez kötött toldalékok tartalmazzák.
B) 	Egy nyelv nem agglutináló, és benne a nyelvtani jelentést elsősorban nem a szóvéghez kötött
toldalékok tartalmazzák.
C)	Egy nyelv nem agglutináló, és benne a nyelvtani jelentést elsősorban a szóvéghez kötött toldalékok tartalmazzák.
D) 	Egy nyelv agglutináló, és benne a nyelvtani jelentést elsősorban a szóvéghez kötött toldalékok
tartalmazzák.
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3.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg a megadott fogalmak és kifejezések segítségével, mi a nyelvtipológia!
kutat

fejez ki

nyelvtani viszonyok

szavak

a nyelvtudomány ága

nyelv

A nyelvtipológia a nyelvtudománynak az az ága, amely azt kutatja, hogyan fejezi ki a nyelv a szavak
közötti nyelvtani viszonyokat.

4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Csoportosítsd a megadott kifejezéseket! Adj nevet a csoportoknak aszerint, hogy a kifejezések milyen
közös fogalmat jelölhetnek!
halandó

szedi a sátorfáját

elnyargal

pucol

felköti a nyúlcipőt
kereket old

szabad
teremtés

független

alak

a maga embere

a maga kenyerén van

teremtmény

ember

elfut

önálló

halandó
alak
teremtés
teremtmény

szedi a sátorfáját
pucol
elnyargal
felköti a nyúlcipőt
kereket old

szabad
a maga embere
a maga kenyerén van
független

Beszéljétek meg, milyen életmódbeli, szellemi, társadalmi állapotot őriztek meg a kifejezések!

5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Melyik nem illik a sorba? Húzd át!
a) vietnami

koreai

indonéz

nganaszan

Indoklás: a nganaszan agglutináló nyelv, a többi izoláló
b) iráni

kelta

szláv

görög

lapp

Indoklás: a lapp agglutináló nyelv, a többi flektáló

kínai
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3. EGYSÉG
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Rendezd csoportokba a felsorolt indoeurópai nyelveket! Adj nevet a csoportoknak!
bolgár
horvát

svéd
olasz

orosz
ukrán

spanyol
szerb

francia
lengyel

német
holland

gót
román

cseh

norvég

jiddis

dán

angol
szlovák

indoeurópai
nyelvek

germán

szláv

latin

nyugati

északi

keleti

nyugati

déli

keleti

holland
angol

svéd
dán
norvég

gót
német
jiddis

lengyel
cseh
szlovák

bolgár
szerb
horvát

orosz
ukrán

francia
olasz
román
spanyol

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a következő mondatokat!
a)
Ha egy nyelv izoláló (elszigetelő), akkor egyszótagos szavakat használ.
Ha egyszótagos szavakat használ, akkor a nyelvtani viszonyokat a szórenddel és a hangsúllyal fejezi ki.
A vietnami nyelv izoláló, tehát a nyelvtani viszonyokat a szórenddel és a hangsúllyal fejezi ki.
b)
Ha egy nyelv flektáló nyelv, akkor az esetragokban nem lehet elkülöníteni a grammatikai funkciókat.
Ha az esetragokban nem lehet elkülöníteni a grammatikai funkciókat, akkor a szóbelseji magánhangzó változtatásával változik meg a szó nyelvtani jelentése.
A héber nyelv flektáló nyelv, tehát benne a szóbelseji magánhangzó változtatásával változik meg a szó
nyelvtani jelentése.
c)
Ha egy nyelv inkorporáló (bekebelező), akkor benne a toldalékok beékelődnek a szó belsejébe.
Ha a toldalékok beékelődnek a szó belsejébe, akkor minden mondat egy-egy hosszú szó lesz.
Az inuit (eszkimó) nyelv inkorporáló, tehát benne minden mondat egy-egy hosszú szó lesz.
d)
Ha egy nyelv névutókat használ, akkor agglutináló (ragasztó) nyelv.
Ha agglutináló nyelv, akkor nincsenek benne elöljárószók.
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A magyar nyelv névutókat használ, tehát nincsenek benne elöljárószók.

3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Figyeld meg, hogyan alkot egyes szám első személyű birtokos szerkezetet az orosz nyelv!
A példa alapján írd be a felsorolt szavakat a megfelelő helyre!
яблоко (’jábloko’)

трамвай (’tramvaj’)

ложка (’lozska’)

отец → мой отец (’moj otyec’) → мой трамвай (’moj tramvaj’)
мама → мoя мама (’maja mama’) → мoя ложка (’maja lozska’)
окно → мoё окно (’majo okno’) → мoё яблоко (’majo jábloko’)

4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A tanulók az órán az Etimológiai szótár használatával ismerkednek. Az a feladatuk, hogy kétféle olyan
típusú szót keressenek a szótárban, amelyek nem bizonyítékai a nyelvrokonságnak. A szavak típusait
a tanár úr megadta, ezek a következők:
hangutánzó szavak (H)
gyermeknyelvi szavak (G)
honfoglalás előtti jövevényszavak (E)
honfoglalás utáni jövevényszavak (U)
nemzetközi vándorszavak (V)
Milyen lehetőségek jöhettek létre, ha mindenki két típusú szót keresett?



H

G

G

E

E

U

H

E

G

U

E

V

H

U

G

V

U

V

H

V

Keresd meg, melyik tanuló találhatta az alábbi szópárokat!
– kukurikú, papa: H, G
– boszorkány, gallér: E, U
– szilva, hamburger: U, V
Hangutánzó pl.: kakukk, kukurikú stb.
Gyermeknyelvi pl.: mama, papa stb.
Honfoglalás előtti lehet török, iráni, keleti szláv pl.: bátor, boszorkány; asszony, kard; karima, szín
Honfoglalás utáni lehet latin, szláv, francia, olasz, német, oszmán-török stb. pl.: barbár, bazilika; szilva,
szolga; bizsu, blúz; banda, remete; gallér, felcser; bogrács, csuha
Nemzetközi vándorszó pl.: politika, hamburger stb.
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4. egység
1.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A tanulmányi versenyen a tanulóknak a megadott szavak eredetét kellett meghatározniuk, elegendő
volt azonban a megadott öt szóból hármat választaniuk. A szavak a következők voltak:
A) medence

B) esperes

C) porosz

D) ambíció

E) piskóta

Melyik három szó eredetét kereshették? Alkosd meg az összes lehetőséget! Használd a betűjeleket!
A

B

C

B

C

D

A

B

D

B

C

E

A

B

E

B

D

E

A

C

D

C

D

E

A

C

E

A

D

E

Melyik az a megoldás, amelyikben csak nemzetközi vándorszavak találhatók?
Karikázd be!
A helyes megoldásnak utánanézhetnek a Zaicz Gábor szerkesztette Etimológiai szótár (Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006) 988. oldalán, vagy A magyar nyelv történeti etimológiai szótárában.
A medence szláv, az ambíció latin jövevényszó.

2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A megadott fogalmak és kifejezések segítségével add meg, mi a szinkronikus és diakronikus nyelvvizsgálat! Egy fogalmat többször is felhasználhatsz!
nyelv

nyelvi rendszer
leíró rendszer

változó jelrendszer

több korszakbeli

egyidejűségében vizsgálja működését

módszer

A szinkronikus nyelvvizsgálat olyan módszer, amely a nyelvi rendszert és működését egyidejűsé
gében vizsgálja.
A diakronikus nyelvvizsgálat olyan módszer, amely a nyelvet mint változó jelrendszert közelíti meg,
egy nyelv több korszakbeli leíró rendszerét veti egybe.
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
A nyelvtudomány a nyelvet vagy a leíró nyelvészet, vagy a történeti nyelvészet módszerével vizsgálja.
A szinkron nyelvvizsgálat nem a történeti nyelvészet módszereit használja, tehát módszere a leíró
nyelvészeti módszer.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Ha két nyelv azonos nyelvcsaládba tartozik, akkor a nyelvtani szerkezetük (mondatszerkezet, esetleg
a szavak hangalakja) hasonlít egymásra.
a) Figyeld meg a mintát, és folytasd a sort az alábbi szavak felhasználásával!

olasz:
portugál:



piedi
andar

la

regola

regra

a

andare
pé

ripetere
a

repetir

a
eu

francia

olasz

portugál

je vois ma mère

io vedo mia madre

eu vejo a minha mãe

répéter la règle

ripetere la regola

repetir a regra

aller à pied

andare a piedi

andar a pé

b) Alkosd meg a következő francia mondat mintájára a megadott szavakból a portugál megfelelőjét!
a

profissão

A francia mondat: Quelle est ta profession?
A portugál mondat: Qual é a tua profissão?
A kifejezések jelentése:
– a táblázat első sora: látom az édesanyámat
– a táblázat második sora: ismételni a szabályt
– a táblázat harmadik sora: gyalog menni
– a mondat: Mi a foglalkozásod?

tua

qual

é
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5.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A különböző népek más és más módon fejezik ki azt, hogy hogyan jutnak pénzhez. Mi magyarok
például keressük a pénzt, az angolok csinálják, a németek pedig megszolgálják.
A nyelvtan versenyen mindegyik csapat egy pénzszerzési formát és egy népnevet kap.
A tanulók feladata eldönteni, hogy azok valóban összetartoznak-e.
Milyen lapokat kaphattak a tanulók? Alkosd meg az összes lehetőséget!
Pénzszerzési forma

Nemzet

A) „küzdelmet folytatnak a pénzért”

1. oroszok

B) „nyerik a pénzt”

2. mongolok

C) „megdolgoznak a pénzért”

3. franciák

D) „találják a pénzt”

4. kínaiak

A

1

C

1

A

2

C

2

A

3

C

3

A

4

C

4

B

1

D

1

B

2

D

2

B

3

D

3

B

4

D

4

Karikázd be a valóban összetartozókat!
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5. egység
1.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Folytasd a megadott minta alapján!
a)

quinterna „öthúrú” = kíntorna

b)

samostrel „magától lövő” (íj) = számszeríj

c)

tuberosa „gümős, görcsös” = tubarózsa

d)

qara qatna „fekete madár” = kárókatona

e)

bernstein „éghető kő” = borostyán

f)

aqua vitae „az élet vize” = ákovita „pálinka”

Felfedezhető-e szabályszerűség ebben a szóalkotási módban?
Nem! Az idegen szót nem értő ember hajlamos arra, hogy értelmessé tegye a számára érthetetlennek
tűnő kifejezéseket. Erre semmiféle szabályszerűség nincs.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el figyelmesen a következő mondatot!
A JELENTÉSVÁLTOZÁS KÜLSŐ, NEM NYELVI OKAIT A GONDOLKODÁS- ÉS MŰVELTSÉGBELI
TÉNYEZŐK KÖZÖTT KELL KERESNÜNK.
Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek következnek a fenti kijelentésből, és húzd át azokét, amelyek nem!
A)

Van olyan külső, nem nyelvi oka a jelentésváltozásnak, amelyet a gondolkodás- és műveltségbeli
tényezők között kell keresnünk.

