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SZÖVEGÉRTÉS 9-10. évfolyam 

A szövegértési, szövegalkotási kompetencia 

Az anyanyelvi kompetencia fogalma az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet 

jelenti. Ennek területei a szövegértés és szövegalkotás a kommunikációs szempontoknak (pl. a 

szöveget létrehozó szándékának és az elérni kívánt hatásnak, illetve a kommunikáció 

körülményeinek) megfelelően.  

A szövegértés a szövegbe kódolt üzenet rekonstruálása. Szövegértés megvalósulhat olvasás vagy 

hallott szöveg felfogása útján. Mindkettő olyan folyamat, amelyet el kell sajátítani, azaz meg kell 

tanulni. A teljes megértés feltétele a nyelv és a szövegben kódolt valóság ismerete, a közlési helyzet 

és a szövegalkotás szabályainak ismerete. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: mely 

magába foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve a valós és a 

virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.  

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia fejlesztése az információfeldolgozást (vétel, kódolás, 

dekódolás, átalakítás, létrehozás, közlés, tárolás) megvalósító kognitív képességek (tudásszerzés, 

kommunikáció, gondolkodás, tanulás), valamint a szociális és egyéni kompetenciák egy idejű 

fejlesztésével valósulhat meg.  

A szövegértés-szövegalkotás keretében olyan eszközrendszer kialakítása és folyamatos fejlesztése a 

cél, amely a nyelvi kompetencia fejlesztésével a magyar nyelv és irodalom területen kívül a többi 

műveltségterület eredményes tanulásához is hozzájárul, és növeli a hétköznapi kommunikáció 

hatékonyságát. 

Célok és feladatok 

Napjainkban sorra jelennek meg elemzések, melyek arról tudósítanak, hogy a különböző 

nemzetközi mérések (PISA, IEA) milyen súlyos gondokat mutatnak az alapvető képességek 

elsajátításában, hogy a magyar diákok olvasási, szövegértési képességei nem megfelelőek, így 

feltehetőleg ez az egyik akadálya a társadalmi beilleszkedéshez szükséges kompetenciák 

kialakulásának. Mivel a szövegértés a tanulás, az önálló információszerzés alapja, hiánya szociális 

hátrányt jelenthet, hiszen a tanuló kirekesztődik, helyzete a munkaerő piacon meggyengül, nem 

képes a társadalmilag szükséges és elismert végzettségek megszerzésére.  

Alapvető feladatunk az eredményes életvitelhez szükséges olvasási és szövegértési, szövegalkotási 

technikákat megtanítani, s a rosszul olvasó és a tankönyvi szöveget rosszul értő tanulók arányát 

csökkenteni. Ezért elvárt az olvasási és szövegértési képességek folyamatos differenciálása és 

mélyítése; az értő olvasás fejlesztése, amely magában foglalja a különféle nyelvi szintek 

jelenségeinek felismerését, azonosítását, jelentésadó és jelentésmódosító szerepükre való reflexiót, a 

megértés szóbeli és írásbeli alkalmazását az elemi feladatmegoldástól a beszélgetésen át az önálló 

írásműig. Ehhez szükség van a különféle hosszúságú, bonyolultságú, műfajú, rendeltetésű (pl. 

szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) különféle hordozókon közzétett szövegek 

megértésének, értelmezésének fejlesztésére. A szövegalkotási képesség fejlesztésével összefüggő, 

azt megelőző, illetve kísérő feladat az önálló jegyzet és vázlatkészítés fejlesztése, az olvasott szöveg 

tartalmával kapcsolatos saját vélemény megfogalmaztatása szóban és írásban. 

A fejlesztés tartalmazza szakmai-tudományos, publicisztikai, közéleti, szépirodalmi szövegek 

feldolgozását, értelmezését, értékelését jelentéstani és stilisztikai szempontok érvényesítésével (pl. 

szinonimitás, többértelműség, konkrét és átvitt jelentés; szóképek, alakzatok, hangszimbolika, 

jóhangzás). A szövegek feldolgozásának célja az analizáló, jelentésfeltáró és a szöveget egybelátó 
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szövegelemzési eljárások alkalmazása a különféle szövegek jelentésének értelmezésében. A 

szövegértés fejlesztése eljut oda, hogy a tanuló kritikai és kreatív olvasással képes szakmai-

tudományos, publicisztikai – írott, audiovizuális, digitális környezetben megjelenő – szövegek, 

metaforikus, metonimikus jelentésének feltárására, értelmezésére, manipulációs szándékok, 

technikák felfedezésére, szépirodalmi, szakmai, publicisztikai szóbeli és írásos szövegek 

értékelésében a szerkezeti és stiláris egység, a vizuális megformáltság, a kifejtettség és információs 

gazdagság fölismerésére, értékelésére. 

A fejlesztés általános területei:  

• információk keresése, kiválasztása  

• tételmondat felismerése, lényegkiemelés  

• globális megértés, rejtett jelentés feltárása 

• a szöveg struktúrájának felismerése  

• a mondatok közötti logikai kapcsolatok megértése 

• szöveg jelentésrétegeinek feltárása  

• a megértettek integrálása a meglévő tudásba  

• a szövegek kontextusban való értelmezése  

• reflektálás az olvasottakra, értékelés  

• különféle vélemények összevetése 

• különbségek és hasonlóságok felismerése 

• különböző stílusok, stílusrétegek felismerése 

• vázlat- és jegyzetkészítés, összefoglaló írása 

Tantárgyközi nevelés 

A szövegértés kerettanterv érvényesíti az iskolai oktatás-nevelés közös, átfogó elveit, így részt 

vállal az egészségfejlesztés, a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem társadalmi feladataiból.  

