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Bevezető 

A 2005-től megújult érettségi vizsgarendszer újfajta felkészülési módokat kíván tanártól, diáktól 
egyaránt, mert többféle képességet mér. 2005 előtt csak egy választható irodalmi tárgyú szövegal-
kotási feladat volt az írásbeli vizsgán, s az irodalmi tájékozottságon és műelemző képességen kívül 
csak az esszéírás képességére volt szükség. 2005-től az írásbeli vizsga időtartama 240 perc, és több 
feladat megoldásával összesen 100 pontot lehet szerezni. A központi feladatsor két feladattípus-
ból áll: egy szövegértési feladatsorból, amely általában 9-11 feladatot tartalmaz, és 60 perc alatt 
kell megoldani, valamint egy szövegalkotási feladatból, erre a feladatra 180 perc áll rendelkezés-
re. A vizsgázónak háromféle szövegalkotási feladatból (érvelés, egy mű elemzése, összehasonlí-
tó elemzés) egyet kell kiválasztania és 500-1100 szó terjedelemben (kb. 3-7 oldal) kidolgoznia. 
A szövegértési feladatok pontértéke 40 pont, a szövegalkotással pedig 60 pont szerezhető. Mivel a 
szóbeli vizsga pontszáma (50 pont) pontosan fele az írásbelin szerezhető pontszámnak, az írásbeli 
vizsga sikeressége vagy sikertelensége döntő módon befolyásolja a vizsgateljesítményt.  A közép-
szintű érettségi feladatsorát központilag kialakított javítókulcs alapján a vizsgázó diák tanára javítja. 
A tanuló a kijavított írásbeli dolgozatot az iskola által meghatározott időpontban megtekintheti.

A kötet szerzői évtizedes, illetve több évtizedes gyakorlattal rendelkező magyartanárok. 
Céljuk a gyakorlókönyv összeállításával az volt, hogy a diákok és a tanárok számára jól használ-
ható feladatsorokat adjanak kézbe, amelyek a középszintű írásbeli vizsga valamennyi feladattípu-
sát tartalmazzák. A kötet minden feladattípusból tíz feladatot tartalmaz. Megítélésünk szerint 
legalább ennyi feladat megoldása szükséges ahhoz, hogy feladatmegoldási rutin, begyakorlottság, 
valódi készség segítse a vizsgázókat. 

A felkészülés hosszú folyamat: a középiskolai évek alatt elolvasott művekből nyert tudást, a 
megszerzett ismereteket kell aktívvá, mozgósíthatóvá tenni. ez csak gyakorláson keresztül való-
sítható meg.  A könyv feladatainak megoldása is segít a megszerzett tudás készséggé alakításában. 

A kötet feladatainak szövegei kapcsolódnak a középiskolai tanulmányokhoz vagy kiegé-
szítik azokat. általában érdekes szövegek, amelyek elolvasása önmagában is hasznos a feladatok 
megoldásának begyakorlottságán kívül is. 

Az érettségi vizsgán a tanuló számot ad alapműveltségéről, ismereteinek szintéziséről. 
A szintézis kialakításában is segíti a diákot ez a gyakorlókönyv. Ha a diák megoldja a feladatokat és 
figyelmesen összeveti megoldásait a javítókulcsok adta megoldási javaslatokkal, érzékelheti, hogy 
hol tart a felkészülésben, mik az erősségei és mik a hiányosságai, bár erről egy külső értékelő álta-
lában objektívebben tud nyilatkozni, mint maga a diák. A könyv alkalmat ad arra, hogy használói 
ismert, a tanulmányokhoz kapcsolódó szövegekkel kapcsolatban ellenőrizzék és bővítsék tudá-
sukat, illetve ismeretlen szövegeken, irodalmi művek értelmezése során kipróbálják készségeiket. 

A feladatsorokhoz lexikon is társul, amely a vizsgaleírás szerint kötelező nyelvi és irodalmi 
fogalmakat tartalmazza.

Újdonsága a feladatsoroknak, hogy hozzájuk módszertani, stratégiai bevezető is tartozik, 
hogy a diák tudatos megoldási technikát sajátítson el és hasznosítson a feladatok megoldásában. 
A módszertani tanácsok alapos tanulmányozását kívánatosnak tartjuk.      

Törekedtünk arra, hogy az elemzendő irodalmi művek és a feladatokhoz kapcsolódó, a 
gondolkodást megkönnyítő cikk-, esszé-, vagy tanulmányrészletek érdekesek legyenek. 