B)

Minden külső, nem nyelvi okát a jelentésváltozásnak a gondolkodás- és műveltségbeli tényezők
között kell keresnünk.

C)

Nincs olyan külső, nem nyelvi oka a jelentésváltozásnak, amelyet a gondolkodás- és műveltségbeli tényezők között kell keresnünk.

D)

Egyetlen külső, nem nyelvi oka sincs a jelentésváltozásnak, amelyet a gondolkodás- és műveltségbeli tényezők között kell keresnünk.

D)

Nincs olyan külső, nem nyelvi oka a jelentésváltozásnak, amelyet nem a gondolkodás- és műveltségbeli tényezők között kell keresnünk.

F)

Van olyan külső, nem nyelvi oka a jelentésváltozásnak, amelyet nem a gondolkodás- és műveltségbeli tényezők között kell keresnünk.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Az órán a magyar nyelv normarendszerének kialakulásáról beszélgetnek a tanulók. A 16–17. század
jelentős grammatikakönyveiről van szó. A tanár véletlenszerűen mutat fel egy nevet és egy címet. A
diákoknak el kell dönteni, hogy ezek összetartoznak-e.
Név

A mű címe

1. Szenczi Molnár Albert

A) Hungaria Illustrata

2. Geleji Katona István

B) Grammatica Hungarolatina

3. Sylvester János

C) Magyar Grammatikatska

4. Komáromi Csipkés György

D) Novae Grammaticae

Miket mutathatott fel a tanár? Alkosd meg az összes lehetséges párt!

1

A

3

A

1

B

3

B

1

C

3

C

1

D

3

D

2

A

4

A

2

B

4

B

2

C

4

C

2

D

4

D

Karikázd be az összetartozókat!

4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Az alábbiakban a magyar helyesírás fejlődésének fontos állomásait gyűjtöttük össze. Tedd őket időrendi sorrendbe! Használj a sorrend felállításában relációs jeleket! Kezdd a legrégebbivel!
A) nyelvújítási harc

B) katolikus helyesírás

D) protestáns helyesírás

C) az első helyesírási szabályzat

E) ypszilonista-jottista háború

F) kancelláriai helyesírás

G) szaknyelvi helyesírási szótárak
F

<

D v. B

=

B v. D

<

A v. E

=

E v. A

<

C

<

G
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5.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Tedd időrendi sorrendbe az előző feladat nyelvtanait!
A keletkezés
dátuma

Szerző, cím

1539

Sylvester János:
Grammatica Hungarolatina

1610

Szenczi Molnár Albert:
Novae Grammaticae

1645

Geleji Katona István:
Magyar Grammatikatska

1655

Komáromi Csipkés György:
Hungaria Illustrata

Szenczi Molnár Albert

A Hungaria Illustrata kezdőlapja

Sylvester János munkája
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2. MODUL
A magyar nyelv
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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 – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Helyezd el az alább felsorolt alapnyelveket a családfa megfelelő helyére! Írd az évszámokat a megfelelő helyre!
finn-permi

ugor

balti-finn

Kr. e. 3. évezredig

szamojéd

Kr. e. 1000-ig

Kr. e. 2. évezredig

finnugor

finn-volgai

Kr. e. 1. századig

Kr. e. 500-ig

Kr. u. 800-ig

permi

Kr. e. 4. évezredig
Kr. u. 100-ig

uráli
Kr. e. 4. évezredig

finnugor

szamojéd

Kr. e. 3. évezredig

Kr. e. 1. századig

ugor

finn-permi

Kr. e. 500-ig

Kr. e. 2. évezredig

permi

finn-volgai

Kr. u. 800-ig

Kr. e. 1000-ig

balti-finn
Kr. u. 100-ig

uráli
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2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, melyik nem illik a többi közé!
az alapszókincs közös jellege
a szóalakok azonossága
a rokon szavak jelentéskörének azonossága
a nyelvtani eszközrendszer hasonlósága
a segédtudományok kutatási eredményei
Indokold a választásodat!
Az áthúzott nem a nyelvrokonság bizonyítéka.

3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Egy néprajzversenyen a csapatoknak három népcsoportot kellett jellemezni a megadott öt közül.
Milyen népeket választhattak az egyes csapatok?
A következők közül kellett választani:
HANTI (H)

IZSÓR (I)

MONGOL (M)

SZÁMI (SZ)

TÖRÖK (T)

H

I

M

M

SZ

T

H

I

SZ

H

M

SZ

H

I

T

H

M

T

I

M

SZ

H

SZ

T

I

M

T

I

SZ

T

Karikázd be, melyik csapat beszélt mindegyik előadásában az uráli nyelvcsaládba tartozó népekről!
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4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Olvasd el a következő mondatot!
KÉT NYELV VAGY ROKON, VAGY NEM TARTOZIK EGY NYELVCSALÁDBA.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek a nagybetűs állítás szerint lehetségesek, húzd
át azokét, amelyek nem lehetségesek!
A)

Két nyelv rokon, de nem tartozik egy nyelvcsaládba.

B)

Két nyelv nem rokon, de egy nyelvcsaládba tartozik.

C)

Két nyelv rokon, és egy nyelvcsaládba tartozik.

D)

Két nyelv nem rokon, és nem tartozik egy nyelvcsaládba.
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2. modul • A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

35

2. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A megadott kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a nyelvcsalád!
közös alapnyelv

rokonság

nyelvek összessége

önállósultak

történetileg kifejlődtek

A nyelvcsalád olyan nyelvek összessége, amelyek egy közös alapnyelvből származnak, történetileg
kifejlődtek, önállósultak, és egymással rokonságban állnak.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A finnugor népek majdnem mindegyikét kétféle néven ismerjük: egy külső és egy belső néven. Mi
magunkat magyaroknak nevezzük, más nemzetek bennünket Ungarisch, Hungarian, venger, ungur
névvel illetnek. A vogulok magukat manysinak, az osztjákok hantinak nevezik. A finnek magukat
suomalainennek hívják.
A néprajzvetélkedő következő feladata az volt, hogy a népek ismertebb, külső nevéhez meg kellett
találni a belső nevet. A feladatot ismertető tanár találomra mutatott fel egy külső és egy belső nevet, a
csapatoknak el kellett dönteni, összeillenek-e. Miket mutathatott fel a játékvezető?
Alkoss meg minden lehetséges párt!
Külső név

Belső név

zürjén

mari

cseremisz

számi

votják

komi

lapp

udmurt

zürjén

mari

votják

mari

zürjén

számi

votják

számi

zürjén

komi

votják

komi

zürjén

udmurt

votják

udmurt

cseremisz

mari

lapp

mari

cseremisz

számi

lapp

számi

cseremisz

komi

lapp

komi

cseremisz

udmurt

lapp

udmurt

Nézz utána a Finnugor kalauz című könyvben, melyek tartoznak valóban össze! Karikázd be ezeket!
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3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Melyik nem illik a többi közé? Húzd át!
a) enyec

nyenyec

karjalai

nganaszan

szölkup

Indoklás: a karjalai balti-finn nyelv, a többi szamojéd
b) komi

hanti

erza

moksa

izsór

Indoklás: a hanti az ugor alapnyelvbe tartozik, a többi a finn-permi alapnyelvbe
c) észt

vót

udmurt

vepsze

lív

Indoklás: az udmurt a permi alapnyelvbe tartozik, a többi balti-finn nyelv

Nganaszan viselet

Lapp viselet

4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Nyelvtanórán a finnugor népek lélekszámáról volt szó. A tanár a következőket mondta:
A négy legnagyobb finnugor nép a finn, a lapp, az észt és a magyar. A finnek egyharmad annyian
vannak, mint a magyarok. Az észtek kb. egymillióan beszélik a nyelvüket, ennek csak kb. 8 százaléka
a lappok létszáma. A finnek azonban ötször többen vannak az észteknél.
Írd be a táblázatba a népeket a beszélők számának csökkenő sorrendjében!
A nép neve

Lélekszáma

1.

magyar

15 millió

2.

finn

5 millió

3.

észt

1 millió

4.

lapp

80 ezer
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5.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Figyeld meg az alábbi, két nyelv rokonságára vonatkozó kijelentést!
KÉT NYELV AKKOR ÉS CSAK AKKOR NEM ROKON, HA A HANGTAN, A NYELVTAN, A SZÓKÉSZLET ÉS A JELENTÉSTAN TERÜLETÉN NEM MUTATHATÓK KI AZONOSSÁGOK VAGY
HASONLÓSÁGOK A SZERKEZETÜKBEN.
Melyik kijelentés alapján igaz a fenti állítás? A helyes válasz betűjelét karikázd be, a helytelenét húzd át!
A)

Két nyelv nem rokon, a szerkezetükben kimutatható azonosság vagy hasonlóság a hangtan, a
nyelvtan, a szókészlet és a jelentéstan területén.