A kommunikációs képességfejlesztés és a megfelelő kommunikációs technikák alkalmazása szerves 

része a szövegértés, szövegalkotás tantárgynak. A kommunikációval kapcsolatos ismeretek, 

szabályszerűségek, normák megtanítása és gyakorlása természetes módon szervesül a programba. A 

szövegértés-tanításnak nem pusztán egyik szempontja a kommunikáció, hanem módszere is, hiszen 

a feladatmegoldások, az ellenőrzés, az értékelés folyamatos eszmecserét feltételeznek a tanár és a 

diákok között. Fejlődik a beszédet kísérő gesztusok ismerete, megértése. Gyakorolják érvek 

felkutatását, rendszerezését, vélemény, állásfoglalás kialakítását, logikus gondolatmenet kialakítása. 

Fontos az együttműködés csoportos beszélgetésben, vitában, az eltérő vélemény figyelmes és 

türelmes meghallgatása, tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója, valamint saját vélemény 

megvédése vagy korrekciója. Ezek hozzájárulnak a kommunikációs zavarok, konfliktusok 

feloldásához, a manipulációs szándék és a hibás következtetések, megalapozatlan ítéletek 

felismeréséhez, mások személyiségének és véleményének megismeréséhez, megértéséhez és 

tiszteletéhez. Mindezek mellett javítják az önkifejezést, ezáltal növelik az önbecsülést, így járulva 

hozzá a fiatalok lelki-érzelmi neveléséhez. 
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A környezettudatosságra nevelés természetes terepe a szövegértő olvasás fejlesztéséhez felkínált, 

ebben alkalmazott szöveganyag, elsősorban az ismeretterjesztő és a dokumentum típusú szövegek 

feldolgozása révén. Érdemes tehát e szövegtípusok közül a környezeti hatásokkal, az ökológiával, a 

környezet és a társadalom viszonyával foglalkozókat előnyben részesíteni. Az érvelés, a vita 

tanításában-tanulásában is van motiváló ereje, ha ilyen össztársadalmi érdekeltségű, ugyanakkor az 

egyén mindennapjaiban is releváns témákat érintünk.  Az irodalmi olvasmányok ember és természet 

sokféle viszonyát mutatják fel, ezek megbeszélése, tanulmányozása hozzásegíthet a természeti és a 

teremtett környezethez való tudatos viszony kialakításához.  

A fogyasztóvédelemre, a kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés természetes területe a 

szövegértés. Több nyelvi témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás kritikus nyelvi 

elemzésére, az információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére. Mindebben 

számíthatunk a tanulók önálló anyaggyűjtésére, kiselőadásaira. A tantárgyunk az öncélú, és 

serdülőkorban esetenként státuszértékű fogyasztás ellensúlyozására az irodalmi alkotások 

élményével, megbeszélésével másféle értékeket is felmutat. A tantárgy alkalmas arra, hogy a 

kulturális fogyasztás területén is igényt teremtsen, ellensúlyt tartva a létező ifjúsági 

szubkultúráknak.  

A szövegértési és szövegalkotási képességek, a kulturált nyelvi magatartás fejlesztése hozzájárul a 

lehetséges pályaválasztási irány megtalálásához. Az irodalmi alkotásokban fölmutatott változatos 

emberi életsorsok növelik a valóságismeretet, több szempontból elemezhető modelleket mutatnak, 

hozzásegítve a diákok sokféle emberi életút, életpálya megismeréséhez, ezáltal is támogatva a 

pályaválasztásukkal kapcsolatos felelős döntéseiket. 

A tanórai tevékenységek fent kifejtett átfogó céljait, illetve a hosszabb távon érvénye¬sülő hatások 

elérését megfogalmazó célok a tanítási-tanulási folyamatban konkretizálódnak, azaz az egyes 

időbeli szakaszoknak (évfolyamoknak) is megvannak a maguk sajátos céljai és feladatai.  E célokat 

fogalmazzák meg az egyes évfolyamok előtt közölt célok és feladatok, azaz fejlesztési 

követelmények. 

A tanulók értékelése 

Az értékelés alapjául az érvényben levő Nemzeti alaptanterv, illetve az adott kerettantervben, 

valamint a rá épülő iskolai programban megfogalmazott fejlesztési célok és feladatok szolgálnak. 

Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a tanítás, a 

kiemelt fejlesztési területek eredményességének) vizsgálata. A tantárgy rendkívül változatos tanári 

közvetítésmódot, illetve tanulói tevékenységformákat tesz lehetővé, így a tanári értékelés eljárásai 

is változatosak, többféle szempontot ötvözőek lehetnek. A kerettantervben a továbbhaladás 

feltételei című fejezet évfolyamonként közli azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a 

diákoknak fejlődést kell elérniük. A továbbhaladás feltételeiben megfogalmazottak azonban nem a 

minimumkövetelményt tartalmazzák, semmiképpen sem azonosak az elégséges/elégtelen határok 

megvonásával. A továbbhaladás feltételei elsősorban a legfőbb fejlesztési-képzési feladatok 

teljesülése révén elvárható teljesítményeket nevezik meg.  
Az értékelési alkalmak (pl. évközi dolgozatok, projektmunkák, szóbeli prezentációk) 

megtervezése, az értékelt teljesítmények jellegének, valamint az értékelési kritériumoknak a 

világos, egyértelmű, következetes közlése a tanár feladata.  

