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Ismétlés

A nyelvi jelek  

A nyelv mint jelrendszer  

 1.  Bizonyítsd az ábrák segítségével, hogy a nyelv jelrendszer!

 2.  Határozd meg a rendszerszint fogalmát és típusait! Mutasd be a nyelvi rendszerszinteket a Nagyon örülök ennek a jó 
hírnek! mondatban!

 3. Magyarázd meg, mit jelent a nyelv kettős tagolódása!

 1.  Magyarázd meg az ábrák segítségével, mit jelent a jel és a nyelvi jel fogalma!

 2. Milyen típusú jelek a következők?

 3. Határozd meg a fénykép szó esetében, mi a jelölő, a jelölt és a jeltárgy!

autó indexelése hulló falevelek fehér füst vörös rózsa QR-kód villám

RENDSZER ELEMEK SZABÁLY(OK)= +

fonémák morfémák szintagmák

morfémák

fonémák

szintagmák

tő főnévképző esetrag tő időjel tő tárgyrag

határozós tárgyas

fáradsággal kereset  t pénzt

A nyelv ke	ős tagolódása

JELEK

TERMÉSZETES

MESTERSÉGES
(KONVENCIONÁLIS)

KÖZMEGEGYEZÉS

���A

��l�l� ��l��� ��lt�r��

hangsor fogalom konkrét
előfordulás



Hangalak és jelentés  

 2.  Csoportosítsd aszerint a következő szavakat, hogy 
jelentésük motivált vagy motiválatlan!

 1.  Mutasd be a hangalak és jelentés kapcsolatát az ábrák segítségével!

ballag

csörömpöl

hulladék

mobil

kalapál

ciripel

héja

horkant

dallam

játék szótár

róka

hezitál

 3.  Keress többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, 
hasonló alakú szavakat a következő mondatok szavai 
között!

Zsömlét kell még vennünk a reggelihez!
Egyelőre még várunk a festéssel.
Ez a rossz fog sajnos menthetetlen.
Hogy mondta? Egyenlőre vágjam?
A nyári szünetben szép időnk volt.
Hogyan kell tengerészcsomót kötni?
A jó panír titka a finom zsemle.
Ő fog majd következőnek indulni.

csapatsport

kosárlabda vízilabdalabdarúgás

�zenegyes

H J2

J3

J1

J H2

H3

H1

H1

J2J1

H2

H1

J

H2

H J2

J3

J1

Alakpárok: közös tőből származnak,
de jelentésük teljesen eltér egymástól
(fáradtság – fáradság)

Hasonló alakú
szavak 

Többjelentésű szavak

Azonos alakú szavak

Rokon értelmű szavak

Alakváltozatok: közös tőből származnak,
csak használatbeli eltérés van közöttük
(tejföl – tejfel)

A jelentésmezőA jelek típusai

Hangalak és jelentés

MOTIVÁLT MOTIVÁLATLAN

H J
Kapcsolat: valódi

H J
Kapcsolat: önkényes
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Felhívó

