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A feladat 

sorszáma: 

1. Standardszint: 6. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Beszédkészség, 

szóbeli szöveg 

értelmezése és 

alkotása 

Metakommunikáció Felismeri tömegkommunikációs 

helyzetben a szöveggel 

összhangban lévő testbeszédet és 

arcjátékot. 

Beszédkészség, 

szóbeli szöveg 

értelmezése és 

alkotása 

Szóbeli szövegek 

alkotása különböző 

kommunikációs 

helyzetekben 

Felismeri a tömegkommunikációs 

helyzeteket, és a helyzetnek 

megfelelő szóbeli szöveget alkot. 

Azonosítja a kommunikációs 

folyamat szereplőit.  

 

 



Nézzetek meg két első világháborús brit propagandaplakátot! 

A.  

 

B. 

 

 

Az egyik plakát a háború elején, a másik 1918-ban készült, mindkettő célja 

katonák toborzása. Nézd meg a katonák gesztusait, arckifejezését, öltözékét, 

a szöveg mennyiségét! Ezek alapján állapítsd meg és indokold is, melyiket 

rajzolhatták korábban, melyiket később! (A: Quick = gyorsan; B: Britek, 

szükségünk van rátok, lépjetek be országotok hadseregébe! Isten, óvd a 

királyt!) 

 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 



 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

  



 

Javítási útmutató 

1. 

A B jelzésű plakát 1914-es, az A jelzésű 1918-as. Mindkét katona egyenesen 

rámutat az olvasóra, tehát mindkét esetben személyesen nekünk szól az 

üzenet, bennünket szólít meg közvetlenül. A B plakát katonája erőt sugároz, 

határozott, nyugodt, szigorú. Öltözéke katonás, rendezett. Az A plakát 

katonája a földön fekszik, kétségbeesetten kér segítséget. A háború elején, 

még gyors győzelemben reménykedve egy kiváló katona mellé keresnek 

társakat, a háború végéhez közeledve a félig vert sereg keres megmentőt. Az 

elején még van hely bővebb szöveges üzenet feltüntetésére is, a ’18-as plakát 

már csak egy megrázó segélykiáltás, egyetlen szó. 

A helyes sorrend megállapítása, a tömegkommunikációs eszközök felismerése 

esetén adható a négy pont. 

Összesen: 4 pont 

 

  



 

A képek forrása: iwm.org.uk 

A feladat 

sorszáma: 

2-5. Standardszint: 6. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Olvasás, az 

írott szöveg 

megértése 

Különböző szövegek értő 

olvasása 

Értően olvas köznyelvi, 

instrukciós, tankönyvi, 

ismeretterjesztő és egyszerű 

publicisztikai szöveget. 

Olvasás, az 

írott szöveg 

megértése 

Olvasási stratégiák – a 

szöveg alapvető jellemzői 

Azonosítja a köznyelvi, egyszerű 

narratív és ismeretterjesztő 

szöveg témáját. Képes a szöveg 

címének értelmezésére. Reflektál 

a szövegre, egy lehetséges 

értelmezést ad. 

Olvasás, az 

írott szöveg 

megértése 

Szövegértési stratégiák 

– értő olvasás 

Köznyelvi, instrukciós, tankönyvi, 

ismeretterjesztő, publicisztikai 

és 20-21. századi szépirodalmi 

szövegből kiemeli a lényeges 

adatokat. Megfogalmazza saját 

véleményét a szövegről. 

Olvasás, az 

írott szöveg 

megértése 

Szókincs bővítése Használja a hétköznapi 

kommunikációhoz és a 

tömegkommunikáció értő 



befogadásához szükséges 

szókincset nyelvhelyességi 

szempontból helyesen. 

Megfogalmazza néhány szó 

jelentését szövegkörnyezetből. 

Írás, 

szövegalkotás 

Nyelvhelyességi, 

helyesírási ismeretek 

alkalmazása 

Megfelelő, érthető 

nyelvhelyességgel és helyesírással 

alkot szöveget. Képes 

normakövető nyelvhelyesség és 

helyesírás használatára. 

Tanulási 

képesség 

fejlesztése 

Könyvtárhasználat és 

források megjelölése 

Megjelöli a nyomtatott forrás 

szerzőjét, címét és a forrás 

nevét. 

 

  



Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget! 

Csányi Vilmos: A legjobb befektetés 

Egy ország működését, mindennapi életét, jövőbeni boldogulását alapvetően a 

kultúrája határozza meg. Sokan tekintik a gazdaságot a legfontosabbnak, mert 

itt képződnek a jövedelmek, a megvehető vagy eladható termékek, és van 

ebben igazság, mert a gazdaság állapota korlátozhatja a kultúra lehetőségeit, 

visszafoghatja vagy segítheti valamicskét. De a gazdaság fejlődése sem 

szakadhat el a kultúra színvonalától.  

A kultúra számtalan apró eleme szükséges ahhoz, hogy az intézmények, az 

iskolák, a termelés megfelelően működjön. Ha gondolatkísérletben egy német 

vagy svéd városka összes lakóját hirtelen valamelyik elmaradott országba 

telepítenénk egy ottani, üres településre, és figyelnénk, mi lesz a sorsuk, igen 

nagy valószínűséggel azt találnánk, hogy a kezdeti nehézségek után leginkább 

egy német falura hasonlítanának. Átalakítanák közvetlen környezetüket és 

felépítenék azokat a kulturális struktúrákat, amelyekben eddig éltek. Tiszta 

utcákkal, fegyelmezett munkával, a törvények és a közösség tiszteletével. Ha 

már megszilárdult egy-egy kulturális formáció, az mindig nagyon stabil, az 

elmaradott, hanyag, a törvényeket kijátszani igyekvő szintén.  

Az ember szocializációja, amelyben a kultúrája kialakul, jó 12-15 év alatt megy 

végbe, és teljesen attól függ, hogy ezen idő alatt kik veszik körül, hogyan 

nevelik, miért jutalmazzák vagy büntetik. 



A kultúra bölcsője tehát a család a hagyományos társadalmakban. A 

társadalomnak mindent meg kéne tennie a család védelmében, mert ott alakul a 

következő generáció kultúrája. Ha valaki a családban nem kaphat meg mindent, 

amire szüksége van a jó neveléshez, annak halmozottan kéne azt megkapnia az 

óvodában, az iskolában az állam segítségével. A kultúra mindenkinek egyformán 

jár, aki megszületett. Az elmaradott, szegény emberek gyereke a 

társadalomtól különös figyelmet kellene kapjon, mert idővel, amikor felnőtt 

lesz, meghatározója lesz a kultúrának. 

