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szakgimnázium helyi  kerettanterv magyar szövegértés 

2016-2017 

óraszám:  

Környezetvédelem XXIII., 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv /szövegértés 1 1 - . 

 

Gépészet IX., Villamosipar és elektronika XI, Informatika XIII 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv /szövegértés 1 1 - - 

 

Közgazdaság XXIV., Ügyvitel XXV 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv /szövegértés 1 1 - - 

 
 

A szövegértés tanításának a célja : 

az írott szöveg megértése, felhasználása és az ezekre való reflektálás annak 

érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és hatékonyan részt  

vegyen a mindennapi életben. 

 

- verbális memória fejlesztése 

- vizuális memória fejlesztése 

- szövegek rekonstruálása 

 

Szövegértés diagnosztizálása 

 információ kiválasztása 

 szöveg globális megértése 

 reflektálás és értékelés 

 

A szövegértő olvasás mibenlétét, meghatározását Arató László a következő szempontokban 

fejti ki:  

 A szövegértést a szövegbe kódolt üzenet rekonstruálásaként határozhatjuk meg.  
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 A szöveg jelentéstani-logikai struktúrájának felfedezését jelenti.  

 A megértés feltétele a nyelvnek és a szövegben kódolt valóságnak mint referenciának 

legalább minimális ismerete, valamint a közlési helyzet és a szövegalkotás szabályainak 

értése, illetve az ezekben való jártasság.  

 A szövegértés fejlesztésének igénye ma minden szövegtípust érint, s magában foglalja a 

kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve a valós és a virtuális 

csatornákon keresztül felfogott jelek be-fogadását, értelmezését és megválaszolását.  

 

Fejlesztési követelmény 

szóbeli közlés megértése 

szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

szövegolvasás képességének fejlesztése 

írásbeli kifejezőkészség fejlesztése 

saját kulturális érték ápolása 

 

felismerés:  szövegben lévő információ lokalizálása, azonosítása 

  keresés irányulhat szóra, mondatra, kifejezésre, mindennapi háttértudásra 

következtetés:  azonosítás, kapcsolás nagyobb egységek gondolatmenetére 

  megérti a hivatkozást, utalást 

integrálás három információ összekapcsolása 

  szövegmagyarázat 

  táblázat, ábra értelmezése 

 

 

Az érettségi kimenet: 

az írásbeli köznapi/ irodalmi szöveg értését méri 

a szóbeli irodalmi tétel szempontrendszere a megértő olvasásra épül 

 

Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői - Szövegértési feladat 
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A szövegértési feladat szövege általában 800-1100 szó terjedelmű esszé, ismeretterjesztő céllal 

íródott tanulmány, publicisztikai mű egésze vagy részlete. A feladatok megoldása általában a 

kérdésre adott válasz szöveges kifejtése, esetenként megadott válaszvariációk közötti döntés. 

A szövegértést vizsgáló kérdések - az adott szöveg tematikus, szerkezeti, nyelvi jellemzőinek 

megfelelően – a következőkre irányulhatnak: 

 a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megállapítás azonosítása; 

 a szövegbeli érv, álláspont stb. azonosítása; 

 a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői; ezek szövegbeli funkciója; 

 a szöveg kommunikatív sajátosságai; 

 a cím és a szöveg egészének viszonya; 

 a szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei; 

 a szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok; 

 a szerzői álláspont azonosítása, értelmezése; 

 a szövegbeli utalások, hivatkozások szerepe; 

 a szöveg műfaji jellemzői; 

 a szöveg szerkezete, a szerkesztésmód, a felépítés által közvetített jelentés. 

 vázlat, tematikai háló készítése; 

 önálló következtetés, álláspont megfogalmazása; 

 a szöveg témájához, a szövegben megjelenített álláspontokhoz kapcsolódó önálló rövid 

írásmű vagy beszédmű megfogalmazása műfaji normák követésével; 

 a szöveg rövid, esetleg adott szempontú vagy adott címzetteknek szóló összegzése. 

A vázlatírás, illetve az összegzés által kívánt fő képességek: a kulcsszavak feltárása, a tematikus 

háló [„téma-réma viszony”] követése, a tételmondatok felismerése a különböző 

szövegegységekben, a szöveg fókuszának megértése, a témaváltás, az előre- és visszautalások 

követése, a kihagyások érzékelése, a szöveg részletezettségének követése, az ismert és új közlés 

elkülönítése. 