81549 Magyar írásbeli 1–200 korr3.indd   5 2013.04.29.   8:05



6

Előzetes tanácsok a kiadvány használatához

• érdemes egy-egy feladattípusra fókuszálva készülni, vagyis egy feladattípusból egymást köve-
tően többet megoldani, és a megoldás tapasztalatait összegezni.

• egyszerre 2-3 feladatsornál többet ne oldjon meg, mert szükség van az ismeretek és tapaszta-
latok érlelésére is! 

• Nézze át alaposan a kiválasztott feladattípus előtt szereplő tanácsokat! ezek segítenek abban, 
hogy miként érdemes nekikezdeni a gyakorlásnak.

• Ha megold egy-egy feladatot, nézze meg a feladat megoldását a kötet végén, és hasonlítsa 
össze a saját megoldásával! 

• A felkészülés során a szövegalkotási feladatokat lehet javítgatni, csiszolgatni, akár egy idő után 
újra elővenni és átírni. Ugyanakkor azt is gyakorolni kell, hogy megadott idő alatt kell egy 
szövegművet elkészíteni!

• előfordulhat, hogy saját hibáinkat nehezen vesszük észre. Fogalmazásait ezért olykor olvas-
tassa el másokkal is, és hallgassa meg a véleményüket!

• Az irodalmi műveknek mindig többféle értelmezése is lehet. ezért a kötetben olvasható meg-
oldások is csak egy lehetséges értelmezésnek tekinthetők. igényes mintákat adnak a műelem-
ző feladatok megoldásához. A feladat megoldásakor tehát más megfigyeléseket is tehet, más 
következtetésekre is juthat, más gondolkodási utakat is bejárhat.

Örömteli munkát kívánnak:
a szerzők
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Szövegértés

Általános tanácsok
a szövegértési képességek fejlesztéséhez

• A szövegértés fejlesztéséhez érdemes sokat és sokféle szöveget olvasni! Minden szövegfajtá-
nak, műfajnak megvannak a maga szabályai, minden témakörnek a sajátos szókincse, melynek 
ismerete hasznos lehet a feladat megoldásában.

• A rendszeres írás nagyon sokat segít a szövegértés fejlesztésében is! Aki például már maga 
is ír cikkeket az iskolaújságba, könnyebben átlátja a műfaj szabályait. De ugyanígy segíthet 
a rendszeres napló- és blogírás, vagy az internetes fórumok használata is.  

Tanácsok a szövegértési feladatsorok megoldásához

• először érdemes az egész szöveget egyszer figyelmesen végigolvasni, tájékozódva annak 
témáját, felépítését, résztémáit illetően.

• Szükség esetén jelölje meg a szöveg fontos részeit, például: 
– húzza alá a kulcsszavakat
– tegyen + jelet a már ismert információ mellé
– tegyen kérdőjelet a további magyarázatot igénylő részek mellé
– jelölje a szövegrészek viszonyát nyilakkal, kapcsos zárójellel stb.
– bármilyen más jelölést is használhat, ami segít jobban áttekinteni a szöveget

• A jelölések különösen hasznosak lehetnek a vázlatkészítés típusú feladatoknál!
• Olvassa végig az összes feladatot, mielőtt nekilát az egyes kérdések megválaszolásának! 

előfordulhat ugyanis, hogy egy kérdés segítséget ad egy másik kérdés megértéséhez és meg-
válaszolásához is.

• Figyeljen a kérdések megfogalmazására! Mindig a kérdésre válaszoljon!
• A feladatokat nem kötelező a megadott sorrendben elvégezni. A kérdések ismeretében pró-

bálja meg felmérni, melyeket tud gyorsan és könnyen megválaszolni. ezeket oldja meg elő-
ször! A töprengést igénylő feladatokat hagyja későbbre! (Fordított esetben előfordulhat, hogy 
elmegy az idő a nehéz feladattal, s nem marad a többire.) 

• Mindig próbáljon meg minden rovatot kitölteni a feladatsorban! Ha bizonytalan a válaszban, 
akkor is hasznosabb valamit beírni, mint üresen hagyni a helyét!

• A nehezebb kérdések megválaszolásához térjen vissza a szöveghez! Figyelje meg, hogy a 
kérdések a szöveg egészére vagy egyes részleteire vonatkoznak-e!