Minden vizsgálat azt mutatja, hogy a gyermeknevelésbe fektetett tőke 

sokszorosan megtérül, természetesen nem jövőre, hanem húszéves átfutással. 

Óvoda után jön az iskola, amelynek funkciója alapvetően megváltozott, nemcsak 

valamiféle gyorsan avuló tudást ad, hanem kénytelen átvenni a sokszor 

szétbomló családtól a nevelés és a tényleges szocializáció funkcióit.  

Nagy kérdés, hogy mit tanítson és hogyan neveljen az iskola. Itt megint el kéne 

vetni a megszokott sémákat. A munkahelyeken szükséges tudnivalókat nem az 



iskolában kell tanítani. Az iskola dolga az, hogy tanulni tudó, minden után 

érdeklődő, kulturált embereket neveljen. Az iskolai „tananyag” (rossz már a szó 

is) persze kell tartalmazzon elemi készségeket, írást, olvasást, számolást, de 

alapvető feladata annak felismertetése lenne, hogy ugyanazon kultúrához 

tartozunk, közös érdekeink, közös történelmünk, közös hazánk van. 

Népszabadság Online (2011-11-27) 

A kép forrása: Thinkstock 

 

2. Ki a publicisztikai írás szerzője, és hol jelent meg a szöveg eredetileg? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

    pont 

 

  



3.  

a) Csányi Vilmos szerint mi a legjobb befektetés?  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

a  

b) Egyetértesz vele? Válaszodat indokold 6-8 mondatban! 

 

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

    pont 

 

  



4. Az alábbi meghatározások egy-egy, a szövegben szereplő szóra vonatkoznak. 

Írd a megfelelő szó betűjelét a sor elejére! Egy meghatározáshoz nem kell 

betűjelet írnod, mert eggyel több van belőlük, mint ahány szó. 

(gondolatkísérlet- A, struktúra - B, stabil - C, generáció - D, avuló - E) 

………  szilárd, biztonságos, erős, állandó a  

………  idejétmúlttá váló, divatból kimenő b  

………  Egy elmélet nem szokványos következményének  

gyakorlati példával való megvilágítása. 
c  

……… Az egyén beilleszkedése a társadalomba. d  

………  nemzedék, emberöltő e  

……….  alkat, elrendezés, összetétel, szerkezet f  

 

5. A fenti feladatban egy meghatározásra nem volt szükséged.  

a) Melyik szóra illik ez a meghatározás a szöveg harmadik 

bekezdéséből? 

a  

b) Húzd alá a szövegben azt a részt, ami segített a szó jelentésének 

azonosításában! 

b  

    pont 

 

  



Javítási útmutató 

2. 

Csányi Vilmos a szerző, az írás a Népszabadság Online verziójában 

jelent meg eredetileg. 

2 

Összesen: 2 pont 

 

3. 

a) A gyereknevelés, az oktatás a legjobb befektetés. a 2 

b) tartalmi követelmények b 2 

c) a mondatok közötti kohézió c 1 

d) a terjedelem tartása d 1 

e) megfelelő nyelvhelyesség e 1 

f) megfelelő helyesírás f 1 

Összesen: 8 pont 

 

4. 

a) - C a 1 

b) - E b 1 

c) – A c 1 

d) - nem kellett beírni semmit d 1 

e) - D e 1 

f) - B f 1 

Összesen: 6 pont 

 

5. 

a) szocializáció 1 pont 

b) Az ember szocializációja… kezdetű mondat aláhúzása. 1 pont 

Összesen: 2 pont 



 

A feladat 

sorszáma: 

6. Standardszint: 6. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Szövegelemzés 

alapvető 

eljárásai 

Képes értelmezni köznyelvi, 

instrukciós, tankönyvi, 

ismeretterjesztő, publicisztikai és 

20-21. századi szépirodalmi 

szöveget. Alkalmazza a 

szövegelemzés alapvető eljárásait: 

a téma megállapítása, 

adatkeresés, válaszadás 

kérdésekre, ok-okozati 

kapcsolatok azonosítása, a lényeg 

kiemelése. 

  



Csányi Vilmos publicisztikai írásának lényegét röviden összefoglaltuk. Négy 

helyen azonban tartalmi hiba csúszott a megfogalmazásba. Keresd meg ezeket 

a hibás szövegrészeket, húzd át őket, és írd a kipontozott helyre a javított 

változatot! 

A gazdaság fejlődése szorosan összefügg az adott ország polgárainak 

kulturális színvonalával. Ha egy német vagy svéd városka lakóit egy elmaradott 

ország elhagyott falujába telepítenénk, előbb-utóbb ők is felvennék a helyiek 

szokásait. Az ő falujuk sem tudna jobb eredményeket felmutatni a 

környezeténél. Egy átlagember szocializációja, kultúrájának kialakulása 20-25 

év alatt történik meg. Ebben meghatározó szerepe van a családnak és az 

óvodának, iskolának. Érdemes a gyereknevelésbe fektetni tőkét, mert 

többszörösen megtérül. Az iskola alapvető feladata, hogy megtanítsa a 

gyerekeket írni, olvasni, számolni, tehát azokra a dolgokra, amelyekre 

felnőttként a munkahelyén szüksége lesz. 

 

a) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

a 1 

 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

b 1 

 

c) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

c 1 

 

d) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

d 1 

Összesen: pont 

 

  



 

Javítási útmutató 

a) A német és svéd telepesek nem vennék át a helyi szokásokat, 

hanem kiépítenék a saját, otthonról hozott struktúráikat. (harmadik-

negyedik sor) 

a 1 

b) Jobb eredményeket tudnának felmutatni, mert átalakítanák 

környezetüket. Tisztábbak lennének az utcáik, fegyelmezetten 

végeznék a munkájukat, betartanák az otthonról hozott 

törvényeiket. (negyedik sor) 

b 1 

c) Nem 20-25 év, hanem 12-15 év egy ember szocializációja. (ötödik-

hatodik sor) 

c 1 

d) Nem a munkahelyen szükséges tudnivalókat kell tanítani az 

iskolában, hanem tanulni tudó, minden után érdeklődő, kulturált 

embereket kell nevelni. (tizedik sor) 

d 1 

Ha az a) és b) pontban szereplő javítás tartalmi elemeit egy pontban, 

összevontan fogalmazta meg, és semmi lényeges elem nem hiányzik belőle, 

akkor megadható a két pont. 