Értelmező

Esztétikai

Kifejező

Kapcsolattartó

Identitásjelző

Tájékoztató

Ad� V�v�

Vis�zacsat�lá�

Inf��má�i� Inf��má�i�

K�pcs�la� ���n���K�n��x�u�
K�zö� �udá� El�i����e���

Kó�

Csat��n�

A 
TÖMEG-

KOMMUNIKÁCIÓ 
ÁLTAL NYÚJTOTT 

LEHETŐSÉGEK

széles körű ismeretszerzés,
oktatás, művelődés

tömör és hatásos 
információátadás

történések és események 
valós idejű közvetítése

"konyhakész" információk, 
adatok közvetítése

a befogadó választhat termékek, újdonságok 
megismerése

a közvélemény formálásanagy tömegek számára elérhető 
információk

szórakozás

programok, események 
időpontjának, helyszínének 

ismertetése
a világ távolabb lévő 

eseményeinek közvetítése

általános emberi értékek 
és normák közvetítése

A kommunikáció  

A tömegkommunikáció  

 1.  Határozd meg a tömegkommunikáció és a tömegkommunikációs eszköz fogalmát!

 2. Csoportosítsd a következő tömegkommunikációs műfajokat médiumok szerint!

 3.  A tömegkommunikáció milyen lehetőségei jelennek meg a 2. feladatban szereplő műfajokban?

 1.  Mutasd be a kommunikáció jellemzőit az ábrák segítségével!

 2. Határozd meg a kommunikáció tényezőit a következő helyzetekben!

a kedvenc együttesed koncertjének jegy-
árairól érdeklődsz a jegyirodában

felolvas valaki egy verset az osztályban

riport

ajánlás

kulturális műsor

gyerekműsor

tudósítás

filmműsor

információs műsor

kommentár

kritika

interjú

 3.  Hogyan jelenhetnek meg a kommunikáció funkciói az interneten! Példákkal is támasszátok alá állításaitokat!
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1.

Dolgozatokhoz, projektekhez, kiselőadásokhoz gyakran 
kell információt gyűjteni. Ehhez különböző módszere-
ket választhatunk. A kutatás két legelterjedtebb módja a 
könyvtári és az internetes anyaggyűjtés.

Hogyan kezdjük el?  Az anyaggyűjtés legelső lé-
pése az, hogy átgondoljuk, mit is keressünk a könyvtári és 
online katalógusokban. Ehhez érdemes témánk legfon-
tosabb kulcsszavait összegyűjteni (pl. egy név, fogalom, 
egy adott kor). A jó keresőszavak elengedhetetlenek a ha-
tékony kutatáshoz. 

A katalógusok  A legtöbb könyvtár már interneten 
is elérhető katalógussal is rendelkezik, érdemes azonban 
figyelembe vennünk, hogy akadhatnak olyan témánk 
szempontjából fontos könyvek, folyóiratok, amelyekkel 
kapcsolatos információkat csak a könyvtári cédulakata-
lógusban találunk. Ez egyik bizonyítéka annak, hogy nem 
feltétlenül elég csak az interneten keresgélnünk.

A katalógusok tartalmazzák a könyvek, iratok legfonto-
sabb bibliográfiai adatait.

A katalógusok segíthetnek munkánkban akkor is, ha 
felhasznált forrásaink adatait szeretnénk visszakeresni 
vagy épp ellenőrizni.

Amikor a katalógus segítségével összegyűjtöttünk 
néhány könyvet, ezeket – a kikérhető könyvek mennyi-
ségére ügyelve (ez könyvtáranként változik) – egyszerre 
kérjük ki a raktárból, vagy kérjük el a könyvtárostól. Ha 
szerencsénk van, a számunkra szükséges könyvek az ol-
vasóteremben találhatók (szabadpolcon vannak), nem a 
raktárban. Így sokkal rövidebb idő alatt juthatunk a kiad-
ványokhoz: a jelzet (azonosító szám) alapján találhatjuk 
meg őket. 

Hogyan gyűjtsünk információkat?  Ha előt-
tünk állnak azok a dokumentumok, amelyek vélhetően sok 
érdekességet rejtenek magukban, érdemes először átfutó 
olvasással átnézni a dokumentumokat, találunk-e benne 
valamit a témánkhoz. Érdemes ekkor is már felírni magunk-
nak, melyik könyvben/folyóiratban, milyen cikkben, annak 
melyik oldalán találunk olyan részeket, amelyek számunk-
ra érdekesek lehetnek. Könnyen megeshet ugyanis, hogy 
több alkalomra húzódik anyagaink feldolgozása.

Nem csupán a katalógusban találhatunk témánkhoz 
érdekes szakirodalmakat, hanem a már megkeresett 
könyveink, tanulmányaink lábjegyzeteiben, és bibliog-
ráfiájában is (felhasznált irodalmi listájában). Ugyanígy 
sok értékes adatot rejtenek a különféle szótárak, lexiko-
nok, kézikönyvek is, és az ezek szócikkei végén szereplő 
szakirodalmi ajánlások.