• Ha konkrét adatra kérdeznek rá, akkor is érdemes újra megnézni a szűkebb szövegkörnyezetet, 
hogy pontosan értse az adat jelentőségét.
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Szövegértés

A limes
A limes elnevezés a Római Birodalom több 
ezer kilométeres, hegyeken és völgyeken átíve-
lő, folyók vonalát követő határvonalát jelenti. 
eredetét a limes – megye (hadi)út – szóból 
vezetik le, és eredetileg olyan utak elnevezé-
se volt, amelyek földterületeket választottak el 
egymástól, egyúttal lehetővé téve azok megkö-
zelítését is. Határként később kezdték el hasz-
nálni a limes kifejezést a rómaiak, amikor a bi-
rodalom területe – és ezzel együtt határai is – a 
Kr. u. 1. században hosszabb időre állandósult. 
A Britanniától Mezopotámiáig, a Földközi-
tenger partvidékét teljes egészében meghódító 
birodalom a legnagyobb kiterjedése idejében 
közel 6 millió km2 szárazföldi területet tartott 
az ellenőrzése alatt. egy ekkora kiterjedésű és 
ilyen változatos adottságú és kultúrájú biroda-
lom védelme csak nagyon szervezett körülmé-
nyek között volt lehetséges. A határ védelme 
ebben az esetben azonban nemcsak az ellenség 
feltartóztatását jelentette, de egyúttal kulturá-
lis választóvonalat is betöltött a Római Biro-
dalom és a többi nép között. 

A mesterséges határvonal kialakítását a 
Kr. u. 1. században kezdték meg, az első épí-
tett limes pedig a Hadrianus császár uralkodá-
sának idején (Kr. u. 122-től) emelt, úgyneve-
zett Hadrianus-fal volt. ez a kőfal a brit sziget 
északi harmadában, tengertől tengerig halad-
va, mintegy kettéosztotta a szigetet, elválasztva 
egymástól a barbárokat és a rómaiakat. ez már 
egy kőből épült, nagyjából három méter szé-
les és öt-hat méter magas, igazi erődfal volt. 
(előzménye, mintája a kínai nagy fal lehetett.) 
A limes kialakítása nagyon sokféle volt, és egy 
alapvető szempontot követett: a rómaiak min-
dig az adott helyzetnek legmegfelelőbb és mi-
nimálisan szükséges határvédelmi rendszert 
építették ki. Így egyes határszakaszokon föld-
töltéssel, esetleg gyeptéglából épített fal volt a 
limes, mint Skóciában az Antoninus Pius ide-

jén emelt, rövid életű Antoninus-fal esetében 
is. Germania provinciában a Taunus hegység-
ben és az Odenwald területén egy fakerítés, 
Raetiában pedig egy egyszerű, kőből épített 
kerítésfal volt a limes, és nagyon sok helyen 
folyók jelentette, természetes választóvonal je-
lölte a határt. A limes részeként előforduló fo-
lyóparti szakaszokat ripának nevezik. A pan-
nóniai határszakaszt ezért Ripa Pannonicának 
hívjuk. 

A folyók és tengerpartok, valamint a 
különböző módon és mértékben kiépített 
mesterséges barikádok azonban csak a határ-
védelem egyik részét alkották. A másik, jelen-
tősebb rendszert a határ mentén épített erődök 
(castra, castella) mint megerősített helyőrségek 
és a köztük emelt őr- és jelzőtornyok alkották, 
amelyekben meghatározott rendben teljesítet-
tek szogálatot az adott határszakasz védelmé-
vel megbízott határszakasz katonái.

A Római Birodalom több ezer kilométer 
hosszú, egyetlen nagy egységet alkotó határvé-
delmi rendszere, a limes a kínai nagy fal után a 
legnagyobb összefüggő, ember alkotta rendszer 
a bolygónkon. Megismerése, feltárása, marad-
ványainak megóvása a kulturális örökségvéde-
lem jelentős és kiemelkedő feladata. A római 
limes az emberi teremtő géniusz kiemelkedő 
alkotása, mely napjainkig sugározza erejét, 
mindenben kielégíti a világörökségi helyszí-
nekkel szemben támasztott követelményeket.