Összesen: 4 pont 

 

  



A feladat 

sorszáma: 

7-11. Standardszint: 6. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Tanulási képesség 

fejlesztése 

Információ-

gyűjtés és 

ismeretszerzés 

módszerei 

Önállóan használja a praktikus 

hétköznapi információhordozókat. 

Önállóan használja az egynyelvű 

szótárakat és lexikonokat 

ismeretlen kifejezések 

jelentésének megkeresésére. A 

tanult anyagot különböző 

információhozókból bővíti. 

Megfogalmazza a saját tudás 

bővülésének tartalmát. 

Tanulási képesség 

fejlesztése 

Könyvtár-

használat és 

források 

megjelölése 

Megjelöli a nyomtatott (és 

internetes) forrás szerzőjét, 

címét és a forrás nevét. Önállóan 

tájékozódik a könyvtárban. 

Elkülöníti a felhasználást és a 

szellemi lopást. 

Tanulási képesség 

fejlesztése 

Vázlat 

felhasználása és 

vázlatkészítés 

Ismeretterjesztő szöveg lényegét 

és gondolatmenetét 

megfogalmazza vázlat, ábra, 

illusztráció és séma alapján. 

Vázlatot készít olvasott szöveg 

alapján valamilyen grafikus 

eljárással. Vázlatot készít rövid 

előadáshoz, felelethez. 

 



Olvasd el az alábbi szöveget! 

Közoktatás        « vissza a címlapra 

8000 forintot is spórolhatsz az okosan vásárolt diákbérlettel 

 

Azt hittétek, hogy a féléves bérlettel jártok a legjobban Budapesten? 

Tévedtetek.  

Fotó: Mohai Balázs - MTI  

A legkényelmesebb megoldás a diákok számára a tanulmányi félévre vonatkozó 

bérlet megvásárlása, ami a BKK-nál 16 200 forint - gondolhatnánk. Ezzel két 

félévig, pontosabban 303 napon utazhattok, összesen 32400 forintért, vagyis 

naponta 106,93 forintot fizettek. 

A havi diákbérlet ára 3450 forint, ami 30 napra szól, vagyis 34500 forintot 

kell költenetek, ha 300 napig szeretnétek utazni a fővárosban, ez naponta 115 

forintos költséget jelent. 

http://eduline.hu/kozoktatas
http://eduline.hu/
javascript:void(null);


És itt jön a trükk: diákként vásárolhattok negyedéves bérletet is, aminek a díja 

10350 forint, azonban 100 napra szól, vagyis mindössze 103,5 forintot kell 

fizetnetek a BKK-nak naponta. 

A legnagyobb pazarlás tehát mindenképp a havi bérlet, de éves, 365 

napos összehasonlításban is a negyedéves bérlet a bajnok: 

 Havi bérlet vs. féléves bérlet: 2946 forint megtakarítás a féléves 

bérlet javára.  

o Fontos, hogy féléves bérlettel kimarad a júliusi és augusztusi 

utazásotok a városban, amit két havibérlettel kell 

kompenzálnotok, aminek díja 6 900 forint. 

 Havi bérlet vs. negyedéves bérlet: 4 197 forint megtakarítás a 

negyedéves bérlet javára.  

o Lefedi a nyári hónapokat is, nincs további költség. 

 Féléves bérlet vs. negyedéves bérlet: 1 251,5 forint a negyedéves 

bérlet javára.  

o Mivel a féléves bérletnél venni kell két nyári bérletet is, így a 

valós különbség 8 151,5 forint. 

 

7. A fenti szöveg egy internetes portálon jelent meg.  

a) Sorold fel azokat a formai jellemzőket, amelyek megkülönböztetik 

egy nyomtatott újságcikktől! 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

a  

b) Mi a szöveg forrása? 

 
b  

c) Mi a kép forrása? 

 
c  



8. A fotó alatt szerepel egy betűszó. Nézz utána (könyvtárban, interneten), 

hogy mi a jelentése, és hogy a náluk készített képeket szabadon 

felhasználhatod-e egy prezentációd összeállításakor! Utóbbi kérdésre adott 

válaszodat indokold! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

a  

b  

 

    pont 

 

9. Háromszor is szerepel a szövegben a vs. betűsor. Ez egy latin rövidítés. 

a) Nézz utána, minek a rövidítése, és mit jelent a latin szó! 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Keress olyan - Magyarországon is játszott - filmeket, amelyeknek eredeti 

címében szerepel ez a rövidítés! (A keresést legkönnyebben a 

http://www.imdb.com linken található adatbázis segítségével végezheted el, itt 

magyarul is megadják a nálunk bemutatott filmek címét.) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    pont 

 

http://www.imdb.com/


 

10. Az iskola egy másik osztályában előadást tartasz. Feladatod, hogy 

meggyőzd a többieket a legolcsóbb bérletvásárlási lehetőségről. Készítsd el a 

fenti cikk alapján az előadásod vázlatát grafikus eljárással! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pont 

 

  



11. Ellenőrizd a közlekedési vállalat honlapján a cikkben szereplő adatok 

helyességét! Találsz-e olyan bérletárat, amely az idők során megváltozott? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

    pont 

 

  



Javítási útmutató 

7. 

a) facebookos tetszik-gomb; a kedvelések számának feltüntetése; 

Twitteres megosztás lehetősége; a címlapra való visszaugrás 

lehetősége; fel van tüntetve a cikk frissítésének időpontja 

(elemenként 1 pont, de maximum 2) 

a 2 

b) Eduline; eduline.hu  b 1 

c) MTI és/vagy Mohai Balázs c 1 

Összesen: 4 pont 

 

8. 

a) Magyar Távirati Iroda a 1 

b) Az MTI honlapján feltüntették, hogy az ott megjelentek 

„szabadon felhasználható tartalmak”, tehát a válasz: igen. 

b 2 

Összesen: 3 pont 

 

9. 

a) vs. = versus, jelentése: ellen, szemben, ellentétben a 2 

b) Lehetséges megoldások:  

- Kramer kontra Kramer (Kramer vs. Kramer) 

- Larry Flynt, a provokátor (The People vs. Larry Flynt) 

- Alien vs. Predator – A Halál a Ragadozó ellen 

- Scott Pilgrim a világ ellen (Scott Pilgrim vs. the World) 

- Batman Superman ellen – Az igazság hajnala (Batman vs. Superman) 

- Trancsírák (Tucker and Dale vs. Evil) 

b 4 

Elemenként két-két pont, de maximum négy adható (nehéz feladat, de ha már 



rájött a keresés technikájára, könnyen talál újabb és újabb címeket). A Versus 

című film nem jó megoldás, mert a címben nem a rövidítés szerepel. Ha csak az 

eredeti címet írja le, az is elfogadható. 