A könyv és az internet mint forrás

Az internetes anyaggyűjtés  A könyvtári infor-
mációgyűjtésre vonatkozó lépések mellett még néhány do-
logra oda kell figyelnünk az internetes anyaggyűjtés során. 
Ha keresünk valamit, érdemes megnézni, hogy milyen ol-
dalakról kapunk találatokat, illetve az első néhány, 5-10 ta-
lálat ugyanazt tartalmazza-e a keresésünkkel kapcsolatban. 
Ha az elsőnek kiadott találatok között komoly ellentmon-
dást tapasztalunk, annak feltétlenül utána kell járni. Ne fo-
gadjuk el azt a magyarázatot, változatot, amelyik számunk-
ra, az elméletünkhöz, a dolgozatunkhoz kényelmesebb!  
Ellenőrizzük le, amit írtak, nézzünk utána az információknak!  
A forráskritika elengedhetetlen a kutatásban.

Figyeljünk a szerző azonosíthatóságára, a szerzőre való 
hivatkozások felkutatására, a szöveg internetes megjele-
nési helyének vizsgálatára (folyóirat, teljes kötet, a szerző 
saját weboldala, intézményi vagy tudományos, szakmai 
weboldal). Ellenőriznünk kell, hogy a szöveg feltünteti-e 
a felhasznált forrásokat és azok tudományos értékűek-e, 
milyen a szöveg kidolgozottsági foka, volt-e lektorálva.  
Saját blogra, közösségi szerkesztésű internetes forrásra, 
általános tematikájú portálon megjelent cikkre tudomá-
nyos munkában csak akkor hivatkozzunk, ha a témáról 
nem létezik más, tudományos értékű publikáció.

Az anyaggyűjtésnek nem akkor van vége, ha már min-
dent tudunk. Ebben az esetben ugyanis sosem végez-
nénk. Akkor végeztünk, ha minden általunk feltett kérdés-
re választ kaptunk, átlátjuk az összefüggéseket, és nem 
merültek fel olyan további szempontok, amelyek kifejtése 
nélkül nem érthető a gondolatmenet.

A könyvtári vagy az internetes kutatás hatékonyabb? Hasonlítsátok össze egy 
T-ábrában a két módszert!

Információ, idézet

Ne felejtsd el felírni a forrás adatait!

• a szerző(k), szerkesztő(k)
   neve
• a mű címe
• a kiadás helye és ideje
• a kiadó neve
• ha folyóiratban szerepel

 évfolyam, szám
• az információ oldalszáma
• tanulmányok, cikkek –
   első és utolsó oldal
   oldalszáma

 felhasznált irodalmi
         listához
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A forrásmegjelölés  Amikor esszét, tanulmányt, 
értekezést írunk, általában több forrást is felhasználunk 
hozzá. Ezek a források mások által kigondolt és megjelen-
tetett eredményeket, felfedezéseket, ötleteket tartalmaz-
nak. Mivel ezek nem a saját gondolataink, az írás során 
minden esetben fel kell tüntetni, hogy kitől idézünk, ki-
nek a szavaira vagy kutatási eredményeire támaszkodunk! 

A forrásmegjelölés, azaz a hivatkozás segítségével 
egy-egy mástól származó gondolat vagy eredmény ere-
detét jelöljük meg, amelynek elmaradása súlyos erkölcsi 
vétség, ún. plágium.

A könyvekben sokféle hivatkozási rendszerrel találkoz-
hatunk, saját munkánk során fontos, hogy azt, amelyet 
választottunk, az egész dokumentumban következetesen 
alkalmazzuk. Például:

i?
A megbízható források

kiválasztása

A fontos információk
kijegyzetelése

A pontos hivatkozás
leírása

A keresőszavak megtalálása
(kulcsszavak, idézetrészletek)

Monográfia (egy teljes könyv az adott témáról)
Vargha Balázs: Csokonai Vitéz Mihály. Szépirodalmi 
Kiadó, Budapest, 1974. 36.

Egy újságban, folyóiratban megjelent cikk
Szilágyi Márton: Csokonai az 1796-os országgyű-
lésen. In: Irodalomtudományi Közlemények, 112 
(2008), 5–6. 515–532.