 Az értékelés jellegét, tartalmi kritériumait alapvetően meghatározza, hogy fejlesztő vagy 

szummatív (összegző, egy-egy folyamatot lezáró) típusú értékelésről van-e szó. A tanárnak a 

tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. E folyamatos értékelői magatartás 

egyik lehetősége a fejlesztő értékelés, amely ígéretes eljárás a tanulók motiválására, önismeretük, 

feladattudatuk erősítésére. A fejlesztő értékelés általában személyre szóló, ugyanakkor tárgyszerű, 
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hiszen az adott tanulói teljesítmény konkrét összetevőre (erényei, hiányosságaira, a továbblépés 

lehetőségire) összpontosít. Formája gyakran szóbeli kommentár, a tanuló teljesítményeihez fűzött 

írásos megjegyzés. „Üzenete” tehát nem a minősítés, hanem a tanuló fejlődésének segítése. 

Hatásának érvényesülésében fontos a következetes, érzelmileg elfogadó, bátorító tanári hozzáállás.    

 

Az értékelés főbb szempontjai 
A tanuló milyen mértékben értette meg és sajátította el a tananyagtartalmakat (pl. ismereteket, 

fogalmakat, összefüggéseket, szövegfeldolgozási eljárásokat, nyelvi normákat). 

Mennyire funkcionálisan, illetve mennyire önállóan tudja a fent részletezett 

tananyagtartalmakat alkalmazni feladathelyzetben, problémamegoldásban, kérdésfeltevésben, 

érvelés során, reflexió megfogalmazásában, állásfoglalás kialakításában 

Mennyire és milyen minőségben képes önálló kifejtésre (pl. a tanult, megértett fogalmak 

indokolt, önálló használatára; különféle elemzési, értelmezési eljárások alkalmazására; 

következtések, értelmezések indoklására; érvek felkutatására és rendszerezésére; véleményének 

megfogalmazására szóban és írásban, különböző műfajokban (pl. hozzászólás, kiselőadás, 

kommentár, elemzés, magyarázat, kifejtés, értekezés). 

Milyen mértékben és hogyan vesz részt a közös tanulási folyamatban (csoportmunkában, 

projektmunkában, közös értékelésben, vitákban, értelmezésekben, drámajátékban) 

A feladathelyzettel és magával a feladattal összhangban lévő konkrét értékelési kritériumok 

(pl. a tartalmi kifejtés minősége, megfelelő szókincs, szóhasználat, világos szerkezet, helytálló 

megállapítás, helyesírás, szöveghű előadás) megállapítása és előzetes közlése általában növeli a 

követelmények elfogadását, így az értékelés hitelességét is.  

 

A tanulói teljesítmények értékelésének lehetőségei 

A tanulók teljesítményének osztályzattal történő értékelése a tanórai tanulói tevékenységek szóbeli 

és írásbeli értékelése alapján történhet, így például: 

 szövegek, jelenségek, problémák írásbeli vagy szóbeli kifejtése, értelmezése adott 

témakörben adott vagy önállóan választott szempont alapján; 

 írásbeli vagy szóbeli beszámoló (olvasónapló, műsorrészlet) egy-egy témakörben a 

megadott szempontok, vagy önálló gyűjtés alapján; 

 kiselőadás, önálló anyaggyűjtés előadása (adott és/vagy a tanuló által választott 

szempontokkal, adott időkeretben); 

 szituációs játékok (történetek, jelenetek, improvizációk) eljátszása;  

 vitaszituációkban való részvétel;  

 évközi dolgozatok megírása meghatározott szempontok alapján  

 projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése; 

 belső és külső vizsgák, amelyek a művelődési anyag súlyponti szempontjait és 

követelményrendszerét mérik, az ellenőrzés, a minősítés és a tanítási kontroll céljából. 

 

A tanári értékelés mellett a középiskolában más hatékony formák is érvényesíthetőek, így a tanulók 

önértékelése (pl. a saját kiselőadásáé, fogalmazásáé). A diáktársak is felléphetnek az értékelő 

szerepében: pl. a disputa-programban, szituációs játékok, kifejező szövegmondás értékelésében.  

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

A taneszközök kiválasztásakor mind pedagógiai, mind szakmai-tartalmi, mind formai 

kritériumok figyelembevételét javasoljuk. Vegyük figyelembe, hogy a tankönyv elsődlegesen nem a 

tananyag otthoni felidézésre szolgál, hanem a tanórai munka egyik legfontosabb eszköze. A 

tankönyv meghatározó szakmai kritériuma a hitelesség, valamint egy jól kivehető 
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tankönyvkoncepció következetes képviselete. A tartalmi kritériumok között fontos, hogy a 

tankönyvek szakmailag hiteles tananyagot közvetítsenek. Építsenek – az életkori sajátosságok, 

valamint a tantervi célok és fejlesztési követelmények maximális figyelembevétele mellett – az 

olvasáskutatás, az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, az anyanyelv- és irodalompedagógia, az 

általános pedagógia, a didaktika és a pszichológia, ezen belül a fejlődéslélektan legújabb 

eredményeire.  
A tankönyvek fontos jellemzője a szakmai, didaktikai kimunkáltság; a megfelelő terjedelem; a 

tanulhatóság és a taníthatóság. Választásukban lényeges szempont, hogy a tananyag 

feldolgozásában elsősorban az induktív, a heurisztikus és a kooperatív tanulásra épülő módszereket 

részesítsék előnyben. 