B)

Két nyelv nem rokon, a szerkezetükben nem mutatható ki azonosság vagy hasonlóság a hangtan,
a nyelvtan, a szókészlet és a jelentéstan területén.

C)

Két nyelv rokon, a szerkezetükben kimutatható azonosság vagy hasonlóság a hangtan, a nyelvtan, a szókészlet és a jelentéstan területén.

D)

Két nyelv rokon, a szerkezetükben nem mutatható ki azonosság vagy hasonlóság a hangtan, a
nyelvtan, a szókészlet és a jelentéstan területén.
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3. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Állítsd sorba a felsorolt nyelvemlékeket keletkezésük szerint! Kezdd a legrégebbivel! A betűjelekkel
dolgozz!
A) Halotti beszéd és könyörgés
C) A birodalom kormányzásáról
E) Kézai: Gesta Hungarorum
C

F

A

B) Müncheni kódex
D) Károli: Szent Biblia
F) A tihanyi apátság alapítólevele
E

B

D

A) Halotti beszéd és könyörgés 1192–95
B) Müncheni kódex – A Huszita Biblia négy evangéliuma, 1466 körül
C) Constantinos Porphyrogennétos (Bíborbanszületett Konstantin) A birodalom kormányzásáról
950 körül
D) Károli Gáspár: Szent Biblia, 1590
E) Kézai Simon: Gesta Hungarorum 1282–85
F) A tihanyi apátság alapítólevele 1055
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Az órán a nyelvemléktípusok jellemzőit kellett a gyerekeknek megállapítani. Mindenki csak három
nyelvemléktípust választott. Milyen típusokkal foglalkozhatott egy-egy tanuló?
A nyelvemléktípusok:

szórványemlék (E)
szótár (T)

glossza (G)
szójegyzék (J)
szövegemlék (S)

E

G

J

E

T

S

E

G

T

G

J

T

E

G

S

G

J

S

E

J

T

J

T

S

E

J

S

G

T

S

3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Állapítsd meg az alábbi nyelvemlékekről, mely nyelvemléktípusba tartoznak, majd az alább felsorolt
nyelvemlékekkel folytasd a megkezdett sort! A betűjelet írd a cellákba!
A) A veszprémvölgyi apácák adománylevele
B) Soproni virágének
C) Marosvásárhelyi glosszák
D) Schlägli-szójegyzék
E) Szabács viadala
Típusa

Nyelvemlék

szórványemlék

Anonymus: Gesta Hungarorum

szövegemlék

Soproni virágének

glossza

Sermones Dominicales

szójegyzék

Besztercei szójegyzék

szórványemlék

A birodalom kormányzásáról

szövegemlék

E

glossza

C

szójegyzék

D

szórványemlék

A

szövegemlék

B
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4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a következő mondatokat!
a) Egy nyelvemlék vagy kézzel írott kódexben maradt ránk, vagy korai nyomtatvány.
A Margit-legenda nem korai nyomtatvány, tehát kézzel írt kódexben maradt ránk.
b) Egy nyelvemlék vagy szórványemlék, vagy csak magyar nyelven íródott.
A tihanyi apátság alapítólevele nemcsak magyar nyelven íródott, tehát ez szórványemlék.
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4. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg az alább fölsorolt fogalmak és kifejezések segítségével, mi az idegen szó és a jövevényszó! Egy fogalmat többször is felhasználhatsz!
másik nyelvből átvett

nyelvtani rendszer

idegen eredet

viszonylag rövid ideje

felismerhetetlen

alkalmazkodott

szókincs

nem alkalmazkodott

szó

Az idegen szó olyan másik nyelvből átvett szó, amely viszonylag rövid ideje került a szókincsbe, és
még nem alkalmazkodott a nyelvtani rendszerünkhöz.
A jövevényszó olyan másik nyelvből átvett szó, amely már alkalmazkodott a nyelvtani rendszerünkhöz, ezért idegen eredete felismerhetetlen.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Szókészletünk a honfoglalás előtt iráni, török és szláv jövevényszavakkal bővült. Idegenségüket ma
már nem érezzük, mondatainkban használjuk őket.
Milyen eredetű szavak fordulhatnak elő a magyar mellett beszédünkben? Sorold fel az összes lehetőséget!
iráni (I)

török (T)

szláv (Sz)

I, T, Sz

T, Sz

T

I, T

I

–

I, Sz

Sz

Próbálj meg értelmes „honfoglalás kori” mondatot írni jövevényszavak felhasználásával! Segítséget az
Etimológiai szótárban találsz!
Pl.: Szombaton a tehénnek vályút csinálnak. szombat: szláv; tehén: iráni; vályú: török; csinál: szláv
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3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Egészítsd ki az üres cellákat!
a)

volt

juo

::

jó

züöd

::

zöld

(
(

(
(

kék

föüd

::

föld

=

tuo

::

tó

=

buodog

::

boldog

varu

::

vár

kezi

::

kéz

(

::

::

kéik

(

vout

=
=

(

szép

(

::

széip

A jelenség neve: záródó és nyitódó diftongusok egyszerűsödése
b)
utu

::

út

veri

::

vér

=
=

A jelenség neve: pótlónyúlás, a finnugor szavak tővégi magánhangzói lekopnak, ennek hatására a
tőbelseji magánhangzó hosszúvá válik.
c)
pukul

::

pokol

kurum

::

korom

higy

::

hegy

ükür

::

ökör

golomb

::

galamb

=
=
=
=
=

A jelenség neve: a magánhangzók nyíltabbá válása

türül

::

töröl

burs

::

bors

kiriszt

::

kereszt

ürdüg

::

ördög

hovos

::

havas
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d)
berekenye

::

berkenye

=

cseleküvés

::

cselekvés

várotok

::

vártok

=

halavány

::

halvány

A jelenség neve: kétnyíltszótagos tendencia; egy több szótagú szóban két magánhangzóra végződő
szótag követi egymást, akkor az egyik kiesik.

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatokat!
a) Ha két nép a vándorlása során érintkezik, sok új tárgyat, fogalmat ismer meg a másik kultúrából.
Ha új tárgyakat, fogalmakat ismernek meg, akkor új szavakat is vesznek át egymástól.
Ha két nép a vándorlása során érintkezik, akkor új szavakat is vesznek át egymástól.
b) Ha fejlettebb néppel találkozunk, megismerjük a fejlettebb eszközeiket is.
Ha megismerjük a fejlettebb eszközöket, átvesszük a fejlettebb eszközök nevét.
Ha fejlettebb néppel találkozunk, akkor átvesszük a fejlettebb eszközök nevét.
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5. egység
1.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Határozd meg az alábbi szavakban felismerhető hangzóváltozást! Figyeld meg, milyen sorrendben
követik egymást a szópárok, majd az alább felsoroltak beírásával folytasd a sort! Add meg a hangzóváltozás nevét is!
garádics > grádics

köröző > körző

keze > kéz

Szópárok

pótlónyúlás

malina > málna

kétnyíltszótagos tendencia

gyerekőc > gyerkőc

diftongusok változása

fout > folt

nyíltabbá válás

timlic > tömlöc

pótlónyúlás

palica > pálca

kétnyíltszótagos tendencia

köröző > körző

diftongusok változása

tüö > tő

nyíltabbá válás

gyümülcs > gyümölcs

pótlónyúlás

keze > kéz

kétnyíltszótagos tendencia

garádics > grádics

diftongusok változása

juo > jó

(

(

Hangzóváltozások

tüö>tő

(

gyümülcs > gyümölcs

(

(

juo > jó

tanári útmutató

2. modul • A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

45

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A nyelvtanverseny nyelvtörténeti feladatában az ómagyar kori múlt idejű igealakok alaktani sajátosságairól kellett a versenyzőknek beszélni. A múlt idő típusát és egy múlt idejű igealakot külön-külön
borítékból kellett kihúzni.
Milyen párok jöhettek létre?
Múlt idők

Példák

Régmúlt (R)

vára (1)

Befejezett múlt (B)

várt (2)

Elbeszélő múlt (E)

várt vala (3)

Folyamatos múlt (F)

vár vala (4)
R

1

E

1

R

2

E

2

R

3

E

3

R

4

E

4

B

1

F

1

B

2

F

2

B

3

F

3

B

4

F

4

Karikázd be az összeillő párokat!

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Figyeld meg az alábbi mondatot!
A NYELVÜNKBEN LÉVŐ JÖVEVÉNYSZÓK IDEGEN SZÓKÉNT KERÜLTEK A SZÓKINCSÜNKBE.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a fenti állításból! Húzd át azokét, amelyek nem következnek belőle!
A)

Vannak olyan jövevényszavaink, amelyek eredetileg idegen szavak voltak.

B)

Nincsenek olyan jövevényszavaink, amelyek eredetileg nem idegen szavak voltak.

C)

Egyetlen jövevényszavunk sem volt eredetileg idegen szó.

D)

Nincsenek olyan jövevényszavaink, amelyek eredetileg idegen szavak voltak.

E)

Minden jövevényszavunk eredetileg idegen szó volt.