Internetes forrás
Keresztury Tibor: Fohász a magányhoz. Litera, 
2015. augusztus 15.
http://www.litera.hu/hirek/a-het-verse-csokonai-
vitez-mihaly-a-maganossaghoz (Utolsó letöltés: 
2016. 09. 20.)

Tanulmánykötetben megjelent tanulmány
Debreczeni Attila: Folyóirat vagy gyűjteményes 
kötet? (Csokonai Diétai Magyar Múzsája). In: Mé-
diumok, történetek, használatok – Ünnepi tanul-
mánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. 
Szerk.: Pusztai Bertalan. Szegedi Tudományegye-
tem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 
Szeged, 39–47.

Kézikönyvek  Az anyaggyűjtésben és a tanulásban 
is hasznosak lehetnek a kézikönyvek. Ezek a kiadványok az 
egyes szakterületeket átfogó módon dolgozzák fel, segíte-
nek eligazodni az adott témákban. Ebbe a csoportba tar-
toznak a lexikonok (az ismereteket a fogalmak betűrend-
jében mutatják be), az enciklopédiák (tudományterületek 
információit témakörök szerint tárgyalják) és a szótárak 
(a szókincs elemeivel kapcsolatos adatokat betűrendben 
közlik – pl. jelentés, meghatározás, eredet) is.
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Anyanyelvi tanulmányainkban segítségünkre lehetnek a következő kézikönyvek:

SZÓ

Jelentése? Értelmező szótárak

Tájnyelvi alakja, jelentése?

Általános tájszótár

Regionális tájszótár

az összes magyar
nyelvjárásban

egy-egy terület
nyelvjárásában

Eredete?

Történeti szótárak régi nyelvállapotok
szókincsében

Mivel helyettesíthető? Szinonimaszótár rokon értelmű szavak

Egy-egy író használja-e? Írói szótárak egy-egy író szókincsében
(pl. Csokonai, Petőfi, Jókai)

Hogyan írjuk? Helyesírási szótárak

Etimológiai szótárak
különböző alakjai,

származása

Lexikonok
•  Nyelvművelő kéziszótár. Szerk.: Grétsy László – Ke-

mény Gábor. Tinta Kiadó, Budapest, 2005.
•  Szathmári István: Stilisztikai lexikon. Tinta Kiadó, 

Budapest, 2004. 
•  Alakzatlexikon. Főszerk.: Szathmári István. Tinta 

Kiadó, Budapest, 2008.

Enciklopédiák
•  Magyar nyelv. Szerk. Kiefer Ferenc. Akadémiai Ki-

adó, Budapest, 2006.
•  A nyelv és a nyelvek. Szerk.: Kenesei István. Akadé-

miai Kiadó, Budapest, 2014.
•  David Crystal: A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, 

Budapest, 2003.

Szótárak
•  A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerk.: Benkő Loránd. I–IV. kötet. Akadémiai Kiadó, 1967–1984. 
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Gyakorlás

„Tisztázzunk rögtön egy félreértést. Azt gondolják, hogy egy ismeretterjesztő szöveg, amelyben a dolgokat 
mindenki számára érthető módon kell kifejteni, kevesebb tehetséget igényel, mint egy tudományos, szak-
mai szöveg, amely esetleg csak néhány kiváltságos számára érthető nyelven szól. Ez egyáltalán nem így van. 
Persze Einstein Ε = mc2 egyenletének felfedezéséhez sokkal több ész kellett, mint egy kitűnő fizikai kézikönyv 
megírásához. Általában viszont azon szövegek mögött, amelyekben nem magyarázzák meg elég nagy buz-
galommal a használt kifejezéseket (és amelyekben gyors ugrásokkal haladnak előre), sokkal bizonytalanabb 
szerző rejlik, mint azok mögött, amelyekben a szerző minden utalást, minden részletet világossá tesz. Ha 
nagy tudósok vagy kritikusok műveit olvassák, meglátják, hogy néhány kivételtől eltekintve, mindig nagyon 
érthetően fogalmaznak, és nem szégyellik jól megmagyarázni a dolgokat.”

(Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1994. 176.)