Összesen: 6 pont 

 

10. 

Értelmes, jól felépített, vizuálisan is értelmezhető vázlat esetén jár a 

maximális pontszám. Ha csak elemeiben jó, arányosan kevesebb pontot 

adunk. 

 

 

Egy lehetséges jó megoldás: 

1. nyár nélkül 

2 tanulmányi félév → 32400 Ft → 106,93 Ft/nap 

10 havi → 34500 Ft → 115 Ft/nap 

3 negyedéves → 31050 Ft → 103,5 Ft/nap 

2. nyári hónapokkal 

   havi > féléves 

2946 

          havi > negyedéves 

4197 

    féléves > negyedéves 

8151,5 

 

5 

Összesen: 5 pont 

 

11. 

A BKK honlapjának címe: bkk.hu. Jelen pillanatban az adatok helyesek, a 

későbbiek során változhatnak. A pontozás attól függ, az idők során hogyan 

változik a bérletkonstrukciók ára. 



A feladat 

sorszáma: 

12. Standardszint: 6. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Írás, szövegalkotás Kreatív 

szövegalkotás 

Képes saját gondolatokra épülő 

szöveg írására fantázia 

segítségével, személyes élmény, 

kulturális hatások alapján. 

Elbeszélést, leírást, párbeszédet 

és monológot alkot. Meghatározott 

nézőpontot használ az 

elbeszélésben. 

Írás, szövegalkotás Nyelvhelyességi

, helyesírási 

ismeretek 

alkalmazása 

Megfelelő, érthető 

nyelvhelyességgel és helyesírással 

alkot szöveget. Képes normakövető 

nyelvhelyesség és helyesírás 

használatára. 

 

  



 

Osztálytársad családja mindenhová autóval jár, te jobban szereted a 

tömegközlekedést (vonat, távolsági busz, villamos, metró, helyi busz). 

a) Magyarázd meg osztálytársadnak, miért jobb a közösségi közlekedés 

használata! Érveid között saját tapasztalataid is szerepeljenek az egyik 

pozitív, a másik negatív voltáról! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

    pont 

  



b) Most képzeld magad az osztálytárs helyébe! Magyarázd el, miért jobb 

autóval közlekedni! Érveid között saját tapasztalataid is szerepeljenek az 

autózás pozitív, a közösségi közlekedés negatív voltáról! 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 pont 

 

  



 

Javítási útmutató 

Mindkét monológra érvényes az alábbi pontozási eljárás. 

a) tartalmi követelmények (A szövegben a tanuló kidomborítja az 

egyik közlekedési forma előnyeit, a másik hátrányait. Személyes 

élményeket, tapasztalatot is felhasznál. Képes elkülöníteni egymástól 

a két nézőpontot.) 

a 3 

b) a mondatok közötti kohézió b 2 

d) megfelelő nyelvhelyesség d 1 

e) megfelelő helyesírás e 1 

Összesen: 14 pont 

 

  



A feladat 

sorszáma: 

13. Standardszint: 6. 

 

 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Írás, szövegalkotás Kreatív szövegalkotás 

Képes saját gondolatokra 

épülő szöveg írására 

fantázia segítségével. 

Monológot alkot. 

Meghatározott 

nézőpontot használ az 

elbeszélésben. 

Írás, szövegalkotás 

Nyelvhelyességi, 

helyesírási ismeretek 

alkalmazása 

Megfelelő, érthető 

nyelvhelyességgel és 

helyesírással alkot 

szöveget. Képes 

normakövető 

nyelvhelyesség és 

helyesírás használatára. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 
Kép és szöveg kapcsolata 

Címet ad a képhez. 

Megtalálja a kép, a cím 

és a szöveg kapcsolódási 

pontjait. 



Képzeld el, hogy iskolátokban te vagy az ökocsoport diákképviselője! Fogalmazz 

meg egy környezetvédelemmel kapcsolatos figyelemfelkeltő felhívást a tanulók 

számára a kép felhasználásával! 

Adj címet a szövegnek! 

Írásod minimum 10, maximum 20 mondat legyen! 

  

Fotó: WWF / Cathy Bjork 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Javítási útmutató 

a) tartalmi követelmények (A szöveg a tanulótársaknak szól, buzdít a 

környezet védelmére, az energiatakarékosságra, az e-hulladékok 

megfelelő kezelésére stb. Érinthet több ide tartozó témát, de 

kifejthet egyet is alaposabban. Ha a képpel kapcsolatos gondolatait 

írja le, megfelel a kép hangulatának, de a fenti kritériumoknak nem, 

akkor 1 pont adható, egyéb esetekben nem adható pont a 

tartalomra.) 

a 2 

b) a mondatok közötti kohézió b 2 

d) megfelelő nyelvhelyesség d 1 

e) megfelelő helyesírás e 1 

f) hármas tagolás f 1 

Összesen: 7 pont 

 



A feladat 

sorszáma: 

14-15. Standardszint: 6. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Tanulási képesség 

fejlesztése 

Információ-

gyűjtés és 

ismeretszerzés 

módszerei 

Önállóan használja a praktikus 

hétköznapi információhordozókat 

pl. menetrend, telefonkönyv, 

térkép. Önállóan használja az 

egynyelvű szótárakat és 

lexikonokat ismeretlen kifejezések 

jelentésének megkeresésére. A 

tanult anyagot különböző 

információhordozókból bővíti. 

Megfogalmazza a saját tudás 

bővülésének tartalmát. 

 



Nézd át az Oxigén Hotel térképét és a gyerekek heti programját! 

 



 

 

14. Válaszolj a kérdésekre a térkép és a programtábla alapján! 

a) Édesapád a kocsiban felejtette a telefonját. Ha kijön a 

főbejáraton az főépületből, jobbra vagy balra forduljon, hogy a 

legegyszerűbben jusson el a parkolóhoz? 

a  

b) Szerda délután 16.25-kor mit süt a húgod, ha a táblázatban lévő 

programon vesz részt? 
b  

c) Befejeztétek a strandröplabdázást, és átmentek minigolfozni. 