A taníthatóság-tanulhatóság feltétele a tankönyv jó tematikus tagoltsága, ide értve a szöveges és 

a képi információk megfelelő arányát is. Megjegyezzük, hogy a vizualitás természetesen ma többet 

jelent annál, mint az alkotók arcképe, a folyóiratok címlapja vagy a szülőház képe. Az 

illusztrációknak egyrészt műveltségközvetítő, másrészt motiváló funkciójuk is van. Ma az iskolai 

képzés tartalmainak, mind a legszélesebb értelemben vett taneszközeinek egyik alapvető kérdése a 

verbális és képi kommunikáció egymásra vonatkoztatható összefüggéseinek hatékony, motiváló 

kiaknázása. Ma a szövegértő olvasás minőségi kritériumai között megtaláljuk a képi információk 

(térképek, ábrák, diagramok, modellek, szerkezeti sémák, illusztrációk stb.) olvasásának képességét 

is. Az olvasónak tehát úgymond összekapcsolja, egymásra vonatkoztatja a szöveges és a képi 

közlések tartalmait.  

Egy jó tankönyvben mind a szöveges közléseknek, mind az idézett forrásoknak, mind a 

képanyagnak van felhívó jellege, művelődéstörténeti, tudományos, esztétikai értéke, a 

képzettársításokat megindítani képes érzelmi és gondolati ereje. A felsoroltakat átfogó szempont az 

adott kultúra alapműveltségéhez tartozó nyelvi-fogalmi, gondolkodásbeli és képi műveltség 

felépítése. 

Ha a tankönyvnek a képzési folyamatban betöltött szerepéből indulunk ki, a tanulásszervezés és 

a tankönyv által elősegített interakciók típusa alapján alapvetően két típust különböztethetünk meg. 

Az ún. algoritmizált tankönyv a képzési folyamatot időben és a közvetített tartalmak tekintetében 

egyaránt kisebb egységekre tagolja, szisztematikus felépítésű, „adagolt” előrehaladást feltételez. 

Ilyenek például a matematika, az informatika, a műszaki tudományok tankönyvei, ilyen lehet egy, a 

rajzolás technikai gyakorlatát vagy a természettudományos kísérletezés eljárásait közvetítő munka. 

Az ún. konzultatív-referenciális tankönyvtípusba sorolhatóak általában például a történelem, a 

társadalomismeret, az irodalom, a környezetismeret tankönyvei. Ez utóbbi típus feltételezi a 

képzésben részt vevők konzultatív együttműködését, a tankönyv egészének referenciaforrásként 

való használatát, a közvetített tartalmak több nézőpontot ötvöző szóbeli vagy írásbeli 

újraértelmezését, megbeszélését. A tankönyv tényleges hatását tehát mindig egy intenzív 

személyközi kommunikáció (tanár-tankönyv-diák/ ill. diák-tankönyv) függvényében is értelmezzük. 

Szerencsés, ha a nagy fejezetek és a szövegek, gyakorlatok arányos terjedelműek, és 

elkülönülnek a különböző didaktikai funkciójú anyagrészek. A tankönyv ne tartalmazzon 

értelmezetlenül fogalmakat, lexikális tényeket, ugyanakkor biztosítson lehetőséget koherens 

szövegekkel való foglalkozásra, különféle a tanulói tevékenységekre (pl. lényegkiemelés, 

értelmezés, vita, információk rendezése). A jó tankönyv magától értetődően képességfejlesztő, 

ösztönzi az önálló tanulói ismeretszerzés tankönyvön belüli (pl. fogalomtár, névtár, különböző 

táblázatos összegzések, ábrák) és tankönyvön kívüli formáit.   

A tanulók munkáltatását biztosító taneszközök sok és sokféle feladatot tartalmazzanak. 

Legyenek bennük véleménynyilvánításra ösztönző gyakorlatok, ezek legyenek alkalmasak az 

önismeret, az empátia fejlesztésére is. A gyakorlatok mennyisége és nehézségi foka nyújtson 

lehetőséget a személyre szabott jártasság-, képesség- és készségfejlesztésre, a felzárkóztatásra, a 

tehetséggondozásra. 
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A tankönyvek folyamatos lehetőséget kínáljanak beszédművelésre, a szóbeli és írásbeli 

kommunikációs készség, az önálló ismeretszerzés fejlesztésére. A fogalmazástanítás terjedjen ki 

mind a kreatív írás, mind a műfaji követelményeknek megfelelő fogalmazás fejlesztésére.  

A tankönyvek szemléltető szövegei, utasításszövegei nyelvileg, helyesírási szempontból 

kifogástalanok legyenek, ugyanakkor nyelvezetük ne legyen bonyolult vagy nehezen érthető a 

diákok számára. 

A tankönyveken kívül a szövegértés program megvalósítását egyéb segédeszközök, így pl. 

tanári kézikönyvek, felmérőlapok, feladatgyűjtemények is támogatják.  

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Óraterv  

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 

Szövegértés 1 1 

 

 

9. évfolyam 

 
Szövegértés 

Szövegátalakítás hangnem és szempontváltással, tömörítés megadott terjedelemben, 

szövegfeldolgozás megadott kérdések, szempontok alapján. 

A szöveg makro- és mikroszerkezetének, az egész és rész viszonyának vizsgálata szakmai-

tudományos, publicisztikai és szépirodalmi művekben. 

Az olvasott szövegek szó szerinti és a kommunikációs helyzetből, illetve a szöveg sajátos 

szervezettségéből adódó többletjelentéseinek tudatos megkülönböztetése. 

 Gyakorlatok a köznyelvitől elütő (például régies, elliptikus, bonyolult mondatszerkezetű) 

szövegek megértésére. 

 

Szövegalkotás 

A kommunikációs helyzetnek (ki, kinek, milyen céllal, milyen formában) megfelelő szabatos 

szövegalkotás (felépítés, tagoltság, tartalmasság, koherencia, kifejezésmód) különféle 

témákban. 