 1. Mi az alapvető félreeértés a szövegben?

 2. Mire utal, ha érthető módon fogalmazunk?

  Kérdések, feladatok

 1.  Az interneten Márai Sándor Halotti beszéd című versének részlete ebben a két verzióban érhető el. Hogy döntöd el, 
hogy melyik a helyes változat? 

„Látjátok, feleim, szem’ tekkel mik vagyunk.
Por és hamu vagyunk 
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. 
Össze tudod még rakni a Margitszigetet? … 
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat. 
A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat. 
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak 
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt. 
A »pillangó«, a »gyöngy«, a »szív« – már nem az, ami volt, 
Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt 
És megértették, ahogy a dajkaéneket 
A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg.”

 4.  Képzeld el, hogy az egyik diák úgy írta meg a beadan-
dó dolgozatát, hogy te tanárként tíz perc alatt tudod 
rekonstruálni, hogy melyik szöveget honnan vette! 
Néhány névelő kivételével nem változtatott rajta, és 
nem érti, miért nem értékelhető így a dolgozata, mi-
vel sokat dolgozott vele. Magyarázd el neki, mi a baj 
a dolgozatával! 

 5.  Milyen lehetőségek közül választhatunk az interne-
ten, ha egy szó etimológiájára, jelentésére vagy szi-
nonimájára vagyunk kíváncsiak? Kutassatok az inter-
neten! (Segítségetekre lehet a www.tankonyvtar.hu 
oldal.)

„Látjátok feleim, szemtekkel, mik vagyunk:
Por és hamu vagyunk.
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek…
Össze tudod-e rakni még a Margit szigetet?
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat,
A halottnak szakálla nő, a neve számadat.
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak
Elporladnak, elszáradnak a szájpadlat alatt.
A pillangó, a gyöngy, a szív nem az már, ami volt,
Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt,
És megértették, ahogy a dajkának énekét
A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti még.”

 2.  Alkossatok négy-öt fős csoportokat! Válasszatok a fel-
sorolt egynyelvű szótárak közül egyet! Szervezzétek 
meg a közös könyvtárlátogatást, beszéljétek meg, 
milyen szempontok alapján fogjátok megvizsgálni 
és bemutatni a kiválasztott szótárat! Konkrét példán 
is illusztráljátok, hogyan és miért érdemes a szótárat 
használni! Vázlataitokat és tapasztalataitokat osszá-
tok meg egymással a megbeszélt alkalommal!

 3.  A magyar irodalomtörténet első plágiumpere az ún. 
Íliász-pör. Keresd meg az alábbi információkat róla az 
interneten: kik között és mikor zajlott, mi volt a plági-
um tárgya, hogyan oldódott meg!



„Hidd el, nincs nagyobb művészet a törlésnél. Én, 
ha tőlem függne, az iskolában ezt előbb taníta-
nám, mint a fogalmazást. Végre az alkotás is ez-
zel kezdődik. Elhagyunk valamit, ezer millió dol-
got, melyet mellékesnek tartunk, és kiemelünk 
valamit, egyetlenegy dolgot, melyet fontosnak 
tartunk. Aki tudja, mit ne mondjon, az már félig-
meddig tudja, hogy mit mondjon. 
Tanítványaimmal először is szöveget olvastat-
nék. Versenyre szólítanám őket, hogy bírálgas-
sák, dúlják föl, marcangolják szét. Díjakat tűznék 
ki azoknak, akik az értelem és érzés kára nélkül ki 
tudnak belőle hagyni. Nem azt jutalmaznám, aki 
egy tetszetős jelzőt talál ki vagy egy kerek mon-
datot hoz össze, hanem azt, aki kigyomlál egy 
henye jelzőt, egy sületlen mondatot.”