Kereszteztek közben egy utat vagy nem? 
c  

d) Szeretnél beszélni az ebédnél az egyik animátorral, de sok felnőtt 

tartózkodik az ebédlőben. Miről ismered fel az animátorokat? 

 

d  

e) Húgod ebéd után elment a gyerekszaunába, és erdei fenyős 

aromát készítettek be nekik. Milyen nap lehet ma? 
e  

f) Mi van közelebb a foci- és kosárpályához, a tűzrakó hely vagy a 

lovarda?  
f  

g) Húgod csütörtök délelőtt is részt vesz a közös programon. Ha meg 

akarod látogatni és a főépületben vagy, el kell-e hagynod az 

épületet? 

 

g  



15. A 21-es és a 25-ös kör egy-egy idegen szóval megnevezett játék helyét 

jelöli. Nézz utána könyvtárban, interneten, hogy ezek az idegen 

kifejezések mit jelentenek! Azt is írd le, hogy hol, melyik forrásban 

találtad az információt! 

a) A 21-es szó és jelentése: 

 

 

 

 

a  

b) A 25-ös szókapcsolat és jelentése: 

 

 

 

 

b  

 

  



Javítási útmutató 

 

14. 

a) balra a 1 

b) édes süteményt b 1 

c) igen c 1 

d) a piros pólóról d 1 

e) szerda vagy vasárnap e 2 

f) Nem tudni, mert a lovarda pontos helye nem olvasható le a 

térképről. Csak annyi derül ki, hogy Noszvaj, Eger felé kell elindulni a 

betonúton, hogy elérjük. 

f 2 

g) nem g 1 

Összesen: 9 pont 

15. 

a) – pétanque: A pétanque francia eredetű golyójáték, a szó 

jelentése – mozdulatlan lábakkal. A játék célja, hogy fémgolyókat egy 

célgolyóhoz minél közelebb sikerüljön egy meghatározott helyről 

eldobni. 

a 3 

b) – Gibbon Slackline: A Gibbon Slackline egy rugalmas, nagy 

teherbírású heveder, melyet fix pontok közé lehet kifeszíteni. A 

rajta való lépkedés kiválóan fejleszti az egyensúlyérzéket, javítja a 

koncentrációs készséget. 

b 3 

A tartalmában helyes, értelmesen megfogalmazott meghatározásért jár 2-2 

pont. A forrás megnevezéséért 1-1. Több értelmezés is jó lehet. 

Összesen: 6 pont 

 

A térkép és a programtábla forrása: oxigenhotel.hu 

  



A feladat 

sorszáma: 

16-19. Standardszint: 6. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Tanulási képesség 

fejlesztése 

Szövegek 

vizuális 

környezetének 

értelmezése 

Szövegösszefüggésben tankönyvi 

ábrákat, illusztrációkat, valamint 

nyomtatott tömegkommunikációs 

szövegeket, ábrákat és 

illusztrációkat értelmez. 

Olvasás, az írott 

szöveg megértése 

Vizuális 

közlések 

értelmezése 

Értelmezi a feliratokat, 

piktogramokat, reklámokat, 

plakátokat, hirdetéseket, 

felhívásokat, publicisztikai 

szövegek tipográfiáját. 

Írás, szövegalkotás 

Kreatív 

szövegalkotás 

Képes saját gondolatokra épülő 

szöveg írására fantázia 

segítségével, személyes élmény, 

kulturális hatások alapján. 

Elbeszélést, leírást, párbeszédet 

és monológot alkot. Meghatározott 

nézőpontot használ az 

elbeszélésben. 

Tanulási képesség 

fejlesztése 

Könyvtár-

használat és 

források 

megjelölése 

Megjelöli a nyomtatott forrás 

szerzőjét, címét és a forrás nevét. 

Önállóan tájékozódik a könyvtárban 

(interneten). Elkülöníti a 

felhasználást és a szellemi lopást. 

 



Tanulmányozd az alábbi diagramot! 

Internetes vásárlások terméktípusok szerint, 2014 (százalék) 

 

Forrás: KSH 

 

16. A diagram alapján válaszolj a kérdésekre! 

a) A termékcsoportok közül melyik kettő volt a legnépszerűbb az 

internetes vásárlók körében? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

a  

b) Mit gondolsz, vajon miért ilyen alacsony százalékban fordul elő az 

élelmiszerek, gyógyszerek elektronikus beszerzése? 

 

 

b  

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

Élelmiszer

Háztartási eszköz

Gyógyszerek

Filmek, zenék

Könyv, magazin, újság

Távoktatási anyagok

Ruházat, kiegészítő, sportfelszerelés

Video-játék-szoftverek és új, javított verziók

Számítógépes hardver

Szórakoztató elektronika

Telekommunikációs szolgáltatások

Részvényvásárlás, egyéb pénzügyi szolgáltatások

Szállásfoglalás (üdülés)

Egyéb utazással kapcsolatos rendelések

Jegyvásárlás (színház, sportesemény)

Egyéb nem említett



c) Véleményed szerint miért a részvényvásárlás, egyéb pénzügyi 

szolgáltatások a legkevésbé népszerű terméktípus az interneten? 

 

 

 

c  

d) 2006-ban még a lakosság 4,7 százaléka említette, hogy vásárolt 

interneten az azt megelőző három hónap során. 2015-ben ez a szám 

23 százalékra emelkedett.  

Mit gondolsz, miért terjed ez a vásárlási mód? 

 

 

 

 

 

d  

Összesen:  pont 

 

  



17. Csoportosítsd az online vásárlás előnyeit és hátrányait a vásárló 

szempontjából!  

Írd be az állítások betűjelét a megfelelő helyre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem kell figyelni a nyitvatartási időt, hiszen a nap 24 

órájában rendelkezésre áll. 

 

A 

Nincs fizikai jelenlét a felek között, az eladó nem tudja 

felhasználni személyes ráhatását a vevőre. 

 

B 

Időt és energiát spórolhatunk, hisz nincs sorban állás, nem kell 

költeni az utazásra, így környezetkímélő megoldás is. 

 

C 

A földrajzi korlátok megszűnnek létezni. Lehetőségünk van akár 

egy másik kontinensről beszerezni különleges árukat. 
D 

E 
Gyors művelet, hiszen mindössze pár „egérkattintás” a vásárlás. 