F)

Vannak olyan jövevényszavaink, amelyek eredetileg nem idegen szavak voltak.
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt a szót, amelyik nem illik a többi közé! Választásodat indokold!
a) hát, far, fül, szór, vér, visz
Indoklás: a szór török jövevényszó, a többi alapnyelvi eredetű
b) bársony, bölcs, saru, ünő, mezsgye, oroszlán
Indoklás: a mezsgye szláv, a többi török jövevényszó
c) furulya, kaláka, tavasz, málé, mokány, tokány
Indoklás: a tavasz finnugor eredetű, a többi román jövevényszó
d) gondnok, dalárda, fodrász, pincér, barbár, mérnök
Indoklás: a barbár latin eredetű, a többi nyelvújítási szó
e) csalogány, szipa, ólomga, feszebbít, szivola, restnök
Indoklás: mindegyik nyelvújítási szó, de a csalogány az egyetlen, amely életképes maradt, a többi a
„halva született szavak” táborát gazdagítja

5.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Helyezd el a következő népneveket az ábrába! Adj nevet a csoportoknak!
kun

kaukázusi

szláv
német

besenyő

csuvas-török

oszmán-török

iráni

köztörök

francia

Jövevényszók eredete

Honfoglalás előtti
jövevényszók eredete

iráni
kaukázusi
csuvas-török
köztörök

Honfoglalás utáni
jövevényszók eredete

kun
besenyő
oszmán-török
szláv
francia
német

3. MODUL
Leíró nyelvtan
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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 – BESOROLÁS, SORKÉPZÉS
a) Tedd sorba a felsorolt nyelvi szinteket!
lexéma

mondat

glosszéma

fonéma

szintagma

morféma

Nyelvi szint

―

Nyelvtani probléma

fonéma

―

az -s, -sz, -z, -dz végű igék
tárgyas ragozása

morféma

―

a többalakú igetövek

lexéma

―

a többszófajúság kérdése

glosszéma

―

a szavak mondatbeli szerepe

szintagma

―

a főnévi igenév bővíthetősége

mondat

―

a kérdőjel használata

b) Írd a fenti táblázatban a megfelelő helyre a felsorolt nyelvtani problémákat!
a többszófajúság kérdése

a főnévi igenév bővíthetősége

-s, -sz, -z, -dz végű igék tárgyas ragozása

a szavak mondatbeli szerepe

a kérdőjel használata

a többalakú igetövek

tanári útmutató
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2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Csoportosítsd az alábbi példákat aszerint, hogy melyik nyelvi szinten jelennek meg! Adj nevet a csoportoknak!
A) zegzugos

B) piros alma

F) Mondjam, vagy mutassam?

C) régi, de jó
G) égen-földön

D) hófödte
H) Sári olvassa

E) Az jött, akit várt.
I) Elesett, ezért sírt.

Alárendelő összetett szavak

pl.: D

Mellérendelő
összetett szavak

pl.: A, G

Alárendelő szószerkezet

pl.: B, H

Mellérendelő
szószerkezet

pl.: C

Alárendelő összetett mondat

pl.: E

Mellérendelő
összetett mondat

pl.: F, I

lexéma

Nyelvi
szintek

szintagma

mondat
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el figyelmesen az alábbi állítást!
A MAGYAR NYELV NYELVI JELEKNEK ÉS SZERKESZTÉSI SZABÁLYOKNAK AZ ÖSSZESSÉGE.
Karikázd be azoknak a megállapításoknak a betűjelét, amelyek következnek a fönti kijelentésből, és
húzd át azokét, amelyek nem!
A)

Van olyan nyelv, amely nyelvi jeleknek és nyelvi szabályoknak az összessége.

B)

Van olyan nyelv, amely nem nyelvi jeleknek és nyelvi szabályoknak az összessége.

C)

Minden nyelv nyelvi jeleknek és nyelvi szabályoknak az összessége.

D)

Nincs olyan nyelv, amelyik nyelvi jeleknek és nyelvi szabályoknak az összessége.

E)

Nincs olyan nyelv, amely nem nyelvi jeleknek és nyelvi szabályoknak az összessége.

F)

Egy nyelv sem nyelvi jelek és szabályok összessége.

Húzd alá azokat, amelyek nem következnek a fenti állításból, de igazak!

4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A nyelvtan házi csapatversenyen az a feladat, hogy a kapott borítékban levő fogalmak közül a diakrón
módszer körébe tartozókat kell kiválasztani. A csapat tagjai közt nincs egyetértés, különböző javaslatokat tesznek.
A fogalmak a következők:
A) a szókincs bővülése

B) a toldalékrendszer változása

C) az igeidők egyszerűsödése

D) a -t végű igék felszólító alakja
Milyen javaslatok születhettek?
–

B

B, C

A, B, D

A

A, B

B, D

A, C, D

B

A, C

C, D

B, C, D

C

A, D

A, B, C

A, B, C, D

Karikázd be, amelyik valóban az összes diakrón változást tartalmazza!
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5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Melyik nem illik a többi közé? Húzd át!
a mondatszerkezet vizsgálata
a toldalékok illeszkedése
a felszólító mód írása
a hangzórendszer változásának vizsgálata
a szavak bővíthetőségének vizsgálata
Indokold meg a választásodat!
A hangzórendszer változásával a történeti nyelvészet a diakrónia módszerével foglalkozik, a többivel
a leíró nyelvészet a szinkrónia módszerével.
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2. egység
1.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Nevezd meg a következő sémákkal felírt mássalhangzó-törvényeket! A sémákban az A, An, B, C jelek
különböző mássalhangzókat jelölnek.
A n + Bb, p, m → A m + Bb, p, m
A zg + Bzgtl → A zgtl + Bzgtl
A + B → A + A vagy B + B
A+B→C+C

képzés helye szerinti részleges hasonulás
zöngésség szerinti részleges hasonulás
teljes hasonulás
összeolvadás

A+A+B→A+B

hangzórövidülés

A+B+C→A+C

hangzókiesés

Írj mindegyikre példát!

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
Ha a toldaléknak három alakja van, akkor közülük az egyik magas hangú toldalék ajakréses, a másik
ajakkerekítéses magánhangzót, a harmadik pedig mély magánhangzót tartalmaz.
Ha van ajakréses és ajakkerekítéses hangot tartalmazó magas toldalék, akkor az ajakműködés szerint
is illeszkedik a szótőhöz.
Ha egy toldalék ajakműködés szerint nem illeszkedik a szótőhöz, akkor nincs három alakja.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉSZSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A helyesírási versenyen a gyerekek azt a feladatot kapták, hogy állapítsák meg, melyik szóalakban
található teljes hasonulás, összeolvadás vagy rövidülés. A versenyt vezető tanár véletlenszerűen
mutatott föl két kártyát, s a diákoknak kellett eldönteni, hogy az adott szóalakban megtalálható-e a
felmutatott törvényszerűség.
Milyen párosokat mutathatott fel a tanár?
A) teljes hasonulás

1. otthonnal

B) összeolvadás

2. barátsággá

C) rövidülés

3. garázssorról
4. haladhatsz

Alkosd meg az összes lehetőséget!
A

1

C

1

A

2

C

2

A

3

C

3

A

4

C

4

B

1

B

2

B

3

B

4

Karikázd be, melyek a helyes megoldások!
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2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Sorold be az alábbi szavakat az ábrába!
teljes

otthon

kiesés

mássalhangzó-törvények
jelöletlen

A hangok egymásra hatása

szabadság

bátyja

testvérrel
összeolvadás

Mássalhangzó-törvények

jelölt

hasonulások

rövidülés

nézd meg

képzés helye szerint

rövidülés

pl. otthon

kiesés

pl. nézd meg

azonban
zöngésség szerint

magánhangzó-törvények

összeolvadás pl. szabadság
képzés h.
szerint

pl. azonban

zöngésség
szerint

pl. vadkan

jelölt

pl. testvérrel

jelöletlen

pl. bátyja

részleges

hasonulások

teljes

Magánhangzó-törvények
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3. egység
1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Figyeld meg az alábbi kijelentést!
EGY SZÓNAK AKKOR ÉS CSAK AKKOR VAN TÖBBALAKÚ TÖVE, HA VAN OLYAN TOLDALÉK,
AMELY NEM A SZÓ SZÓTÁRI TÖVÉHEZ KAPCSOLÓDIK.
Karikázd be annak az állításnak a betűjelét, amelyik előfordulhat a fenti kijelentés alapján, és húzd át
azét, amelyik nem!



A)

Egy szónak többalakú töve van, és van olyan toldalék, amely nem a szó szótári tövéhez kapcsolódik.

B)

Egy szónak többalakú töve van, és nincs olyan toldalék, amely nem a szótári tőhöz kapcsolódik.

C)

Egy szónak nem többalakú töve van, és nincs olyan toldalék, amely nem a szótári tőhöz kapcsolódik.

D)

Egy szónak nem többalakú töve van, és van olyan toldalék, amely nem a szótári tőhöz kapcsolódik.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Figyeld meg az alábbi kijelentést!
EGY SZÓNAK AKKOR ÉS CSAK AKKOR VAN TÖBBALAKÚ TÖVE, HA VAN OLYAN TOLDALÉK,
AMELY NEM A SZÓ SZÓTÁRI TÖVÉHEZ KAPCSOLÓDIK.
Melyik eset fordulhat elő a fenti kijelentés alapján? A helyes válasz betűjelét karikázd be, a helytelenét
húzd át!
A)

Egy szónak többalakú töve van, és van olyan toldalék, amely nem a szótári tőhöz kapcsolódik.

B)

Egy szónak többalakú töve van, és van olyan toldalék, amely a szótári tőhöz kapcsolódik.

C)

Egy szónak többalakú töve van, és nincs olyan toldalék, amely nem a szótári tőhöz kapcsolódik.

D)

Egy szónak többalakú töve van, és nincs olyan toldalék, amely a szótári tőhöz kapcsolódik.

E)

Egy szónak nem többalakú töve van, és van olyan toldalék, amely nem a szótári tőhöz kapcsolódik.

F)

Egy szónak nem többalakú töve van, és van olyan toldalék, amely a szótári tőhöz kapcsolódik.