Kosztolányi Dezső 

I. SZÖVEGTAN
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A szóelemek

A szöveg  net  A kommunikáció során mondataink 
nagyobb egységekké, szövegekké állnak össze. Mivel a 
szövegek sajátosságait számos tényező határozza meg, 
egymástól igen jelentős mértékben különböző szövegek 
léteznek (pl. egy kötetlen beszélgetés és egy versciklus).  
A szövegek zavarba ejtő sokféleségéből fakadóan igen 
nehéz meghatározni, mit tekintünk szövegnek. Itt most 
egy olyan definíciót adunk meg, amely a szöveget a már 
tanult kommunikációs modellel kapcsolja össze: a szöveg 
olyan, részben vagy egészében nyelvi egységekből álló 
alakulat, amely a kommunikáció résztvevői között üzenet-
ként kapcsolatot teremt. Ez azt jelenti tehát, hogy nem-
csak az írott, irodalmi műveket értjük ide, hanem a gyors, 
spontán párbeszédeket, facebookos üzenetváltásokat 
stb. is. A szöveg tehát a nyelvi kommunikáció alapegy-
sége. 

Bármilyen terjedelmű nyelvi produktumot képesek 
vagyunk szövegként értelmezni: akár egyetlen, rövid szö-
vegmondat, akár (például egy regény esetében) több mil-
lió szövegmondat is alkothat szöveget.

Mitől szöveg a szöveg?  Egymás után álló mon-
datok nem feltétlenül alkotnak szöveget:

Ugyanakkor vannak olyan (művészi) szövegek is, amelyek 
első pillantásra összefüggéstelen mondatokból állnak:

Ahhoz, hogy egy mondatsort szövegmondatok sorozata-
ként, tehát szövegként értelmezzünk, három feltételnek 
kell teljesülnie. A mondatoknak egyrészt kapcsolódniuk 
kell a beszédhelyzethez. Például nem tekintjük szöveg-
nek azt, ha egy ismerősünk találkozáskor üdvözlés helyett 
egy a helyzethez nem illő verset kezd szavalni. Ugyanezt a 
verset egy megfelelő beszédhelyzetben (pl. egy szavaló-
versenyen vagy egy verseskötetben) szövegnek tekintjük. 
A szöveg és a beszédhelyzet kapcsolódását koherenciá-
nak nevezzük. 

Másrészt szükség van a mondatok közötti összefüg-
gés-hálózatra. Ezt kétfajta eszközzel teremthetjük meg. 

Készítsetek közösen egy gondolattérképet arról, hogy milyen gondolatokat,  
érzéseket, szavakat, fogalmakat, szövegeket idéz fel bennetek a szöveg szó!

Az év ötvenkét hétből áll. A jövő héten nem lesz 
meccs. A meccsen egyforma mezt hordanak a já-
tékosok. A két kezdőjátékos köszön, majd a Bala-
tonra utazik. A kezdő szó két szótagból áll. A két 
villamos közül azzal megyek, amelyik hamarabb 
jön. 

„A piros rózsa kicsordul a bimbóból, biztosan, 
mint a halál. Örülök a tengernek, mert üvegkas-
télyba menekült és sír. A bazalt már rég tornyokat 
épített a földalatti hegyekben és a hold éjszakán-
ként meglátogatja a hűvösen ragyogó patikákat. 
Milyen kár, hogy a fülemüle nem tarthat ezüst-
lakodalmat. Tegnap csillaghalak voltunk, aztán 
összetoltam magamat, mint állványának fekete 
gólyalábait a fotográfus.”

(Szabó Lőrinc: Divatok az irodalom körül – részlet)

2. A szöveg

Adó

Visszacsatolás

Információ Információ

Vevő

Kapcsolat szintjeKontextus Közös tudás Előismeretek

Kód

Csatorna
szövegalk�ó befogadó

szöveg nyelv
üzenet
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  Kérdések, feladatok

 1.  Beszéljétek meg, hogyan szokták általában érteni az 
emberek azt, hogy egy szöveg koherens! Miben más, 
mint a leckében megismert koherencia? Melyik lecké-
ben szereplő fogalomhoz kötnétek inkább a hétköz-
napi felfogást?

 2. a)  Mit jelent a következő szöveg? Nézz utána az in-
terneten!

b)  Milyen ismeretekre van szükséged, hogy meg-
értsd?

c)   Találj ki egy olyan beszédhelyzetet, amelyben sze-
repelhet ez a szöveg! 

d)  Határozd meg az általad választott kommunikációs 
helyzet tényezőit!