 
Nehezebb a bizalom kiépítése a fogyasztóval a virtuális térben. F 

A fogyasztó nem tudja megvizsgálni, felpróbálni az árut. 

 

G 

A termék vásárlóhoz történő eljuttatása néhány esetben több 

időt vesz igénybe, annak ellenére, hogy az üzlet szinte pillanatok 

alatt megköttetik. 

H 

E l ő n y ö k  H á t r á n y o k  



Összesen:  pont 

 

 

19.  

a) Melyik intézmény állította össze a diagram adatait?  a  

b) Nézz utána (könyvtár, internet), hogy az intézménynek mi a teljes 

neve! 

b  

c) Az intézmény honlapján milyen nyelveken találhatod meg a 

statisztikai adatokat? 

c  

Összesen:  pont 

 

  

18. Válassz ki a fenti állítások közül egy olyat, amelyiket a vevő szempontjából az 

előnyök közé soroltál, de az eladó hátránynak érezheti.  

Magyarázd el mint eladó, hogy ez miért nem jó neked! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



16. 

a) ruházat, kiegészítő, sportfelszerelés; háztartási eszközök a 2 

b) Pl.: Orvosság vásárlása esetén biztonságosabb a gyógyszerésszel 

való személyes konzultáció. Betegség esetén szükség van a bizalmi 

kapcsolatra, a részletesebb tájékoztatás érdekében (pl. lehetséges 

mellékhatások). Az élelmiszerek vásárlása esetében is 

biztonságosabbnak érzik sokan, ha alaposan tájékozódhatnak a 

termék dobozán olvasható információkról, az összetevőkről, allergén 

anyagokról, adalékanyagokról, lejárati időről. Élelmiszer és 

gyógyszerek esetében kevésbé működik a visszaküldési lehetőség 

reklamáció esetén. 

b 4 

c) A pénzügyi tranzakciók esetén előfordulhat, hogy a személyes 

adatok, a bankszámlaszám illetéktelenek kezébe kerül. Az előforduló 

visszaélések megkárosíthatják az ügyfelet. 

c 2 

d) Egyre több az internet-hozzáféréssel rendelkező család; 

növekszik a biztonsága az elektronikus vásárlásoknak; egyre inkább 

szabályozzák, szigorú feltételekhez kötik az online kereskedelmet, 

így nő a bizalom is; biztosítják az áru visszaküldését és az ellenérték 

visszafizetését reklamáció esetén; nyomon követhető az érkező 

csomag útvonala; sok terméket személyesen is át lehet venni a 

kereskedőtől; a felgyorsult világban az elfoglalt emberek 

szívesebben választják sorban állás helyett ezt az időtakarékos, 

nyitvatartási időhöz nem kötött, kényelmes megoldást 

d 2 

A b, c, d, kérdések esetében tartalmilag hasonló, más válaszok is elfogadhatóak. 

Összesen: 10 pont 

 

Javítási útmutató 



17. 

a) előnyök: A, B, C, D, E a 2,5 

b) hátrányok: F, G, H b 1,5 

Elemenként 0,5 pont. A B jelű állítást mindkét halmazban el lehet fogadni. 

Összesen: 4 pont 

 

18. 

a) tartalmi követelmények a 2 

b) a mondatok közötti kohézió b 1 

c) megfelelő nyelvhelyesség c 1 

d) megfelelő helyesírás d 1 

Összesen: 5 pont 

 

19. 

a) KSH a 1 

b) Központi Statisztikai Hivatal b 1 

c) magyarul és angolul c 2 

Összesen: 4 pont 

 

  



A feladat 

sorszáma: 

20. Standardszint: 6. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Írás, szövegalkotás Különböző 

szövegtípusok 

alkotása 

Képes magánlevél, e-mail, kérvény, 

hivatalos levél írására, űrlap 

kitöltésére. Elbeszélést, leírást, 

jellemzést, véleményt, ismertetést 

alkot személyes és kulturális 

élmény alapján 

Írás, szövegalkotás Nyelvhelyességi

, helyesírási 

ismeretek 

alkalmazása 

Megfelelő, érthető 

nyelvhelyességgel és helyesírással 

alkot szöveget. Képes normakövető 

nyelvhelyesség és helyesírás 

használatára. 

 



Írj egy rövid ismertetőt kedvenc filmedről! Indokold meg, miért tetszik! 

Jellemezd az egyik szereplőt! 

Adj címet a szövegnek! 

Írásod minimum 10, maximum 20 mondat legyen! 

 

Forrás: Thinkstock 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



Javítási útmutató 

a) tartalmi követelmények (A film tartalmának tömör ismertetése, a 

jellemzés és az egyéni vélemény megléte. Ezek közül bármelyik elem 

hiányzik, vagy megvan, de nem releváns - arányosan kevesebb pont 

adható.) 

a 3 

b) a mondatok közötti kohézió b 2 

c) a terjedelem tartása c 1 

d) megfelelő nyelvhelyesség d 1 

e) megfelelő helyesírás e 1 

f) hármas tagolás f 1 

Összesen:  9 pont 

 



A feladat 

sorszáma: 

21-25. Standardszint: 6. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Olvasás, az írott 

szöveg megértése 

Szövegműfajok 

megkülönböztet

ése 

Megkülönbözteti az írásbeli és a 

szóbeli, a verses és prózai 

szövegműfajokat, magánhasználatú 

és nyilvános, fikciós és nem fikciós 

szövegelemeket. Azonosítja a 

szépirodalom néhány alapvető 

műfaját. Megkülönbözteti a 

tájékoztató és véleményközlő 

műfajokat. 

Olvasás, az írott 

szöveg megértése 

Szókincs 

bővítése 

Használja a hétköznapi 

kommunikációhoz és a 

tömegkommunikáció értő 

befogadásához szükséges 

szókincset nyelvhelyességi 

szempontból helyesen. 

Megfogalmazza néhány szó 

jelentését szövegkörnyezetből. 

Írás, szövegalkotás Írástechnika, 

másolás, 

jegyzetelés 

Képes mások számára is olvasható, 

rendezett írásképre. Rendezetten 

és logikusan másol kész jegyzetet. 

Kiemeli a lényeget az olvasott 

szövegben. Önállóan vázlatot, 

jegyzetet készít. 

Írás, szövegalkotás Anyaggyűjtés 

és rendezés 

Megadott szempontok szerint 

képeket, egyszerű adatokat és 



tényeket gyűjt nyomtatott és  

elektronikus médiumokban. Rendezi 

és írásba foglalja az összegyűjtött 

anyagot. 