G) 	Egy szónak nem többalakú töve van, és nincs olyan toldalék, amely nem a szótári tőhöz kapcsolódik.
H) Egy szónak nem többalakú töve van, és nincs olyan toldalék, amely a szótári tőhöz kapcsolódik.
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3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Alkoss szóalakot a megadott szavakból a minta alapján!
tánc → 12234 :

tánc|ol|ó|k|at

adó → 1224 :

adó|s|ság|ba

film → 1234 :

film|es|ek|kel

barát → 1333 :

barát|ai|tok|é

4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS;
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
a) A z osztály a ritkább szóalkotási módokat vizsgálta. Minden tanulónak két-két szóalkotási módra
kellett példát találnia. Mivel foglalkozhattak az egyes tanulók?
szóelvonás (E)

szórövidülés (R)

szóvegyülés (V)

szóhasadás (H)

ikerítés (I)

E

R

R

I

E

V

V

H

E

H

V

I

E

I

H

I

R

V

R

H

b) Írd az alábbi szópárok mellé az előző feladat betűjeleivel, hogy mely szóalkotási módokkal foglalkozó tanulók találhatták őket!
vád, presszó

E

R

labor, ugrabugrál

R

I

hifi, cserebere

E

I

taps, csupasz

E

V

zargat, daruk~darvak

V

H

csoki, neje~nője

R

H

tanári útmutató
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5.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A megadott fogalmak és kifejezések segítségével határozd meg, mi a szabad, illetve a kötött morféma!
Van olyan kifejezés, amit többször is felhasználhatsz!
alakilag önálló

másik morfémával
együtt

más szóelemtől
függetlenül

szóelem

szóalak

alakilag nem önálló

Szabad morféma az a szóelem, amely alakilag önálló, más szóelemtől függetlenül fordul elő.
Kötött morféma az a szóelem, amely alakilag nem önálló, mindig csak egy másik morfémával együtt
alkot szóalakot.
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4. egység
1.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Folytasd a példák alapján a sort! Figyeld a kiemelt szavakat!
A mondat

Lexikai szófaj

Aktuális szófaj

Ne mondj nemet!

viszonyszó/tagadószó

főnév

A vasutas barátodhoz menjünk.

főnév

melléknév

Mesélj nekem valami szépet!

melléknév

főnév

Az első öt lépjen ki!

számnév

főnév

A szemlén fölhangzott a „Vigyázz!”.

ige

főnév

Ő olyan „tedd ide, tedd oda” ember.

ige + határozószó

melléknév

Rókább a rókánál!

–

melléknév

A nyelvi jelenség neve: aktuális szófajváltás
Nevezd meg a két oszlopot!

2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Hogyan hangzanának a következők? Egészítsd ki a táblázatot!
Rúgd kapura a labdát!

Lőj!

Katona, üljön fel a hátasára!

Lóra!

A focista meg nem engedett módon érintette a labdát!

Kéz!

Gyere, kutyus, ide a cipőm mellé!

Lábhoz!
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3.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Az alábbi kifejezések segítségével határozd meg, mi a szómondat!
egyetlen

szó

mondat
szövegfajta

speciális

forma
funkció

A szómondat olyan speciális szövegfajta, amely egyetlen mondat formájú és funkciójú szóból áll.

4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Írd a megfelelő helyre a felsorolt szavakat!
főnév

főnévi igenév

igekötő

ige

melléknév

melléknévi igenév

Legfőbb tulajdonsága, hogy érzékelteti a változás, a mozgás folyamatát.
A cselekvést személyhez kötöttség nélkül, elvont fogalomként fejezi ki, a cselekvésfogalom lényegét emeli ki.
Jelentéstartalmukból hiányzik a mozgás, a változás eleme. Az állandót ragadja
meg.
Egy vagy több tulajdonság segítségével egyéníti a személyt vagy dolgot, ezzel
teszi szemléletesebbé a stílust.
Egyik fő funkciója a cselekvés, történés folyamatosságának, tartósságának
vagy befejezettségének érzékeltetése.
A képszerűséget azzal erősíti, hogy a tulajdonságot cselekvéssel jelöli, mozgalmasságot vagy befejezettséget kölcsönöz a képnek.

ige
főnévi igenév
főnév
melléknév
igekötő
melléknévi igenév

5.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatokat!
a) A mondatban az alany esetű főnév vagy igének vagy igei igenévnek lehet alárendelve.
A „szél döntötte (fák)” esetében a fölérendelt szó szófaja nem ige, tehát igei igenév.
b) Egy alapszófajú szó a mondatban mondatszinten vagy szerkezetszinten állhat.
Ha szerkezetszinten áll, nem az állítmánynak van alárendelve.
Tehát ha egy szó az állítmánynak van alárendelve, akkor mondatszinten áll.
c) A segédigék nem állhatnak önállóan mondatrészként.
A van önállóan lehet mondatrész, tehát nem segédige.
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6.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Figyeld meg az alábbi kijelentést!
EGY SZÓ LEXIKAI SZÓFAJA CSAK AKKOR IGE, HA IGEI SZEMÉLYRAGOT VESZ FÖL.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azokat, amelyek
nem fordulhatnak elő a fönti kijelentés alapján!
A)

Egy szó igei személyragot vesz fel, és lexikai szófaja ige.

B)

Egy szó nem vesz fel igei személyragot, és lexikai szófaja ige.

C)

Egy szó igei személyragot vesz fel, és lexikai szófaja nem ige.

D)

Egy szó nem vesz fel igei személyragot, és lexikai szófaja nem ige.

7.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A pedagógia szakkörbe járóknak lehetőségük van arra, hogy hatodikosoknak nyelvtanórát tartsanak.
A szófajtan bevezető óráján kíváncsiak arra, hogy van-e a gyerekek közt olyan, aki ismeri az igeneveket. Ezért azt a feladatot adják, hogy a felsorolt négy szó közül mindenki írja le az összest, amit
igenévnek gondol.
A szavak a következők:
A) futva

B) mászik

C) tegnap

D) valahonnan

Milyen megoldások kerülhettek a füzetekbe? Használd a betűjeleket!
–

B

B, C

A, B, D

A

A, B

B, D

A, C, D

B

A, C

C, D

B, C, D

C

A, D

A, B, C

A, B, C, D

Karikázd be a helyes megoldást!
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5. egység
1.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Állapítsd meg az alábbi szószerkezetekről, hogy mely típusba tartoznak! Figyeld meg, milyen sorrendben követik egymást, majd a felsorolt szerkezetekkel folytasd a sort!
mérnök tervezte (torony)

kicsi asztalon

engem látott

szeretek futni

Szószerkezet

Típusa

Tomi fut

alanyos/predikatív

fát vágó

tárgyas

anyám sütötte (kenyér)

alanyos

finom kelméről

minőségjelzős

a sas madár

alanyos/predikatív

engem látott

tárgyas

mérnök tervezte (torony)

alanyos

kicsi asztalon

minőségjelzős

a kutya ugat

alanyos/predikatív

szeretek futni

tárgyas

a kutya ugat

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Az érettségin a tétellapon öt szószerkezet szerepelt. A felelőnek kettőt kellett kiválasztania, és ezek
alapján beszélni a szószerkezetek típusairól.
A szószerkezetek a következők voltak:
A) gyors vagy lassú

B) új, ám haszontalan

C) kicsi szobában

D) gyorsan futott

E) fát vágó

Miket választhatott a felelő? Alkosd meg az összes lehetőséget!
A

B

B

C

C

E

A

C

B

D

D

E

A

D

B

E

A

E

C

D

Karikázd be azokat, amelyek esetében a felelő alá- és mellérendelő szerkezetekről is beszélt!
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el figyelmesen a következő kijelentést!
AZ IGENEVEK NEM ÁLLHATNAK ÁLLÍTMÁNYKÉNT, DE VEHETNEK FÖL AZ IGÉRE JELLEMZŐ BŐVÍTMÉNYEKET.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azokét, amelyek
nem következnek a fönti kijelentésből!
A) 	Vannak olyan igenevek, amelyek nem állhatnak állítmányként, de vehetnek föl az igére jellemző
bővítményeket.
B)	Vannak olyan igenevek, amelyek állhatnak állítmányként, és vehetnek föl az igére jellemző bővítményeket.
C)

Egyetlen igenév sem állhat állítmányként, de vehet föl igére jellemző bővítményeket.

D)	Nincsenek olyan igenevek, amelyek nem állhatnak állítmányként, de vehetnek föl az igére jellemző bővítményeket.
E) 	Nincsenek olyan igenevek, amelyek állhatnak állítmányként, de vehetnek föl az igére jellemző
bővítményeket.
F)

Minden igenév állhat állítmányként, és vehet fel az igére jellemző bővítményeket.

4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Csoportosítsd a következő fogalmakat, és nevezd meg a csoportokat!
kötőszó
azonos szint

logikai viszony

mellékmondat

grammatikai viszony

Az alárendelő összetett
mondat jellemzői

grammatikai viszony
utalószó
mellékmondat
alá−fölérendeltségi
viszony

tagmondat

egyenrangúság

utalószó

alá−fölérendeltségi viszony

A mellérendelő összetett
mondat jellemzői

kötőszó
tagmondat

logikai viszony
egyenrangúság
azonos szint
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5.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Írd be a következő mondat szavait a megfelelő helyre! Használd az aláhúzás jelöléseit!
A mélyben rejtőző érctelepek kimutatására igen alkalmas az elektromos módszer.