A címzettnek, a témának, a beszédhelyzetnek megfelelő szóbeli megnyilatkozás a személyes 

érintettség kifejezésével. 

Különböző nézőpontú értékelések érveinek összevetése alapján önálló állásfoglalás. 

Kreatív gyakorlatok: befejezés-változatok alkotása, új nézőpontból történetátírás, hiányzó 

szövegrészek beírása, szakaszok, illetve sorok rendjének újraalkotása. 

Szereplők - drámai szituációhoz kötődő - feltételezhető gondolatainak megfogalmazása. 

 

Tanulási képesség 

Gyakorlottság a jegyzet- és vázlatkészítésben írott szövegről, előadásról. 

Irodalmi és köznapi témákban ismeretterjesztő, értekező szövegek feldolgozása, az adatok 

rendszerezése önállóan vagy csoportmunkával. 
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A magyar nyelv rendszerének ismerete 

Szövegek mikro- és makroszerkezetének feltárása: bekezdések, utalások, kapcsolatok, 

egyeztetések szerepének vizsgálata, értékelése. 

Különféle tartalmú, publicisztikai, szakmai-tudományos, közéleti, gyakorlati szövegek önálló 

elemzése szerkezetük, témahálózatuk, jelentésrétegeik és szövegegységeik logikai 

kapcsolatainak bemutatásával. 

A szórend, az aktuális tagolás és a jelentés összefüggésének figyelembevétele. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció, tömegkommunikáció (gyakorlatok) Órakeret 4 óra  

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az 

érthető, kifejező beszédre. Nem verbális kommunikáció. Szóbeli szövegek 

megértése, reprodukálása, utasítások követése, a kommunikációs partner 

szóbeli közlésének megértése. Az alapvető kapcsolatfelvételi formák 

ismerete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A 

szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, hogy 

önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes legyen a verbális 

és nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek 

azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek megértésére, 

elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a kommunikációs helyzet tér, idő 

és résztvevői szerepeinek (kontextus) megfelelően. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

  

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A különféle kommunikációs helyzetekben 

elhangzó üzenetek céljának dekódolása, 

az üzenetek manipulatív szándékának 

felismerése. 

A személyközi kommunikációs helyzetek 

megfigyelése, a kommunikáció 

folyamatának elemzése. 

A kommunikáció típusainak, 

jellemzőinek megismerése: személyes, 

csoportos, nyilvános és 

tömegkommunikáció. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj 

megismerése.  

 

tanári magyarázat, 

fogalommagyarázat, 

modellezés, 

szemléltetés, a 

tanulók 

tevékenységének 

megszervezése, pár- 

és csoportmunka,  

nyelvi elemzés,  

beszédhelyzetek  

modellezése,  

szituációs 

gyakorlatok,  

megbeszélés, 

verbális értékelés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

média 

társadalmi 

hatása.  

 

Etika: 

fogyasztói 

társadalom. 

 

Mozgókép- 

kultúra és 

médiaismeret: 

médiatudatos-

ság. 

 

 

internetes 

hozzáférés, 

képanyag a 

testbeszédhez, 

 

tömegkommunik

ációs dokumen- 

tumok, képek, 

filmrészletek, 

 

 

részletek 

különböző 

média-

műfajokból 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

(gyakorlatok) 
Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás 
Szótani, szószerkezettani és mondattani ismeretek és azok megfelelő 

használata az írott és szóbeli szövegalkotás folyamatában 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi szintek elemző áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a nyelvi 

tudatosság fejlesztése. A nyelvi elemek értő, elemző használatának 

fejlesztése. A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, 

az elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A szófaji rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák 

típusai, szerepük a mondat felépítésében, 

mondatbeli viszonyaik, a vonzatok. 

A mondatrészek fogalma, fajtái, 

felismerésük mondatban, helyes 

használatuk a mondatok felépítésében. 

A mondat fogalma, a mondat 

szerkesztettség és mondatfajta szerinti 

típusai, az egyszerű és összetett mondatok 

típusainak felismerése, elemzése, a helyes 

mondatszerkesztés a gyakorlatban. 

A magyar nyelv szerkezetének 

összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

szerkezetével, szóalkotási módjaival, 

mondatszerkezetével. 

 

Tanári magyarázat, 

fogalommagyarázat, 

modellezés, 

szemléltetés, a 

tanulói tevékenység-

szervezése, pár- és 

csoportmunka, 

nyelvi elemzés,   

gyakorlás, megbe-

szélés, verbális 

értékelés. 

Idegen 

nyelvek: a 

tanult idegen 

nyelv 

szerkezete, 

szóalkotási 

módjai, 

mondat 

szerkezete. 

egynyelvű 

szótárak 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző.  

Mondat: szerkesztettsége; egyszerű mondat, összetett mondat 

 

 



 

9 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg (gyakorlatok) 

Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás 

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: szövegértési, 

szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása, 

szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle megjelenésű és típusú 

szövegeken. Elbeszélő, magyarázó, dokumentum típusú szövegek 

kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete. Beszélt és írott 

nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek azonosítása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 

A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek 

megfigyelési és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb 

szövegtípusokon.  

A valamilyen szempontból egymással összefüggő szövegek közötti 

értelemhálózat felismertetése.  

A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak 

gyakorlása a feladatnak megfelelő leghatékonyabb olvasástípus 

alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények  

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- 

és munkaformák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A szöveg fogalma, jellemzőinek 

megfigyelése, megnevezése, 

rendszerezése. 