Visy Zsolt 

Világörökség

1972-ben az UNeSCO a Föld kulturális és 
természeti értékeinek védelmében létrehozta a 
világörökség egyezményt, melyhez eddig 185 
ország csatlakozott. A részes államok köte-

1.
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lezettséget vállalnak arra, hogy a területükön 
lévő világörökségi helyszíneket megőrzik a 
jövő generációi számára. A nemzeti bizottsá-
gok egyik feladata az, hogy a hatáskörükben 
lévő területeken fekvő helyszíneket javasolják 
a világörökségi listára való felvételre. ez egy 
igen bonyolult, sok időt igénybe vevő, több-
szintű egyeztetési folyamat. Az egyes helyszí-
nek először várományosi listára kerülnek. ek-
kor kezdődhet annak a dokumentációnak az 
elkészítése, amit nevezésnek hívunk. A nem-
zeti bizottság dönt arról, hogy mikor kerülhet 
a nevezés az UNeSCO elé. Ha minden szem-
pontból megfelel a helyszín és a szakmai do-
kumentáció – melynek igen fontos része a ke-
zelési terv –, akkor kerülhet fel a világörökségi 
listára az UNeSCO Világörökségi Bizottság 
döntése alapján. jelenleg 936 helyszín szere-
pel ezen a listán, közülük 8 magyar. Nem elég 
azonban egyszer jól szerepelni, a feltételeknek 
való megfelelés folyamatosan teljesítendő kö-
vetelmény. A helyszíneket gondozni, védeni, 
estenként fejleszteni kell. […]

A németországi Saalburgban több mint 
100 éve, valamint néhány további, az 1970-es 
évektől kezdődő 100 százalékos rekonstruk-
ció megléte érdekes helyzetet teremtett a vi-
lágörökségi helyszín behatárolásakor. ezek a 
helyszínek, műemlékek ugyanis nem tekint-
hetők teljesen hitelesnek. Alapelv, hogy minél 
több van a romokon, annál rosszabb a világ-
örökségi megítélése. A problémát úgy oldották 
meg, hogy csak a háromdimenziós helyszínek 
alsó rétegei lettek védettek, a „felépítmények” 
már nem. Nálunk többek közt ezért nem ké-
szítenek az eredetivel összetéveszthető teljes 
rekonstrukciókat, ami szakmai szempontból 
teljesen érthető, de ezzel nehéz a nagyközön-
ség igényeinek megfelelni, akik abban a „tév-
hitben” maradhatnak egy-egy magyarországi 
romterület meglátogatásakor, hogy a rómaiak 
alaprajzokban laktak.

2003-ban készült el a limes magyaror-
szági szakaszának várományosi dokumentáció- 

ja, majd pedig a nevezést előkészítő szakmai 
munka, elsősorban a pannoniai limes adatbázi-
sának létrehozása. […] Magyarország terüle-
tén eddig táborhelyeket, erődöket, települése-
ket, őrtornyokat és a limes-út egyes szakaszait 
azonosította pontosan a kutatás. ezek nagy-
részt a Duna jobb partjára esnek, de vannak 
emlékek több helyen a folyó bal partján is.

 
Bíró Zsolt 

A limeskutatás napjainkban

Terepbejárás és az adatok feldolgozása
[…] A terepi kutatások során gyűjtött lelet-
anyag tudományos feldolgozása hozzájárul a 
pannoniai védelmi rendszer kronológiájának, 
építési fázisainak további pontosításához. 

A terepbejárások során az egykori li-
mes-objektumok (utak, őrtornyok, erődök) 
felszíni nyomaival találkozhatunk, melyek a 
mezőgazdasági művelés során kerülnek elő. 
A terepen szétszóródott leletanyag kő- és tég-
latörmelék formájában jelentkezik. A régésze-
ti célú terepi kutatás fontos előfeltétele tehát, 
hogy a vizsgált terület mezőgazdasági művelés 
alatt álljon. A művelés ugyanis megbolygatja a 
talaj felső rétegeit, felszínre hozva a lelőhelyek-
re utaló leleteket. Mivel a teljes Ripa Pannonica 
hosszában a művelés alá vont területek az utób-
bi évtizedekben is folyamatosan változtak, ezért 
is volt fontos a megismert lelőhelyek helyének 
pontos bemérése, hiszen könnyen lehetséges, 
hogy egy esetleges beépítés, művelési váltás a 
lelőhely későbbi azonosítását lehetetlenné te-
szi. Másrészről ezért is lényeges az eddig ismert 
limes-objektumok világörökségi levédetése. 