alkalmas

kimutatására

~~~~~~~~~~~~~ádh

érctelepek
……………birt

rejtőző
…………min

mélyben

~~~~~~~hely

igen

~~~~~~fok

módszer

elektromos
……………min

65

4. MODUL
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
Fogalmazd meg a megadott kifejezések segítségével, mi a jel!
meghatározott alak

fizikai jelenség

érzékszerveink

észlelő

mást vagy többet
jelent

jelentés

felfogható

közvetlenül

A jel olyan fizikai jelenség, amely érzékszerveinkkel felfogható, meghatározott alakja és hozzá tartozó
jelentése van, és valami mást vagy többet jelent az észlelő számára, mint ami közvetlenül felfogható.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Figyeld meg az alábbi kijelentést!
EGY SZÓ AKKOR ÉS CSAK AKKOR AZONOS ALAKÚ, HA A HANGALAKHOZ TÖBB, EGYMÁSTÓL FÜGGETLEN JELENTÉS KAPCSOLÓDIK.
Melyik állítás illeszkedik a fenti kijelentéshez? A helyes válasz betűjelét karikázd be, a helytelenét
húzd át!
A)	Egy szó azonos alakú, és a hangalakhoz nem kapcsolódik több, egymástól független jelentés.
B) 	Egy szó nem azonos alakú, és a hangalakhoz nem kapcsolódik több, egymástól független jelentés.
C)

Egy szó nem azonos alakú, és a hangalakhoz több, egymástól független jelentés kapcsolódik.

D)

Egy szó azonos alakú, és a hangalakhoz több, egymástól független jelentés kapcsolódik.
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3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Állapítsd meg az alábbi szavakról, hogy mely alak–jelentés típusba tartoznak! Figyeld meg, milyen
sorrendben követik egymást, majd a felsorolt szavakkal folytasd a sort!
telefon

fogoly

csiga

dörmög

ír

bandukol

Alak – jelentés viszony

Szavak

többjelentésű

lencse

azonos alakú

hat

hangutánzó

süvít

egyjelentésű

esőcsatorna

hangulatfestő

pipogya

többjelentésű

zebra

azonos alakú

fogoly

hangutánzó

dörmög

egyjelentésű

telefon

hangulatfestő

bandukol

többjelentésű

csiga

azonos alakú

ír
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4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Az órán a következő állítás hangzik el: az ábrák egy-egy alak–jelentés viszonyt jelölnek, de lehetnek
közöttük olyanok is, amelyek egy alak–jelentés viszonynak a különböző típusait mutatják. A tanulók
találomra húznak két-két ábrát, s el kell dönteniük, összetartozó ábrákat választottak-e.
Milyen párok kerülhettek a gyerekek kezébe? Írd a betűjeleket az üres téglalapokba!

H

D) H –– J

J

H

H –– J

E) H –– J

~

J

C) H –– J

~

B) H

~

A) H

H –– J

H –– J

A

B

B

C

C

E

A

C

B

D

D

E

A

D

B

E

A

E

C

D

Karikázd be azokat a párokat, amelyek egy alak – jelentés viszony típusait jelölik!
Nevezd meg a típusokat: AC: rokon értelmű szavak; az A pl.: kerékpár – bicikli,
			
a C pl.: ballag – megy – siet
		
BD: hasonló alakú szavak;
a B pl.: veder – vödör,
			
a D pl.: izzadság – izzadtság
		
E: ellentétes jelentésű szavak; pl.: fekete – fehér
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2. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Írd be a felsorolt fogalmakat a megfelelő helyre!
megszólítás
ellentét
ellentét

paradoxon

szarkazmus

irónia

részletezés

szóalakzat

ismétlés

figura etymologica
valódi ellentét
gúny

felkiáltás

halmozás

szóismétlés

alakzat

szóhalmozás

felkiáltás
gondolatritmus
megszólítás
nyílt gúny

gondolatalakzat
gúny

irónia
szarkazmus
valódi ellentét

ellentét
paradoxon

alakzat

fokozás
halmozás

részletezés
szóhalmozás
szóismétlés

szóalakzat
ismétlés

figura etymologica
refrén

párhuzamos
szerkezet
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el a mondatot!
EGY SZÓKÉP AKKOR ÉS CSAK AKKOR METAFORA, HA BENNE NÉVÁTVITELLEL KÉT FOGALMAT KAPCSOLUNK ÖSSZE.
A nagybetűvel írt kijelentés alapján karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem fordulhatnak elő!
A)

Lehet, hogy egy szókép metafora, és benne névátvitellel két fogalmat kapcsolunk össze.

B)

Lehet, hogy egy szókép nem metafora, ellenben benne névátvitellel két fogalmat kapcsolunk össze.

C)

Lehet, hogy egy szókép metafora, ellenben benne nem névátvitellel kapcsolunk össze két fogalmat.

D)

Lehet, hogy egy szókép nem metafora, és benne nem névátvitellel kapcsolunk össze két fogalmat.

3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
a) A z összefoglaló órán lehetőség nyílt arra, hogy a tanulók előadást tartsanak a szövegek stílusának
összehasonlításából. Milyen előadások hangozhattak el, ha minden előadó csak két stílussal foglalkozott? Írd az üres téglalapokba a betűjeleket!
szónoki stílus (R)

hivatalos stílus (H)
publicisztikai stílus (P)

tudományos stílus (T)

előadói stílus (E)

szépirodalmi stílus (SZ)

R

T

H

T

T

P

R

H

H

E

T

SZ

R

E

H

P

E

P

R

P

H

SZ

E

SZ

R

SZ

T

E

P

SZ

b) Írd a pontsorra azokat a párokat, amelyek előadója a következő szemléltetőeszközöket hozta!
– az önkormányzati adóról szóló levél, Heti Világgazdaság: H, P
– Kossuth ceglédi beszéde, Story Magazin: R, P
– A Kis Magyar Retorika című könyv, Esterházy: Bevezetés a szépirodalomba: T, SZ
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4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
Ha két fogalom közt ok-okozati kapcsolat vagy bármilyen érintkezés van, akkor az egyik nevet fölcserélhetjük a másikkal, és azt a másik értelmében használhatjuk.
Ha az egyik nevet fölcserélem a másikkal, azt a másik értelmében használva, akkor metonímiát alkalmazok.
Ha tehát az anyagnevet fölcserélem a belőle készült eszköz nevével, és a másik értelmében használom,
akkor metonímiát alkalmazok.

5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a többi közé! Választásodat indokold!
a) célja a meggyőzés
hatásosságra törekszik
választékos
szakkifejezéseket használ
fontosak az érzelemkifejezés eszközei
Indoklás: a szakkifejezések a tudományos (szakmai) stílusra jellemzők, a többi szó, ill. szókapcsolat
a szónoki stílus ismertetőjegye
b) hangneme személytelen
célja a tájékoztatás
metaforikus kifejezések
túlbonyolított mondatok
hiányoznak az érzelemkifejező elemek
Indoklás: a metaforikus kifejezések a szépirodalmi stílusra jellemzők, a többi szó, ill. szókapcsolat a
hivatalos szövegek stílusának jellemzője
c) stílusrétegek keveredése
hivatkozásokat alkalmaz
szoros a kohéziójuk
gyakoriak a neologizmusok
megjelennek a társalgási nyelv divatszói
Indoklás: a hivatkozások a tudományos és az előadói stílusra jellemzőek, a többi szó, ill. szókapcsolat
a sajtószövegek stílusára
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3. egység
1.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Keresd meg a hiányzó szavakat!
megháborodik

bolondul

rajong

állatöv

jegy

osztályzat

tisztul, világosodik az ég

derül

mulat

lassan olvassa

betűzi

belülre szúrja

látószervét

szemét

hulladék

ismételten

megint

figyelmeztet

értem

vágom

szeletelem

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Figyeld meg az alábbi mondatot!
AZ ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLATOKAT MINDIG UGYANABBAN A SZERKEZETBEN ÉS
UGYANABBAN A JELENTÉSBEN HASZNÁLJUK.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a fenti állításból! Húzd át azokét, amelyek nem következnek belőle!
A)

Vannak olyan szókapcsolatok, amelyeket mindig ugyanabban a szerkezetben használunk, és
ugyanabban a jelentésben is.

B)

Vannak olyan szókapcsolatok, amelyeket nem mindig ugyanabban a szerkezetben használunk,
és ugyanabban a jelentésben.

C)

Nincsenek olyan szókapcsolatok, amelyeket mindig ugyanabban a szerkezetben használunk, és
ugyanabban a jelentésben.

D)

Nincsenek olyan szókapcsolatok, amelyeket nem mindig ugyanabban a szerkezetben használunk, és ugyanabban a jelentésben.

E)

Minden szókapcsolatot mindig ugyanabban a szerkezetben és ugyanabban a jelentésben használunk.

F)

Egyetlen szókapcsolatot sem használunk mindig ugyanabban a szerkezetben és ugyanabban a
jelentésben.

Húzd alá azt, amely nem következik a nagybetűs állításból, de igaz! Írj példát!
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Számítástechnika szakkörön a gyerekek szaknyelvi szótárt készítenek nyelvtani szakkifejezésekből.
A program felvillant két szót, és a diákoknak kell eldönteniük, hogy azok összetartoznak-e.
Mi látható a képernyőn, ha az alábbi kifejezések szerepelnek a programjukban? Használd a betűjeleket és a számokat!
Latin eredetű elnevezés

Magyar elnevezés

1. idiolektus

A) területi nyelv, nyelvjárás

2. terminológia

B) egyéni szóhasználat

3. szociolektus

C) szakszókincs

4. dialektus

D) társadalmi nyelvhasználat

1

A

3

A

1

B

3

B

1

C

3

C

1

D

3

D

2

A

4

A

2

B

4

B

2

C

4

C

2

D

4

D

Karikázd be azokat a párokat, amelyek valóban összeillenek!

4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Egyetlen képzővel sokféle jelentéstartalmat tudunk kifejezni. Írd a megfelelő helyre a megadott kifejezések betűjelét!
A) gyűjtőnév
B) vállalat
C) állapot
D) elvont tulajdonság
E) cselekvés megnevezése
F) fajtának a megnevezése
-ság, -ség

D

E

C

A

F

B

↓

↓

↓

↓

↓

↓

jóság

segítség

egészség

katonaság

zöldség

pékség
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4. egység
1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Olvasd el a következő mondatot!
AZ ÉRVELÉS SORÁN VAGY EGYEDI ESETBŐL VONOK LE ÁLTALÁNOS KÖVETKEZTETÉST,