 

 

 

Szövegértési kritérium 

 egyértelműen jelenlévő információ kiválasztása 
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 egyszerű kapcsolatok felismerése a hétköznapi tudásra támaszkodva 

 kritériumok 

 alapján 1-2 információ helyhez kötése 

 fontos gondolat azonosítása 

 háttértudás integrálása 

 hipotézisek megfogalmazása 

 kritikai észrevételek 

 szövegbe ágyazott információ megtalálása 

 

Nemzetközi mérések 

 információ kiválasztása, egyszerű kapcsolatok felismerése 

 információ lokalizálása, szöveg tartalma és meglévő tudás összevetése 

 kapcsolatok keresése, szöveg rendezése 

 következtetések levonása, értelmezése 

 összehasonlítás, kritikai értékelés, reflektálás 

 

Szövegértés szintjei 

Szó szerinti olvasás 

 információ kiemelése, visszakeresés 

 lényeges gondolat kiemelése 

 megértés 

Értelmező olvasás 

 inplicit információ 

 következtetés 

 szövegkohézió 

 szövegegységek befogadása 

 megjelenő információk és az olvasás során aktiválódó gondolatok felhasználása az 

értelmezésben 

Bíráló / kritikai olvasás 

 szövegből levont bonyolult következtetés megalkotása és igazolása a világról való 

ismeretekre, előzetes tapasztalatokra, más ismeretforrásra támaszkodva 
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 szöveg vizsgálata a szerkezet, kohézió, nézőpont stb szempontjából 

 szöveg értelmezése más szövegek kontextusában 

Alkotó / kreatív olvasás 

 szöveg továbbfejlesztése, véleménynyilvánítás 

 képzelőerő működtetése: az elképzelt tartalmak szóbeli és írásbeli megfogalmazása 

 

Néhány szövegfeldolgozó, szövegértelmező eljárás:  

 a tanuló meg tudja indokolni a bekezdések logikai rendjét,  

 a szövegbeli fő téma, résztémák megtalálása,  

 az általánosító állítások és az alátámasztó részletek összekapcsolása,  

 a tényállítások és a hipotézisek/vélemények megkülönböztetése,  

 ok-okozati kapcsolatok feltárása, azonosítása,  

 kifejleti jóslatok alkotása az olvasott szövegrész alapján,  

 az érvelési szerkezet – előfeltevések, következtetések – megállapítása,  

 a kifejtett és a hallgatólagos állítások interpretálása stb. 

 

Értékelés 

Az év eleji és a félévi szintfelmérő valamint az évközi számonkérések értékelése a ESZI 

Pedagógiai programjának értékelése alapján történik. 

Kötelező a szövegértés fejlesztésben való részvétele annak, aki a szintfelmérő dolgozatában 60 

%-nál kevesebb eredményt ér el. 

A szövegértés tantárgy a magyar nyelv tantárgy részének minősül, az év közi jegyek ugyanolyan 

súllyal bírnak mint a nyelvtan jegyek. 

 

A szövegértés tanításának megszervezési módja: 

Források:  

 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012 (XII.21.) EMMI 

rendeletet módosító 11/2016.(VI.13.) EMMI rendelet 
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Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 2017. 

január 1-től hatályos rendelkezései 

 

Adamikné Jászó Anna 2002. Anyanyelvi nevelés az abc-től az érettségiig. Trezor Kiadó, 

Budapest. 

Csapó Bernadett  2002. A tudás és a kompetenciák. OKI-konferencia: A tanulás fejlesztése. 65–

74. 

http://www.oki.hu 

Horváth Zsuzsa 2003. A szövegértés mint koherenciaképző a tanításban és a tanulásban. 

http://www.oki.hu 

Lénárd Ferenc 1987. Képességek fejlesztése a tanítási órán. Tankönyvkiadó, Budapest 

A szövegértés fejlesztésének elmélete és gyakorlata - Nyelv és iskola Tóth Beatrix 

www.c3.hu/~nyelvor/period/1304/130406.pd 

Bácsi János – Sejtes Györgyi Didaktikai útmutató a szövegértési feladatlapok összeállításához 

www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=218 

 

 