A terepen a limes hosszán kutató régész 
egy-egy római lelőhely azonosításakor újabb 
problémával szembesül. Ugyanis egy, a lelet-
anyag – érmek, kerámiatöredékek – alapján 
római korra keltezhető lelőhely egyáltalán nem 
biztos, hogy a határvédelmi rendszer részét 
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képező őrtorony, vagy más katonai objektum 
volt. Szerencsés esetben megtaláljuk az épít-
tető csapat bélyegzőjével ellátott római téglá-
kat – tegulákat. ennek hiányában az objektum 
alaprajza alapján dönthetünk annak besorolá-
sáról. ehhez az idő, és végső soron romboló 
ásatások híján, az olyan nem romboló régé-
szeti módszereket hívhatjuk segítségül, mint a 
geofizikai mérés vagy a légifotók kiértékelése.

egy-egy, a terepen szétszántott, kavi-
csos, zúzott köves sávként jelentkező útsza-
kasz esetében a helyzet ennél bonyolultabb. 
Bár a rómaiak tudatosan tervezett és kivite-
lezett utakat építettek Pannóniában, a szá-
zadok pusztításai azonban felszíni nyomként 
ezekből sem hagytak többet a legtöbb eset-
ben, mint egy ma már felhagyott és beszántott 
19. századi dűlőútból. A római és egyéb, ké-
sőbbi korokban használt utak elkülönítéséhez 
a régi, 17–19. századi térképeket hívhatjuk se-
gítségül. ezek alapján már a terepmunka során 
elkülöníthetjük a felszínen talált egykori dűlő-
utakat a római határvédelmi rendszer gerincét 
alkotó limes-úttól.

Az előzetes levéltári, adattári kutatáso-
kon kívül nagy segítséget jelent azon lelkes 
helytörténészek, helyi adatközlők bevonása is 
a kutatásba, akik lakóhelyük környékéről szá-
mos, eddig nem dokumentált, vagy a széle-
sebb szakmai közönség számára nem ismert 
adatot ismernek és tudnak megmutatni a ku-
tatóknak. 

A terepi kutatások eredményeképp meg-
ismerhetjük a limes pontos földrajzi elhelyez-
kedését, de ha az egész limest mint rendszert 
nézzük, ez a kép félrevezető lehet, hiszen a ró-
mai uralom majdnem négyszáz éves fennállása 
alatt a limes számos átépítésen esett keresztül. 
ezek tisztázása, az erődök, őrtornyok láncola-
tának relatív kronológiája az egyes lelőhelyek-
ről begyűjtött leletanyag aprólékos feldolgozá-
sával tisztázható.

Priskin Annamária–Lóki Róbert–Szabó Máté
(Szép Magyarország magazin,

2009/1. szám, 6–7. és 16.)

Feladatok

 1/a A szöveg a limes szónak többféle jelentését adja meg. Keresse meg a szónak leg-
alább háromféle jelentését!

1.  2.  3. 

3 pont

 1/b Mi a többféle jelentés közös eleme?

1 pont

 2. Mely császárok jártak élen a limes építésében?

2 pont

1.
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 3/a Melyek a limesobjektumok?

4 pont

 3/b Milyen limesobjektumokat ismer fel a képeken?

3 pont

 4. Melyek a terepbejárás és a terepkutatás lépései?

2 pont

 5. Milyen tényezők segítenek az építmények alaprajzának elkészítésében?

2 pont

 6/a Mi a ripa és a tegula?

2 pont

 6/b Milyen szöveghely utal arra, hogy Pannónián kívül is volt ripa?

1 pont

81549 Magyar írásbeli 1–200 korr3.indd   11 2013.04.29.   8:05



12

Szövegértés

 6/c Miért fontos a tegulák fellelése az ásatások alkalmával?

1 pont

 7. Keressen a szövegben egy megállapítást az ember alkotta építmények rongálásá-
ról!

1 pont

 8/a Milyen érvek szólnak az ókori építmények rekonstrukciója ellen és mellett?

Ellene Mellette

4 pont

 8/b Hogyan oldható fel ez az ellentét a szöveg szerint?

2 pont

 9. Melyek a világörökségi pályázat szokásos lépései?

4 pont

 10/a Mi a világörökségi pályázatok leglényegesebb tartalma?

1 pont

1.
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 10/b Mely nemzetközi szervezet koordinálja a világörökségi pályázatokat?

1 pont

 11. Készítsen egy kb. 6-9 mondatból álló lexikonszócikket a római limesről egy diáklexi-
kon számára!

6 pont

maximális 
pontszám

elért
pontszám

szövegértés 40
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