VAGY A DEDUKCIÓ MÓDSZERÉT HASZNÁLOM.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek a nagybetűs állítás szerint lehetségesek, húzd
át azokét, amelyek nem lehetségesek!
A)

Az érvelés során egyedi esetből vonok le általános következtetést, és nem a dedukció módszerét
használom.

B)

Az érvelés során egyedi esetből vonok le általános következtetést, és a dedukció módszerét használom.

C)

Az érvelés során nem vonok le egyedi esetből általános következtetést, hanem a dedukció módszerét használom.

D)

Az érvelés során nem vonok le egyedi esetből általános következtetést, és nem a dedukció módszerét használom.

2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Alkoss a példák alapján meghatározást!
a) A személyi számítógép olyan berendezés, amely billentyűzetből, monitorból és winchesterből áll.
A kerékpár olyan jármű, amely egy vázból, kormányból és két kerékből épül fel.
b) Kamasz az, aki még nem felnőtt, de már nem is gyerek.
Orvosjelölt az, aki még nem végezte el, de már elkezdte az orvosi egyetemet.
A feladatoknak természetesen sokféle megoldása lehet, bármelyik helyeset elfogadhatjuk.
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3.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Rendezd sorba a szónoki beszéd megszerkesztésének elemeit! Használd a betűjeleket!
A) vázlatírás

B) önellenőrzés, próbaelőadás

C) a szöveg kidolgozása

D) a kommunikációs körülmények feltérképezése
F) anyaggyűjtés

G) a szöveg megszólaltatása

I) témaválasztás, címadás
I

→

D

→

J

E) emlékezetbe vésés

→

F

→

H

→

H) az anyag elrendezése

J) elővázlat készítése
A

→

C

→

E

→

B

→

G

4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE,
PERMUTÁLÁS
Van olyan érvelő szöveg, amely csupán egy, de van olyan, amely többféle érvtípust is tartalmaz.
Hogyan épülhet fel a szöveg, ha megalkotója három érvtípusból választhatott, és ezek sorrendje is
fontos?
A) ellentéten alapuló érv

B) összehasonlításon alapuló érv

C) valószínűségen alapuló érv

A

B, C

A, C, B

B

B, A

B, A, C

C

C, A

B, C, A

AB

C, B

C, A, B

A, C

A, B, C

C, B, A

Írd le, hogy a következő szövegben milyen típusú érveket használtak!
A tehetség olyan, mint egy kert: ha gondozzuk, csodálatos dolgokat fog teremni, és sok örömünk lesz
benne. Nézzük csak meg a virágzó gazdaságokat! Ezekben gyönyörködik az ember, de nem szívesen
állunk meg egy parlagon hagyott, elhanyagolt föld előtt.
A használt érvek: B és A, azaz összehasonlításon és ellentéten alapuló érv
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5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg a megadott kifejezések segítségével, mi a nyelvi norma!
nyelv

szabályok rendszere

létrehozása

nyelvváltozat

megértés

beszédhelyzet

lehetővé tesz

szöveg

A nyelvi norma olyan szabályok rendszere, amelyek lehetővé teszik egy szöveg létrehozását és megértését egy nyelven, illetve nyelvváltozaton belül, egy adott beszédhelyzetben.

2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
a) Folytasd a példa alapján!
Rossz színdarabot láttál. → Tenyered erre nem vered, mert se szelleme, se veleje.
A csongrádi megyeszékhely egén a korai és a késői órákban is zivatarfelhők tornyosultak.
→ Szeged felett reggel, este fekete fellegek lebegtek.
Erdő mellett nem jó lakni, mert sok fát kell hasogatni.
→E
 rengeteg mellett nem helyes megtelepednem, mert e hengeres testeket nekem kell rendre felszeletelnem, s rendbe tennem.


b) Most fordítsuk meg! Mire utalnak a következő sorok?
Emeletesre megszerkesztett hely, melyben egyesek egy emelkedettebb s lepellel elrekesztett helyen fejben megjegyzett szerepeket csevegnek, esetleg szerelmes jeleneteket. Ezer meg ezer ember remegve,
esetleg nevetve mered e jelenetekre, s egyszerre tenyereket hevesen egybever. Ezt befejezve egyszerre
elmennek, megjegyezve: Ejnye, de kellemesen telt ez az este!
Megoldás: A színház

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
Ha egy azonos jelentésű magyar és egy idegen szót használunk egy szószerkezetben, akkor az tautológia.
A tautológia nyelvhasználati hiba.
A tradicionális hagyomány mindkét eleme ugyanazt jelenti, tehát ez nyelvhasználati hiba.
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4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Az órán a magyar nyelvművelés jelentős alakjairól, helyszíneiről esett szó. A neveket és helyszíneket
külön-külön kártyákra írták föl, s a két csoportból a tanulók véletlenszerűen húztak egyet-egyet. Meg
kellett állapítaniuk, hogy a kihúzottak összetartoznak-e.
Milyen lehetőségek jöhettek létre? Alkosd meg valamennyit!
Helyszín

Személy

1. Vizsoly

A) Sylvester János

2. Újsziget

B) Szemere Pál

3. Pécel

C) Károlyi Gáspár

4. Széphalom

D) Kazinczy Ferenc

Helyszín

Személy

Helyszín

Személy

1

A

3

A

1

B

3

B

1

C

3

C

1

D

3

D

2

A

4

A

2

B

4

B

2

C

4

C

2

D

4

D

Karikázd be a valóban összetartozókat!

Széphalom

Újsziget
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Jelöld az alábbi vaktérképen a fenti feladat helyszíneit!

Vizsoly

Széphalom

Pécel
Újsziget

Vizsoly

Pécel

5. MODUL
Szöveg és
kommunikáció

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 – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Írd a megadott kifejezéseket a táblázat megfelelő helyére!
bevezetés

bekezdés
szövegmondat
mondattömb
befejezés

makroszerkezet
mikroszerkezet

tárgyalás

A szöveg szerkezeti egységei

mikroszerkezet

bekezdés

makroszerkezet

bevezetés

tárgyalás

befejezés

mondattömb

szövegmondat

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Olvasd el figyelmesen a következő mondatot!
A SZÖVEGBEN MEGTALÁLHATÓ LINEÁRIS KOHÉZIÓS ESZKÖZ VAGY JELENTÉSBELI, VAGY
GRAMMATIKAI KAPCSOLÓELEM.
Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak a fenti állítás alapján, és húzd át azokat,
amelyek nem!
A)

Egy lineáris kohéziós eszköz jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelem.

B)

Egy lineáris kohéziós eszköz nem jelentésbeli, hanem grammatikai kapcsolóelem.

C)

Egy lineáris kohéziós eszköz jelentésbeli és nem grammatikai kapcsolóelem.

D)

Egy lineáris kohéziós eszköz nem jelentésbeli és nem grammatikai kapcsolóelem.

tanári útmutató

5. modul • SZÖVEG ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

87

3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Az érettségi vizsgán a felelőnek a jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemekről kellett beszélnie.
Az egyik borítékból a csoport nevét, a másikból a kapcsolóelem nevét húzta ki.
Milyen párok jöhettek létre?
1. téma-réma kapcsolatok
2. rokon értelmű szó
A) Jelentésbeli kapcsolóelem

3. névelők használata

B) Grammatikai kapcsolóelem

4. egyeztető toldalékok
5. metonimikus kifejezések
6. hiányos mondat

A

1

B

1

A

2

B

2

A

3

B

3

A

4

B

4

A

5

B

5

A

6

B

6

Karikázd be a valóban összetartozó elemeket!
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4. Feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a többi közé!
a) ismeretközlő

felhívó

hivatalos

poétikai

érzelemkifejező

I ndoklás: a hivatalos szöveg a kommunikáció színtere szerinti, a többi a kommunikációs funkció
szerinti szövegtípus.
b) tervezett

írásbeli

dialogikus

szóbeli

monologikus

Indoklás: a tervezett szöveg a szövegalkotás módja szerinti, a többi a kommunikációs forma szerinti
szövegtípus.
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2. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Írd a táblázat megfelelő helyére a következő kifejezéseket!
érvelő
hivatalos

szóbeli
félreproduktív
dialogikus
a kommunikációs forma szerint
tudományos
a kommunikációs funkció szerint
monologikus
elbeszélő

szépirodalmi

írásbeli

reproduktív

egyházi

a kommunikációs színtér szerint

dialogikus
a kommunikáció
iránya szerint
monologikus

elbeszélő
a kommunikációs
funkció szerint

leíró

érvelő

szövegtípusok

írásbeli

spontán

szóbeli

félreproduktív

magánéleti

reproduktív

a kommunikációs
forma szerint

közéleti

hivatalos
a kommunikációs
színtér szerint

egyházi

tudományos

publicisztikai

szépirodalmi
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
Egy szöveg vagy monologikus, vagy többen vesznek részt a kommunikációban.
A barkochba játék nem monologikus, tehát többen vesznek részt a kommunikációban.

3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Az érettségin az egyik tanuló tétellapján öt szövegtípus szerepel, de a felelőnek csak kettőről kell
beszélnie. Milyen feleleteket hallhatott a bizottság?
Alkosd meg az összes lehetőséget!
előadás (E)

riport (R)

csetelés (C)

e-mail (M)

interjú (I)

E

R

R

C

C

M

E

C

R

M

C

I

E

M

R

I

M

I

E

I

Karikázd be azt, amikor a felelő csak monologikus szövegekről beszélt!

4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Állítsd helyre a szöveget a mondatok sorba rendezésével!
A) Csak a madzag tenné?
B) Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú.
C)	Aki ezen elgondolkodik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne
kalandozzanak összevissza, hanem helyes irányban haladjanak,
nagy igazságoknak jöhet a nyomára.
D)	Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lesz
a paprikakoszorú.