9. évfolyam 

Sorszám Téma Órakeret 

1. Szöveginformációk értelmezése 10 óra 

2. Szövegtípusok nyelvi stiláris elemeinek készségfejlesztése 7 óra 

3. A lineáris szövegösszetartó eleminek felismerése 5 óra 

4. A szöveg jelentésének felismerése 6 óra 

5. A szöveg makro –és mikro szintje  8 óra 

Össz. 36  óra 
 

10. évfolyam 

Sorszám Téma Óraszám 

1. Szövegtípusok készségfejlesztés 22 óra 

2.  Komplex olvasási, szövegalkotási készségfejlesztés 12  óra 

3. Érettségi szövegértési feladat  2 óra 

Össz. 36 óra 

  

http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1304/130406.pd
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9. évfolyam 

 

Óra Az óra témája Az óra didaktikai 

feladata 

Ismeretanyag Nyelvhasználat 

1.  Szintfelmérő ellenőrzés a korábban tanult magyar 

nyelvi és kommunikációs 

ismeretek 

szövegértés 

2.  Javítás, értékelés ellenőrzés   

3.  Tanulni tanulunk készségfejlesztés szövegértés folyamatának 

lépései 

szövegértés 

4.  A szöveg információinak 

értelmezése 

készségfejlesztés fogalommagyarázat 

szócikk készítés technikája 

szövegértés 

5.  A szöveg információinak 

értelmezése 

készségfejlesztés fogalommagyarázat 

szócikk készítés technikája 

szövegértés 

6.  A szöveg információinak 

értelmezése 

készségfejlesztés szavak, kifejezések denotatív, 

konnotatív jelentése 

szövegértés 

7.  A kommunikáció kódjainak 

kapcsolatainak felismerése 

ismeretbővítés, 

készségfejlesztés 

kommunikációs helyzetek 

elemzése, szövegtípusai  

kommunikációs 

gyakorlatok, szövegértés 

8.  A hétköznapok kommunikációs 

szinterei 

ismeretbővítés, 

készségfejlesztés 

használati útmutató, 

ismertető, programajánlatok 

értelmezése 

kommunikációs 

gyakorlatok, szövegértés 

9.  A hétköznapok kommunikációs 

szinterei 

ismeretbővítés, 

készségfejlesztés 

turisztikai ismertetők, 

tájékozódás, táblázat, ábra 

értelmezése, 

kommunikációs 

gyakorlatok, szövegértés 

10.  Számonkérés ellenőrzés   

11.  A tömegkommunikáció tényközlő 

műfajai 

készségfejlesztés sajtószövegek nyelvezetének 

vizsgálata 

kommunikációs 

gyakorlatok, szövegértés 

12.  A tömegkommunikáció 

véleményközlő műfajai 

készségfejlesztés sajtószövegek nyelvezetének 

vizsgálata, 

véleménynyilvánítás 

kommunikációs 

gyakorlatok, szövegértés 

13.   Az ifjúsági irodalom készségfejlesztés nyelvezetének vizsgálata, 

véleménynyilvánítás 

szövegértés 

14.  Az ifjúsági irodalom ismeretbővítés 

készségfejlesztés 

nyelvezetének vizsgálata, 

véleménynyilvánítás 

szövegértés 

15.  Szórakoztató irodalom ismeretbővítés 

készségfejlesztés 

nyelvezetének vizsgálata, 

véleménynyilvánítás 

szövegértés 

16.  Szórakoztató irodalom ismeretbővítés 

készségfejlesztés 

nyelvezetének vizsgálata, 

véleménynyilvánítás 

szövegértés 

17.  Számonkérés    

18.  A leíró nyelv elemi ismeretbővítés 

készségfejlesztés 

a nyelv elemeinek 

felismerése, azonosítása: 

morféma, szintagma szint 

szövegértés 

19.  A leíró nyelv elemi ismeretbővítés 

készségfejlesztés 

a nyelv elemeinek 

felismerése, azonosítása: 

egyszerű mondat 

szövegértés 

20.  A leíró nyelv elemi ismeretbővítés 

készségfejlesztés 

a nyelv elemeinek 

felismerése, azonosítása: 

összetett mondat 

szövegértés 

21.  Szintfelmérő ellenőrzés a szövegben lévő információk 

felismerése, információ 

kiemelése, lényeges gondolat 

kiemelése, megértés 

szövegértés 
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22.  Értékelés ellenőrzés   