A szóbeliség és az írásbeliség 

hatása a szövegformálásra. A 

szóbeli és írott szövegek szerepe, 

eltérő jegyei. A szövegfonetikai 

eszközök és az írásjegyek 

szövegértelmező szerepe. 

A szöveg szerkezete: a szöveg és a 

mondat viszonya, szövegegységek. 

A szövegértelem összetevői: 

pragmatikai, jelentésbeli és 

nyelvtani szintje. 

Az írott és internetes szövegek 

összehasonlítása, az eltérő és 

azonos jegyek megfigyelése, 

megnevezése.  

Szövegek összefüggése, 

értelemhálózata; intertextualitás.  

 

Fogalommagyarázat, 

megbeszélés, vita, 

szövegértelmezés, 

szövegalkotás adott 

műfajokban és 

kritériumokkal, 

dramatikus játék 

vezetése, pármunka, 

csoportmunka 

szervezése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

forrásszövegek 

típusai. 

 

Idegen nyelvek: az 

idegen nyelvi 

szöveg/ek 

kultúrafüggő 

felépítése. 

 

Biológia-

egészségtan; 

fizika; kémia; 

földrajz: a 

természet-

tudományos 

ismeret- 

terjesztő szövegek  

szókincse, 

felépítése. 

szöveg-

dokumentáció 

 

 (pl. szöveg-

típusok),  

 

internetes 

hozzáférés 

(elektronikus 

média) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 

Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. 

Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegfókusz, kulcsszó, cím). 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- 

és visszautalás, egyeztetés). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás (gyakorlatok) 

Órakeret  

16 óra  

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási 

stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek 

feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg 

információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás 

lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási 

stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek 

feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg 

információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás 

lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Hatékony jegyzetelési és vázlatírási 

technikák megismerése, adekvát 

alkalmazásuk. 

Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott 

források felhasználásával, az idézés 

szabályai. 

 

tanári magyarázat, 

fogalommagyarázat,  

tanulói tevékenység 

szervezése, pár- és 

csoportmunka, 

szemléltetés, 

gyakorlás, megbe-

szélés, verbális 

értékelés. 

 

Valamennyi 

tantárgy: 

vázlatírás, 

jegyzetelés. 

 

 

 

hivatalos 

dokumen-

tumok, 

internetes 

szövegek 

 

esszék, 

értekezések 

szövegei 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Kellő tempójú, olvasható írás, a szöveg megértését biztosító olvasás, felolvasás. A kommunikációs 

helyzetnek megfelelő nyelvhasználat, kulturált vitakészség, saját álláspont megvédése. A 

címzettnek a témának, a beszédhelyzetnek megfelelő fogalmazás, a személyes érintettség 

kifejezésével. A tömegkommunikáció gyakori műfajairól, eszközeikről és hatásukról szerzett 

alapvető ismeretek birtokában véleményalkotás. Az irodalom és az olvasó kapcsolatában a sajátos 

kommunikációs viszony fölismerése.  

Jártasság szövegelemző eljárásokban: a tételmondat kiemelése, tömörítés megadott terjedelemben, 

szövegfeldolgozás megadott kérdések alapján. A szöveg szerkezetének, témahálózatának 

fölismerése. Az olvasott szépirodalmi szövegek szó szerinti és többletjelentésének 

megkülönböztetése. A szövegfonetikai eszközök szerepének fölismerése a szövegek 

értelmezésében, figyelembevétele a szövegalkotásban. Szabatos, világos fogalmazás: a 

kommunikációs helyzetnek megfelelő szövegfelépítés, nyelvi megformálás, koherenciateremtés, 

tartalmasság.  
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A nyelvi szintek (hang, szó, mondat) szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak fogalmi 

megnevezése, rendszerezése, valamint alkalmazásuk fogalmazási és elemzési feladatokban. A 

magyar helyesírás alapelveinek ismerete, alapvető helyesírási készség. Jegyzet és vázlat készítése 

írott szövegről, előadásról. Jártasság a könyvtár használatában. Epikai, drámai, lírai formák és a 

tanult műfajok azonosítása. A szerző, az elbeszélő és a szereplők megkülönböztetése, az elbeszélői 

nézőpont, a beszédhelyzet értelmezése az olvasott művekben.  

10. évfolyam 

 

Szövegértés 

A szövegelemzés módszereinek gazdagítása szövegtani, retorikai és irodalomtörténeti 

ismeretek bevonásával. 

Szövegek műfaji, tematikus kapcsolatainak és különbségeinek fölismerése és értelmezése. 

Különböző korstílusokat reprezentáló szövegek megértése, stílussajátságaik fölismerése, 

hivatalos írásművek jellemzőinek ismerete. 

A kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése: a különböző 

stílusrétegek és a közöttük lévő viszony (például kontraszt) bemutatása néhány tanult irodalmi 

mű szövegének részleteiben. 

 

Szövegalkotás 

Az érvelés technikájának tudatos alkalmazása a mindennapi kérdések megválaszolásában 

szóban és írásban. 

 A stílusváltás képességének bizonyítása változatos témájú és műfajú szóbeli 

megnyilatkozással különböző kommunikációs helyzetekben. 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvváltozatok szókincsének, elem- és 

szabálykészletének tudatos használata. 

A szöveg egyes részeinek önálló kidolgozása (bevezetés, bizonyítás, befejezés), a saját és az 

eltérő vélemények összevetése 

Tanulási képesség 

Különféle tantárgyak feladatainak megoldása változatos közlésformákban és szövegfajtákkal: 

definíció, magyarázat, kifejtés, osztályozás, összefoglalás. 