E) Pedig a paprika ugyanannyi, éppoly piros, éppoly erős.
F) Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami.
G) Hát akkor mi?
H) De mégse koszorú.
I) Nem a madzag teszi.
J) Az élet értelme
J

→

D

→

B

→

E

→

H

→

A

→

I

Örkény István (1912–1979)

→

F

→

G

Beszéljétek meg, milyen grammatikai kapcsolóelemek segítettek a mondatok rendezésében!
A fenti szöveg Örkény István: Az élet értelme című egyperces novella.

→

C
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5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Állapítsd meg az alábbi jellemző jegyek alapján, melyik sajtóműfajról van szó! Figyeld meg, hogyan
következnek egymás után, majd folytasd a sort a felsorolt jellemzőkkel!
a hír rokona

helyzetrajz

párbeszédes szerkezet

megjelenhet a hírbe foglalva
szó szerint közlik

Sajtóműfaj

Jellemző

kommentár

háttérmagyarázat

tudósítás

az újságíró benne él az eseményekben

közlemény

közérdekű információ

riport

az újságíró cselekszik

interjú

az újságíró „faggat”

kommentár

megjelenhet a hírbe foglalva

tudósítás

a hír rokona

közlemény

szó szerint közlik

riport

helyzetrajz

interjú

párbeszédes szerkezet
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3. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A megadott fogalmak segítségével határozd meg, mi a levél!
közvetítő

számítógép

címzett

üzenet

futár

útján

írásos

posta

jut el

küldönc

A levél olyan írásos üzenet, amely valamilyen közvetítő (futár, küldönc, posta, számítógép) útján jut
el a címzetthez.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A tanulók az iskolaújságot állítják össze. Vitatkoznak, hogy az elkészült különböző műfajú írások
közül melyik kerüljön be a lapba, vagy esetleg egyik sem elég jó ahhoz, hogy megjelenhessen. Az
írások a következők:
riport (R)

glossza (G)

hír (H)

ismertetés (I)

Milyen javaslatok születhettek? Használd a betűjeleket!
–

I

G, H

R, G, I

R

R, G

G, I

R, H, I

G

R, H

H, I

G, H, I

H

R, I

R,G,H

R, G, H, I

Melyik mellett döntöttek, ha az újságba csak véleményközlő műfajú szöveget akartak betenni?
Karikázd be!
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el figyelmesen a mondatot!
A RECENZIÓ AZ AJÁNLÁS MELLETT ÉRTÉKELI, ÉRTELMEZI IS A MŰVET.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a fenti állításból! Húzd át azokét, amelyek nem következnek belőle!
A)

Van olyan műfaj, amely az ajánlás mellett értékeli, értelmezi is a
művet.

B)

Nincs olyan műfaj, amely az ajánlás mellett értékeli, értelmezi is a
művet.

C)

Egyetlen műfaj sem értékeli, értelmezi a művet az ajánlás mellett.

D)

Minden műfaj értékeli, értelmezi a művet az ajánlás mellett.

E)

Nincs olyan műfaj, amely az ajánlás mellett nem értékeli, értelmezi a
művet.

F)

Van olyan műfaj, amely az ajánlás mellett nem értékeli, értelmezi a művet.

Húzd alá azt a mondatot, amely nem következik a fenti állításból, de igaz!
Írj te is példát!
Pl.: Ismertetés, fülszöveg

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el figyelmesen a következő mondatot!
EGY ÖNÉLETRAJZ AKKOR ÉS CSAK AKKOR AMERIKAI TÍPUSÚ, HA RÖVID, ÁTTEKINTHETŐ
ÉS VÁZLATSZERŰEN TAGOLT.
Karikázd be azokat, amelyek megfelelnek ennek a szabálynak, és húzd át azokat, amelyek nem!
A)

Egy önéletrajz amerikai típusú, rövid, áttekinthető és vázlatszerűen tagolt.

B)

Egy önéletrajz nem amerikai típusú, rövid, áttekinthető és vázlatszerűen tagolt.

C)

Egy önéletrajz amerikai típusú, nem rövid, áttekinthető és vázlatszerűen tagolt.

D)

Egy önéletrajz nem amerikai típusú, nem rövid, áttekinthető és vázlatszerűen tagolt.
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5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Melyik nem illik a többi közé? Húzd át!
Indokold a választásod!
a) hír

riport

jegyzet

interjú

közlemény

Indoklás: a jegyzet véleményközlő, míg a többi tájékoztató műfaj
b) felszólítás

bejelentés

kérvény

fellebbezés

pályázati levél

I ndoklás: A felszólítás a hivatalnak a magánszemélyhez küldött levele, a többit a magánszemély
küldi a hivatalnak.
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4. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS,
SORKÉPZÉS
Csoportosítsd és rendezd sorba a megadott fogalmakat! Add meg a
csoportok nevét is!
részletezés

vélemény

a tétel megfogalmazása

témamegjelölés

cáfolás

a kifejtés menetének vázlata

összegzés

problémafelvetés

bizonyítás

kitekintés

következtetések

források megnevezése

példák

Az értekezés felépítése

1. bevezetés

2. tárgyalás

3. befejezés

↓

↓

↓

problémafelvetés

a tétel megfogalmazása

összegzés

↓

↓

↓

témamegjelölés

részletezés

kitekintés

↓

↓

↓

források megnevezése

bizonyítás vagy cáfolás

vélemény

↓

↓

a kifejtés menetének vázlata

példák

↓
következtetések
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A magyar szaktanterem dekorálására a tanulók tablót készítenek Értekezések címmel. Szeretnék a
tablót példával is színesíteni, de a rendelkezésre álló négy szöveggel kapcsolatban megoszlanak a
vélemények: valóban értekezésekkel van-e dolguk.
Így különböző javaslatok születtek arról, mi kerülhet föl a tablóra.
A rendelkezésre álló szövegek:
A)

A kutya és az ember viszonyának etológiai vizsgálata

B)

Az aktuális József Attila? – A nemzeti összefogás problémája a költő szemével

C)

József Attila A Dunánál című versének értelmezése – műelemzés

D)

Társunk, a kutya – gondolatok az ebtartók felelősségéről

Sorold föl a lehetséges javaslatokat!
Ø

D

B, C

A, B, D

A

A, B

B, D

A, C, D

B

A, C

C, D

B, C, D

C

A, D

A, B, C

A, B, C, D

Karikázd be azt, amely a fölsoroltak közül pontosan az összes értekezést tartalmazza!
Természetesen csupán a cím alapján nehéz lehet eldönteni egy írásról, hogy esszé vagy értekezés.
Ezért a címadásban próbáltam érzékeltetni, hogy a témakifejtés várhatóan tudományos, száraz, vagy
inkább emocionális, érzelmekre ható lesz-e.
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
Az értekezés nyelvét szabatosság, tárgyszerűség, egyértelműség jellemzi.
Aki így akar fogalmazni, az világosan szerkesztett kijelentő mondatokat alkot.
Aki tehát értekezést ír, az világosan szerkesztett kijelentő mondatokat alkot.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át, amelyik nem illik a többi közé!
a) spontán megnyilatkozás
a helyszínen szerkesztett
célja lehet megerősítés vagy cáfolat
mondatszerkesztése világos
reagál az elhangzottakra
Indoklás: A világos mondatszerkesztés az értekezésre jellemző, a többi a hozzászólásra.
b) érvelő típusú szöveg
nagyobb szerepe van az érzelmi mozzanatoknak
logikus szerkezet
lineáris előrehaladás
főként az értelemre hat
Indoklás: A kijelentések az értekezésre jellemzőek, az áthúzott állítás pedig az esszére.
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5. egység
1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg a megadott fogalmak felhasználásával, mi a metakommunikáció!
nemverbális eszközök

információ

szándékos
szavakon túl

ösztönös

információtovábbítás
hordoz

A metakommunikáció olyan szándékos vagy ösztönös információtovábbítás, amelyben a szavakon túl
a nemverbális eszközök is információt hordozhatnak.

2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A különböző népek más és más módon üdvözlik egymást találkozáskor. A nyelvtanversenyen mindegyik csapat egy köszönési formát és egy népnevet kap. A tanulók feladata eldönteni, hogy azok valóban összetartoznak-e.
Milyen párokat kaphattak a tanulók? Alkosd meg az összes lehetőséget!
Köszönési forma

Nemzet

A) Haladj békével!

1. görög

B) Evett már rizst?

2. holland

C) Mit művelsz?

3. kínai

D) Hogyan vitorlázik?

4. arab

A

1

C

1

A

2

C

2

A

3

C

3

A

4

C

4

B

1

D

1

B

2

D

2

B

3

D

3

B

4

D

4

Karikázd be a valóban összetartozókat!

tanári útmutató
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el figyelmesen a következő mondatot!
A KOMMUNIKÁCIÓ AKKOR ÉS CSAK AKKOR SIKERES, HA BENNE A KÖZLÉSFOLYAMAT
MINDEN TÉNYEZŐJE MEGTALÁLHATÓ.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek esetében igaz a fenti kijelentés, és húzd át
azokét, amelyek esetében nem igaz!
A)

A kommunikáció sikeres, és benne nem található meg a közlésfolyamat minden tényezője.

B)

A kommunikáció nem sikeres, és benne nem található meg a közlésfolyamat minden tényezője.

C)

A kommunikáció sikeres, és benne megtalálható a közlésfolyamat minden tényezője.

D)

A kommunikáció nem sikeres, és benne megtalálható a közlésfolyamat minden tényezője.

4. feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A minta alapján töltsd ki a hiányzó részeket!
Anyu!
Tedd be a kazettát a videóba, és vedd fel
nekem a sorozatomat, mert nem érek haza!
Sári

Tomi!
Timi néni üzeni, hogy elmarad a próba, így
suli után a szokott helyen várlak!
Anya

Sári

Anya

Anyu

Tomi

Ami a papíron áll.

Ami a papíron áll.

A magyar nyelv

A magyar nyelv

A papír

A papír

Tudják, mi a kazetta, mi a videó, mi a sorozat, mit jelent felvenni.

Tudják, mi az a próba, mit jelent, hogy elmarad, mi az, hogy várni, mi a suli, mi a szokott
hely

Mindketten tudják, mi Sári kedvenc sorozata.

Mindketten tudják, kicsoda Timi néni, és
milyen próbáról van szó.

Érdemes itt megbeszélni a kommunikáció tényezőire vonatkozó tudnivalókat!