23.  A szövegbe kódolt üzenet 

rekonstruálása 

ismeretbővítés, 

készségfejlesztés 

előre-, visszautalás, rámutatás 

a szövegben 

szövegértés 

24.  A szövegbe kódolt üzenet 

rekonstruálása 

ismeretbővítés, 

készségfejlesztés 

előre-, visszautalás, rámutatás 

a szövegben 

szövegértés 

25.  A hétköznapi kommunikáció  ismeretbővítés 

készségfejlesztés 

nagyobb egységeinek 

felismerése 

szövegértés 

26.  A kommunikáció egységeinek 

felismerése 

ismeretbővítés, 

készségfejlesztés 

szövegvilág, fogalmi séma, 

tudáskeret, nézőpont 

felismerése 

szövegértés 

27.  Az írott szöveg nem nyelvi elemei ismeretbővítés, 

készségfejlesztés 

tagolás, betűtípus, kiemelés, 

ábrák, illusztrációk jelentést 

hordozó szerepe 

szövegértés 

28.  Számonkérés ellenőrzés   

29.  A szöveg jelentésbeli szintje ismeretbővítés, 

készségfejlesztés 

témahálózat, mondattömbök, 

mondatok közötti 

mellérendelő viszony 

felismerése 

szövegértés, 

szövegalkotás, helyesírás 

30.  Mezőösszefüggések a szövegben ismeretbővítés 

készségfejlesztés 

logikai kapcsolat,  

alá- és fölérendelés 

szövegértés 

31.  A szöveg mikroszerkezete ismeretbővítés 

készségfejlesztés 

tételmondat, mondattömb, 

bekezdés, 

szövegértés, 

szövegalkotás, helyesírás 

32.  A szöveg makroszerkezete ismeretbővítés 

készségfejlesztés 

bevezetés, tárgyalás, 

befejezés, fókuszmondat 

szövegértés, 

szövegalkotás, helyesírás 

33.  A cím, mint jelentésteremtő 

tényező 

ismeretbővítés 

Készségfejlesztés 

címek típusai, cím, alcím, 

oldalcím viszonya 

szövegértés, 

szövegalkotás, helyesírás 

34.  A szöveg jelentését befolyásoló 

tényezők 

ismeretbővítés, 

gyakorlás, 

rendszerezés 

kifejtettség, korreferencia, 

szavak jelentésmezőinek 

összefüggése mellérendelő 

kötőszók, hiány, cím és 

szöveg, tematikai egység, 

külső és belső kontextus 

szövegértés, 

szövegalkotás, 

nyelvhelyesség 

35.  Számonkérés ellenőrzés   

36.  Javítás, értékelés ellenőrzés   
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10. évfolyam 

 