Tanulási képesség 

fejlesztése 

Információk 

kritikus 

befogadása 

Rövid hétköznapi, tankönyvi, 

tömegkommunikációs és gyakorlati 

írásbeliség körébe tartozó 

szövegben található adatokat és 

információkat visszakeresi. 

Azonosítja az információ forrását. 

Összehasonlít azonos témáról szóló 

különböző rövidebb forrásokat: 

megállapít alapvető azonosságokat 

és különbségeket, a felismert 

különbségeket összekapcsolja a 

beszélő helyzetével és a közlés 

lehetséges céljaival. Felismeri az 

egyszerű ok-okozati 

összefüggéseket. 

 



Olvasd el az alábbi két újságcikket! 

Több mint egy arany 

szerző: Szilágyi Richárd 

Hosszú Katinka fergeteges úszással – ráadásul világcsúccsal – szerezte meg a 

magyar csapat második aranyérmét. 

Nomen est omen, vagyis az ember nevében a sorsa: hosszú út vezetett a Bajáról 

származó úszó első olimpiai medáljáig. Már 2012-ben sokan (nem is olyan titkos) 

esélyesként tekintettek az akkor még az Egyesült Államokban készülő sportolóra. 

Nincs mit szépíteni, a londoni olimpián Katinka leszerepelt. A sikertelenségnek 

belső és külső okai is voltak. Egyrészt amerikai edzője saját nemzetbéli 

versenyzőinek kedvezett a felkészülés során, másrészt a 16 éves kínai győztes 

(aki most tíz másodperccel lassabb időt úszott) olyan utolsó ötven métert 

produkált, amellyel a férfiak között is a leggyorsabb lett volna. Utóbbi tény 

élettanilag lehetetlen – legalábbis doppingszerek használata nélkül… 

Hosszút nem törték meg a kudarcok. Hazaköltözött, és vőlegényével (aki azóta 

már a férje), Shane Tusuppal folytatta a felkészülést a következő olimpiai 

ciklusra. Mint utóbb kiderült, Katinka elszántságán és tehetségén kívül ez volt a 

siker egyik záloga. Tusup a sporthoz való hozzáállásával teljesen felkavarta a 

honi versenymedencék leülepedett állóvizét. Ezzel persze rengeteg ellenséget 

szerzett magának, nemcsak az uszodákban, hanem a mindenkori hatalomtól függő 

szövetségben, sőt az újságírók között is. Ezen az sem változtatott, hogy 

viszonylag hamar jöttek az eredmények: a folyamatos versenyzésnek 

köszönhetően Katinka gyakorlatilag tarolt a világkupaversenyeken, majd 

számolatlanul jöttek a világ- és Európa-bajnoki címek. 

A korábbi félszeg, már-már a visszavonuláson gondolkodó bajai kislányból ezzel 

párhuzamosan magabiztos hölgy lett. A magyar olimpiai sport 170. aranyérme 

jóval több egy „szimpla” aranyéremnél. A hozzá vezető út azt mutatja, hogy az 



emberfeletti munka meghozza a gyümölcsét. Hosszú és Tusup nem egyszerűen 

jók, hanem a legjobbak akarnak lenni abban, amit csinálnak. Érdemes lenne 

mindenkinek követni a példájukat. 

 

A szöveg a Magyar Nemzetben 2016. 08. 08-án megjelent cikk felhasználásával készült. 

 

 

 

(fotó: Kovács Tamás – MTI) 

Rio 2016 - Hosszú Katinka világcsúccsal aranyérmes 400 méter vegyesen  

Rio de Janeiro, 2016. augusztus 7., vasárnap (MTI) - Hosszú Katinka 4:26.36 

perces, hatalmas világcsúccsal nyert aranyérmet 400 méter vegyesen a riói 

olimpia úszóversenyeinek szombati nyitónapján. Hosszú pályafutása első 

ötkarikás érmét szerezte, míg a magyar csapatnak - Szász Emese párbajtőröző 

után - ez volt a második aranya az első napon Rióban. 

Hosszú kiválóan rajtolt, pillangón már az első hossz végén magabiztos előnnyel 

vezetett. Háton a várakozásoknak megfelelően könnyedén végérvényesen ellépett 

a mezőnytől, azaz innentől kezdve gyakorlatilag csakis az órával, a fennálló 

világcsúccsal versenyzett. Mellen az egész uszoda a levegővétel ütemére 

biztatta, a gyorsra közel öt és fél másodperccel a világcsúcs részidőn belül 



fordult. 

A kínai korábbi rekordjának sarkalatos pontja éppen az utolsó úszásnem volt, 

hiszen a londoni játékokon az utolsó 50 méteren jobb időt úszott, mint a szám 

férfi győztese, az amerikai Ryan Lochte. Ezúttal a 27 éves magyar csillag - a 

tavalyi kazanyi vb-n megfogalmazott álmát valóra váltva - több mint két 

másodperccel múlta felül a szám eddigi legjobb eredményét. 

Eredmények: 

női 400 méter vegyes, olimpiai bajnok: 

HOSSZÚ KATINKA 4:26.36 perc - új világcsúcs; 

2. Maya Dirado (Egyesült Államok) 4:31.15 

3. Mirea Belmonte Garcia (Spanyolország) 4:32.39. 

 

  



21. Mindkét cikk ugyanarról az eseményről szól. Az első műfaja vezércikk, a 

másodiké hír. Írd le, mi a különbség a két írás között!  

 Mennyire objektív/szubjektív, 

 mennyire tér ki az esemény hátterére, 

 mit árul el a szereplőkről, 

 milyen a szóhasználata, 

 mi lehetett a szerzők célja a cikkekkel, mit akartak közölni. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………
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a  

b  

c  

d  

e  

f  
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Összesen:  pont 

 



22. Az első cikk gondolatmenetét, adatait (nevek, évszámok, események, 

eredmények) ábrázold vázlatformában! Ügyelj az áttekinthetőségre! 

 

Összesen:  pont 

 



23. Válaszolj a kérdésekre a két cikk alapján! 

a) Az első cikkben szerepel egy latin kifejezés. Melyik ez, és hogyan 

vonatkozik az úszónőre? 

 

 

a  

b) Mi az, amit nem mond ki egyértelműen a vezércikk szerzője a kínai 

úszóról, de mindenki érti, hogy mire gondol? Mivel utal erre a 

szövegben? 