Az önálló adatgyűjtés módszerei, a megfelelő információk kiválasztása, rendszerezése. 

 

A magyar nyelv rendszerének ismerete 

A nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek vizsgálata, ennek megfelelően döntés 

nyelvhelyességi kérdésekben, a köznyelv, a tájnyelv, a szaknyelv, a szleng eszközkészletének 

használatában, a saját nyelvhasználat kontrollja. 

 Az érvelés technikájának ismerete és alkalmazása: érvek, ellenérvek felsorakoztatása, 

deduktív vagy induktív érvelés, a cáfolat módszerei. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció, tömegkommunikáció (gyakorlatok) Órakeret 4 óra  

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az 

érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem verbális 

kommunikáció. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások 

megfelelő követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése. 

Az alapvető kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése, hogy önállóan, illetve 

másokkal együttműködve a tanuló képes legyen a verbális és nem verbális 

kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos 

alkalmazására, a különböző szövegek megértésére, elemzésére, illetve 

kritikai feldolgozására a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői 

szerepeinek (kontextus) megfelelően. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

  

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát 

nyelvhasználat: szövegszerkesztés 

élőszóban, szó- és beszédfordulatok, 

kommunikációs helyzetek a 

kommunikációs helyzet tér, idő és 

résztvevői szerepek (kontextus) 

megfigyelése. 

A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek 

lehetőségeinek és korlátainak 

megtapasztalása 

A testbeszéd, a térközszabályozás 

szerepének ismerete, tudatos alkalmazása 

különféle kommunikációs helyzetekben;  

A különféle kommunikációs helyzetekben 

elhangzó üzenetek céljának dekódolása, 

az üzenetek manipulatív szándékának 

felismerése. 

 

Tanári magyarázat, 

fogalommagyarázat, 

modellezés, 

szemléltetés, a 

tanulók 

tevékenységének 

megszervezése, pár- 

és csoportmunka-  

nyelvi elemzés,  

szituációs 

gyakorlatok,  

megbeszélés, 

verbális értékelés. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

média 

társadalmi 

hatása.  

 

Etika: 

fogyasztói 

társadalom. 

 

Mozgókép- 

kultúra és 

médiaismeret: 

médiatudatos-

ság. 

 

internetes 

hozzáférés, 

képanyag a 

testbeszédhez, 

 

tömegkommunik

ációs dokumen- 

tumok, képek, 

filmrészletek,rés

zletek különböző 

média-

műfajokból 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, 

kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 

Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, 

esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel  

(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák), 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg (gyakorlatok) Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: szövegértési, 

szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása, 

szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle megjelenésű és típusú 

szövegeken. Elbeszélő, magyarázó, dokumentum típusú szövegek 

kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete. Beszélt és írott 

nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek azonosítása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 

A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek 

megfigyelési és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb 

szövegtípusokon. A valamilyen szempontból egymással összefüggő 

szövegek közötti értelemhálózat felismertetése. A szövegelemző képességek 

fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak gyakorlása a feladatnak 

megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, 

műfajok és nyelvhasználati színterek 

szerint. 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a 

szövegformálásra. 

A legjellegzetesebb szövegtípusok: a 

beszélt nyelvi társalgási és az írott 

monologikus szövegek. 

A szóbeli és írott szövegek szerepe, 

minősége, eltérő jegyei. 

A szövegfonetikai eszközök és az 

írásjegyek szövegértelmező szerepe. 

A szövegtípusok általános jellemzőinek 

felismertetése, az eltérő és azonos jegyek 

megfigyelése és megnevezése.  

A különböző forrásból származó 

információk megadott szempontok szerint 

való összehasonlítása, megvitatása, kritikai 

következtetés levonása. 

Szövegek összefüggése, értelemhálózata.  

A szövegértés, szövegfeldolgozás 

technikája, olvasási típusok és stratégiák. 

Fogalommagyarázat, 

megbeszélés, vita, 

szövegértelmezés, 

szövegalkotás adott 

műfajokban és 

kritériumokkal, 

dramatikus játék 

vezetése, pármunka, 

csoportmunka 

szervezése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

forrásszövegek 

típusai. 

 

Idegen 

nyelvek: az 

idegen nyelvi 

szöveg/ek 

kultúrafüggő 

felépítése. 

 

Biológia-

egészségtan; 

fizika; kémia; 

földrajz: a 

természet-

tudományos 

szövegek 

szókincse, 

felépítése. 

szöveg-

dokumentáció 

 

 (pl. szöveg-

típusok),  

 

internetes 

hozzáférés 

(elektronikus 

média) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Intertextualitás. Szövegtípus.  

Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 

Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és 

hivatalos, tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás (gyakorlatok) 

Órakeret  

16 óra  

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási 

stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek 

feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg 

információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás 

lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási 

stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek 

feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg 

információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás 

lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Önálló szövegfeldolgozás a 

szövegbefogadás céljának megfelelő 

olvasási stratégia és szövegfeldolgozási 

mód megválasztásával. A szöveg és kép 

összefüggése.  

Különböző magánjellegű és hivatalos 

szövegek szerkezetének, jellemzőinek 

megismerése. 

Szövegátalakító gyakorlatok a 

kommunikációs célnak megfelelően: adott 

szempontok és terjedelem szerinti 

szövegtömörítés, szövegbővítés.  

Néhány, gyakoribb internetes szöveg 

szerkezetének, megjelenésének, közlési 

szándékának megfigyelése, a tapasztalatok 

felhasználása a szövegbefogadáskor, az 

internetes szövegek nyilvánosságának 

kérdése, etikája. 