 Az óra témája Az óra didaktikai 

feladata 

Ismeretanyag Nyelvhasználat 

1.  Szintfelmérés a 10. évfolyamon ellenőrzés a korábban tanult magyar 

nyelvi és kommunikációs 

ismeretek 

szövegértés 

2.  Javítás, értékelés    

3.  Olvasási stratégiák készségfejlesztés a szöveg áttekintése, kereső 

olvasás, beleolvasás,  részletes 

olvasás 

szövegértés 

4.  Ismerkedés a szövegtípusokkal készségfejlesztés magán, hivatalos, dialógikus, 

monologikus, írásbeli, 

szóbeli, leíró, elbeszélő, 

érvelő 

szövegértés 

5.  Írásbeli szövegtípusok jellemzői készségfejlesztés szerkezeti megformáltság, 

cím, mondattömb, bekezdések 

értelmezése 

szövegértés 

6.  Elbeszélő szövegek ismeretbővítés, 

készségfejlesztés 

igeidők, nézőpontok 

értelmezése irodalmi 

alkotásokban, szöveg 

egységei közötti kapcsolat 

felismerése 

szövegértés,  

7.  Leíró szövegek Ismeretbővítés 

készségfejlesztés 

térbeliség vizsgálata 

láncszerű, mozaikos szerkezet 

értelmezése  

szöveg egységei közötti 

kapcsolat felismerése 

szövegértés 

8.  Érvelő szövegek ismeretbővítés 

készségfejlesztés 

felépítésének vizsgálata 

szöveg egységei közötti 

kapcsolat felismerése 

szövegértés 

9.  Iskolai szövegtípusok ismeretbővítés 

készségfejlesztés 

referátum, előadás, vitaindító, 

hozzászólás, esszé értelmező 

vizsgálata, forráselemzés 

szövegértés 

10.  Iskolai szövegtípusok gyakorlás   

11.  Számonkérés ellenőrzés   

12.  Vázlatírás ismeretbővítés kulcsszavak feltárása, 

tematikus háló követése 

szövegértés 

13.  Vázlatírás készségfejlesztés tételmondatok felismerése, 

témaváltás, előre és 

visszautalások, kihagyások 

szövegértés 

14.  Vázlatírás ismeretbővítés 

készségfejlesztés 

ismert és új közlés 

elkülönítése, 

szövegmagyarázat 

szövegértés 

15.  Gyakorlás gyakorlás, 

készségfejlesztés 

 szövegértés 

16.  Szintfelmérő ellenőrzés   

17.  Javítás, értékelés    

18.  A szöveg műfaji jellemzői ismeretbővítés 

gyakorlás 

írásbeli műfajok stílusbeli 

sajátosságainak a felismerése 

szövegértés, helyesírás 

19.  A szöveg műfaji jellemzői 

(hétköznapi) 

ismeretbővítés 

gyakorlás 

írásbeli műfajok stílusbeli 

sajátosságainak a felismerése 

szövegértés, helyesírás 
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20.  A szöveg műfaji jellemzői 

(publicisztikai) 

ismeretbővítés, 

gyakorlás 

stílusrétegek közötti kapcsolat 

azonosítás, értelmezése 

szövegértés, helyesírás 

21.  A szöveg műfaji jellemzői 

(tudományos) 

ismeretbővítés, 

gyakorlás 

stílusrétegek közötti kapcsolat 

azonosítás, értelmezése 

szövegértés 

22.  A szöveg műfaji jellemzői 

(szépirodalmi) 

ismeretbővítés, 

gyakorlás 

stílusrétegek közötti kapcsolat 

azonosítás, értelmezése 

szövegértés, 

szövegalkotás, helyesírás 

23.  Információ- visszakeresés ismeretbővítés, 

gyakorlás 

kiemelt vagy többször 

előforduló információ 

visszakeresése 

szövegértés, 

szövegalkotás, helyesírás 

24.  Információ- visszakeresés ismeretbővítés 

gyakorlás 

a szövegben explicit módon 

megfogalmazott információ 

visszakeresése, és a szöveg 

egyes elemei közötti 

különbség felismerése 

szövegértés, 

kommunikációs 

gyakorlatok, helyesírás 

25.  Információ- visszakeresés ismeretbővítés több feltételnek megfelelő 

információk visszakeresése, 

félrevezető információ 

kiszűrése 

szövegértés, 

szövegalkotás, 

nyelvhelyesség 

26.  Kapcsolatok és összefüggések 

felismerése 

ismeretbővítés, 

gyakorlás 

a szöveg két tartalmi eleme 

közötti egyszerű kapcsolat 

felismerése 

szövegértés, 

szövegalkotás, 

nyelvhelyesség 

27.  Kapcsolatok és összefüggések 

felismerése 

ismeretbővítés 

gyakorlás 

a szöveg egységei közötti 

kérdés-felelet viszony 

felismerése, értelmezése 

helyesírás, szövegalkotás 

28.  Kapcsolatok és összefüggések 

felismerése 

ismeretbővítés 

gyakorlás 

a szöveg információi és a 

mindennapi élet közötti 

egyszerű kapcsolatok 

felismerése, értelmezése 

kommunikációs 

gyakorlatok, szövegértés 

29.  Értelmezés ismeretbővítés 

gyakorlás 

a szöveg céljának felismerése kommunikációs 

gyakorlatok, szövegértés 

30.  .Értelmezés ismeretbővítés 

gyakorlás 

a szöveg és illusztrációja 

közötti kapcsolat felismerése 

és értelmezése 

kommunikációs 

gyakorlatok, szövegértés 

31.  .Értelmezés ismeretbővítés, 

gyakorlás 

 

szerzői álláspont és saját 

véleményalkotás  

szövegértés 

32.  Komplex gyakorlatok gyakorlás  szövegértés 

33.  Komplex gyakorlatok gyakorlás  szövegértés  

34.  Komplex gyakorlatok gyakorlás  szövegértés 

35.  Számonkérés ellenőrzés   

36.  Javítás, értékelés ellenőrzés   

 

 