 3.  Alkossatok öt-hat fős csoportokat! Állapodjatok meg 
egy témában, majd írjon a csoport minden tagja egy 
mondatot egy papírlapra úgy, hogy az előzőleg írt 
mondatok közül mindig csak egy látszódjon! Ha el-
készültetek, olvassátok fel a lapon található monda-
tokat! Valóban sikerült összefüggő szöveget alkotno-
tok? Értékeljétek a tanult szempontok szerint!

 4.  Alkossatok három csoportot az osztályban! Találjatok 
ki egy olyan jelenetet, amelyben a következő monda-
tok szöveggé válhatnak! Játsszátok el!

A fogalmi jelentéssel rendelkező nyelvi elemek (főnevek, 
igék stb.) segítségével a szövegmondatok között tartalmi 
és logikai kapcsolatokat teremtünk. Ennek megvalósulá-
sát nevezzük kohéziónak, jelentésszintű kapcsolódásnak. 

�z��e�
k�pcs�lódá� � �e��é������e���� k�����n�i�

t�rt���� k�pcs�l������� k����i�

����vt��� k�pcs�l������� k�����i�

A viszonyjelentéssel rendelkező nyelvi jelek (névmá-
sok, toldalékok stb.) segítségével nyelvtanilag is összeköt-
jük a szövegmondatokat. A nyelvtani kapcsolóelemek 
megfelelő használata eredményezi a konnexiót.

Mi ez a türelmetlenség?

Mégis hogy gondolták?

Inkább most elköszönnék.

Jobb lenne az asztalt a sarokba tenni.

TAF LHBP 071100Z 0712/0812 VRB03KT CAVOK 
TEMPO 0712/0718 07007KT=
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Gyakorlás

 1.  Az 1940-es évek elején jelent meg a képeslapok egyik újszerű típusa, amelyet az elfoglalt emberek levelezőlapjának 
neveztek el. A szeretteitől távol lévő turistának nem volt más teendője, mint a felsorolt kifejezésekből kiválasztani a 
neki tetszőt. A fenti képen egyet láthattok ezek közül. Vizsgáljátok meg a képeslap nyújtotta lehetőségeket! Milyen 
helyzeteket tudnátok kialakítani belőlük?

 2.  Válaszd ki azokat az elemeket a képeslapon, amelyek arra utalnak, hogy a képeslap szövegezése nem felelhet meg 
minden esetben a beszédhelyzetnek!

 5. a)  Milyen körülmények között találkozhattok a következő szövegekkel?
b)  Határozzátok meg az általatok választott kommunikációs helyzetek tényezőit! 

(Forrás: www.24.hu)

Gyermekektől elzárva tartandó!
Száraz, hűvös helyen tartandó!
Átlagos, névleges tartalom: 38 gyufaszál

Jelentkezzen Ön is!
Következő képzésünk november 6-án indul.
A részletekért keresse fel irodánkat!

Kedves levélírónk! Az ügyvédnő a beérkezés sor-
rendjében igyekszik válaszolni a levelekre, ezért 
türelmüket kérjük. Ha a levélben nem teljesen egy-
értelműen van leírva a kérdéses eset, akkor a meg-
felelő információk hiányában nem tud érdemi vá-
laszt adni. Köszönjük megértésüket.

Pincében, tetőtérben éghető anyagot csak olyan 
mennyiségben és olyan módon lehet tárolni, hogy 
az a környezetére veszélyt ne jelentsen és a tető 
megközelíthető legyen. A tárolási mód tegye lehe-
tővé a szükség szerinti eltávolítást.

A) D)

B)

C)

E)

A Pannoniai Iulianus néven is ismert ellencsászár, Sabinus Iulianus egyik érméje, aki a 3. század végén Pannoniából 
kiinduló lázadást szított Carinus császár ellen, néhány hónap alatt szétverte a felkelőket, a trónkövetelőket pedig 
kivégeztette
BALRA: Az Erzsébet híd pesti hídfőjének alapozási munkálatai során előkerült, a 4. század második felében készült 
tiszti sisak