 

Tanári magyarázat, 

fogalommagyarázat, 

modellezés,  

tanulói tevékenység 

szervezése, pár- és 

csoportmunka, 

szemléltetés, 

írószeminárium, 

gyakorlás, megbe-

szélés, verbális 

értékelés. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

esszéírás.  

 

Valamennyi 

tantárgy: 

vázlatírás, 

jegyzetelés. 

 

Informatika: 

információ- 

kezelés, 

forrásfelhaszná

lás, az internet 

használat jogi, 

etikai kérdései. 

internetes 

hozzáférés, 

 

hivatalos 

dokumen-

tumok, 

internetes 

szövegek 

 

esszék, 

értekezések 

szövegei 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény, értekezés, tanulmány. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stilisztikai alapismeretek (gyakorlatok) Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás 

Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető szóképek és alakzatok, 

nyelvi játékok, kreatív írás. Stílusregiszterek, nyelvi magatartás, nyelvi 

norma 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét 

szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a beszélő, a 

kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja. A megismert jelentéstani, 

stilisztikai, a szövegtani jelenségek felismerése és alkalmazása. A közlési 

szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, stílusárnyalat és 

stíluseszköz használata. A fogalmi és a kreatív gondolkodás, a 

szövegértelmező képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A jellegzetes stílustípusok 

(stílusárnyalatok) megismerése (pl. a 

társalgás bizalmas vagy közömbös), 

felismerése, hatásának elemzése. 

A leggyakoribb stílusrétegek 

jellemzőinek megismerése, felismerése, 

elemzése, összefüggésben a szövegtani 

jellemzőkkel. 

A szövegek stílusának, jelentésének a 

befogadóra tett hatásának (stílushatás) 

megtapasztalása, vizsgálata; 

stílusgyakorlatok. 

A stíluselemek, stíluseszközök 

szerepének értelmezése művészi és 

mindennapi szövegekben. 

A helyzetnek, kommunikációs célnak 

megfelelő stíluseszközök tudatos 

használata a szövegalkotásban. 

 

Fogalommagyarázat, 

megbeszélés, vita, 

dramatikus játék 

vezetése, tanulói 

tevékenység 

szervezése, 

pármunka, 

csoportmunka, 

dramatikus játékok, 

verbális értékelés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

különböző 

forrásszövegek 

stílusjellemzői. 

 

Idegen nyelvek: 

beszélt nyelvi 

stílusregiszterek. 

 

Tánc és dráma: 

társalgási 

stílusárnyalatok 

megjelenítése. 

 

Mozgóképkultúra 

és médiaismeret:  

nyilatkozatok, 

műsortípusok és 

internetes felületek 

jellemző 

stílusregiszterei. 

 egynyelvű 

szótárak,  

 

szöveg-

dokumentáció,  

 

 

hangzó 

anyagok, 

 

internetes 

hozzáférés 

vagy 

CD-lejátszó 

 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.). 

Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi).  

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, expresszivitás,egyéni szóalkotás 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Jelentéstan (gyakorlatok) Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás 

Befogadói, jelentéselemzési tapasztalatok. Szókincs, világismeret. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak, alkalmazásuk a 

beszélt és írott szövegalkotásban. Közmondások, szólások jelentésének és 

eredeti funkciójának ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs üzenetek 

jelentése. Közismert egynyelvű szótárak önálló használata (pl. értelmező, 

szinonima). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése különböző 

beszédhelyzetekben. A mondat és szövegjelentést meghatározó tényezők 

felismerése. 

A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti 

összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A szavak jelentésének szerkezete, 

jelentéselemek.  

A hangalak és jelentés viszonya, 

jelentésmező.  

A mondat és szövegjelentés.  

A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek 

kialakításában. A jelentés és a nyelvi-

grammatikai funkció összefüggése. 

A szórend jelentésváltozatainak 

megfigyelése, hatásértelmezés. Egynyelvű 

szótárak használata. 

Fogalommagyarázat, 

megbeszélés,  

tanulói tevékenység 

szervezése, 

pármunka, 

csoportmunka, 

dramatikus játékok, 

verbális értékelés 

Idegen nyelvek: 

szavak, szórend. 

 

Informatika: 

hangalak és 

jelentés. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; etika: 

kifejezések 

köznyelvi és 

tantárgyi 

jelentése. 

egynyelvű 

szótárak,  

 

szöveg-

dokumentáció,  

 

hangzó 

anyagok, 

internetes 

hozzáférés 

vagy CD-

lejátszó 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jelentésszerkezet. Metaforikus jelentés. 

Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. 

Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, 

ellentétes jelentés. 
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A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a művelt köznyelv (regionális 

köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, 

célnak, közönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai technológiákra 

épülő) információhordozók használatát is. Képes arra, hogy önállóan eligazodjon az információk 

világában; értelmesen tudj élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a 

tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. 

Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, 

témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud 

önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos 

véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. Képes szövegek kapcsolatának és 

különbségének felismerésére és értelmezésére, e képesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli 

műfajokban. Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített 

értékeket, erkölcsi kérdéseket, motivációkat, magatartásformákat. 

Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra ezek gyakori 

műfajaiban. Képes definíció, magyarázat, prezentáció, egyszerűbb értekezés (kisértekezés) 

készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg 

tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit.   

Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, jelentéstani, helyesírási 

jelenségek önálló fölismerésére, a tanultak tudatos alkalmazására.  

Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási 

eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi 

művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, 

eltérő vélemények megértésére, saját véleménye újrafogalmazására. 

 