 

 

b  

c) Miért nem írja le egyértelműen a fenti állítást, miért fogalmaz 

áttételesen? 

 

 

c  

d) A vezércikkben megjelent mondatok a kínai úszóról nem 

jelenhettek volna meg a második cikkben. Miért? 

 

 

d  

e) Mi volt Katinka sikerének „egyik záloga”? 

 
e  

f) A második cikk beszámolója alapján írd le a vegyesúszás 

úszásnemeinek sorrendjét! 

 

f  

g) Hol volt az úszó világbajnokság 2015-ben? g  

h) Melyik olimpián melyik versenyszámot nyerte meg Ryan Lochte? 

Csak azt az egyet írd ide, amelyik kideríthető a két cikkből! 

 

 

h  

Összesen:  pont 

 

  



 

24. Magyarázd meg röviden a cikkekben szereplő szavak jelentését (ha 

megakadsz, használj kézikönyvet, internetet)! 

a) leszerepel 

 
a  

b) zálog 

 
b  

c) tarol 

 
c  

d) félszeg 

 
d  

Összesen:  pont 

 

25. Keress képeket és adatokat Hosszú Katinka úszópályafutásáról újságokban, 

interneten! A világ- Európa- és olimpiai bajnoki címekre koncentrálj! A 

képek mellé írd oda az évszámot, a helyszínt, a versenyszámot és az 

időeredményt! A 400 vegyes versenyszám alapján írásban összegezd, hogy 

fejlődött az úszónő teljesítménye! Készíthetsz tablót, vagy elektronikus 

formában is dolgozhatsz. 

Összesen:  pont 

 

  



 

Javítási útmutató 

 

21.  

A vezércikk szubjektív, véleményközlő műfaj, a szerző személyes benyomásait 

írja le benne. Fel is van tüntetve a szerző neve (bár sok esetben a vezércikk a 

lap kollektív véleményét tartalmazza, ilyenkor nem tüntetnek fel szerzőt). A 

hír csak tényeket közöl, objektív műfaj. Utóbbi stílusa szikár, kerüli a 

szóképeket, pontosan, precízen fogalmaz. Az első cikk színesebb, „irodalmibb”, 

hasonlatokkal, metaforákkal él, nem titkolja pozitív elfogultságát a bajnokkal 

és férjével kapcsolatban. Példaképnek állítja őket mindenki számára, tehát 

nevelő szándék fedezhető fel az írásban. A hír célja a közönséggel tudatni, 

hogy pontosan mi történt, tehát közlés, beszámoló egy eseményről. Ezért a hír 

csak kis mértékben foglalkozik a sportolónő motivációjával (a világcsúcs 

elérése), a konkrét történésekre összpontosít, míg a vezércikk ezt már 

tudottnak veszi (egy mondatban közli az elején) az esemény hátterét világítja 

meg, bemutatja, hogy milyen út vezetett a sikerhez.  

a) tartalmi követelmények a 4 

b) a mondatok közötti kohézió b 2 

c) megfelelő nyelvhelyesség c 1 

d) megfelelő helyesírás d 1 

Összesen: 8 pont 

 

  



 

22.  

Ha a vázlaton vizuálisan is jól követhető Hosszú Katinka útja a londoni 

kudarctól a bajnoki címig, feltüntetve a gátló és segítő tényezőket, akkor 

adható a maximális 4 pont. Ha fontos adatok hiányoznak, a cikk 

gondolatmenete nem követhető jól, akkor arányosan kevesebb. 

Egy lehetséges megoldás: 

 

Összesen: 4 pont 

 

London 

2012 

kudarc 

Rio de Janeiro 

2016 

siker: 

aranyérmek 

világcsúccsal 

nem vele foglalkozó 

 amerikai edző 

doppingoló ellenfél 

úszószövetség 

újságírók 

edző = férj (Shane Tusup) 

sok munka 



 

23. 

a) Nomen est omen (az ember nevében benne van a sorsa) – 

Hosszúnak hívják a bajai úszónőt, és hosszú utat járt be, míg 

eljutott az olimpiai dobogó tetejére. 

a 2 

b) Azt, hogy doppingolt a londoni olimpián. b 1 

c) Mert eddig senki sem bizonyította be, ezért nem tényként, csak 

véleményként írja le. 

c 1 

d) Mert a hír műfajába nem fér bele vélemény közlése, csak tények 

szerepelhetnek benne. 

d 1 

e) Az, hogy Shane Tusuppal folytatta a felkészülést Rióra. e 1 

f) pillangó – hát – mell - gyors f 2 

g) Kazanyban. g 1 

h) London, 400 méter férfi vegyesúszás h 2 

Összesen: 11 pont 

 

  



24. 

a) rosszul szerepel, megbukik a 1 

b) kölcsön biztosítékául szolgáló vagyontárgy b 1 

c) tömegesen levág; átvitt jelentése: sok győzelmet szerez c 1 

d) félénk, gátlásos, bátortalan d 1 

Összesen: 4 pont 

 

25.  

Hosszú Katinka eredményei 50 méteres medencében rendezett felnőtt 

olimpiákon, VB-ken, Eb-ken: 

Olimpia 

2016. Rio 400 vegyes 4:26.36 

               200 vegyes 2:06.58 

               100 hát 0:58.45 

VB 

2009. Róma         400 vegyes 4:30.31 

2013. Barcelona   200 vegyes 2:07.92 

                       400 vegyes 4:30.41 

2015. Kazany        200 vegyes 2:06.12 

                       400 vegyes 4:30.39 

EB 

2010. Budapest 200 vegyes          2:09.09 

                         200 pillangó   2:06.71 

                         4x200 gyorsváltó 7:52.49 

2012. Debrecen 200 vegyes           2:10.84 

                        400 vegyes           4:33.76 

                         200 pillangó   2:07.28 

2014. Berlin          200 vegyes           2:08.11 

                        400 vegyes           4:31.03 

                        100 hát           0:59.63 

2016. London 200 vegyes           2:07.30 

                         400 vegyes           4:30.90 

                      200 hát           2:07.01 

                        4x200 gyorsváltó 7:51.63 



Nem baj, ha nem találja meg a diák az összes adatot, de baj, ha téves adatot 

ír. A lista 2016 őszén zárult, később bővülhet. 

adatgyűjtés 3 pont 

képek és adatok helyes egymáshoz rendelése és rendezése 3 pont 

írásbeli összegzés 3 pont 

Összesen: 9 pont 

 

 


