
A feladat sorszáma: 4. Standardszint: 5-6. 

 

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

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

 

Tájékozódás a 

szövegben, szövegelemző 

műveletek, 

információkeresés. 

Képes szövegelemező 

műveleteket, valamint 

információkereső 

technikákat  

alkalmazni a különböző 

típusú, műfajú, nagyobb 

terjedelmű szövegekben. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

 

Tájékozódás a 

szövegben, szövegelemző 

műveletek, 

információkeresés. 

Értelmezi, szintetizálja a 

szöveg információit, 

gondolatait. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

 

Olvasási stratégiák, az 

értő olvasást segítő 

technikák alkalmazása. 

A szöveg megértését 

önálló következtetéssel, 

lényegkiemeléssel, 

tartalommondással, 

vázlatírással, 

jelentéstulajdonítással 

bizonyítja. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

 

Lényegkiemelés, 

következtetés, 

összefüggések 

felismerése. 

Az adatokat, gondolatokat 

összefoglalja, értékeli. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Lényegkiemelés, 

következtetés, 

összefüggések 

felismerése. 

4. szint 

Segítséggel alkalmazza az 

előzetes áttekintés, 

egyszerű összefoglalás 

alkotásának stratégiáit. 

5. szint 

 Önállóan alkalmazza az 

előzetes áttekintés, 

egyszerű összefoglalás 

alkotásának stratégiáit. 

6. szint 



Önállóan alkalmazza az 

előzetes áttekintés, 

egyszerű összefoglalás 

stratégiáit. Vizuális 

szervezőket alkot pl.: 

vázlatkör, vázlatlánc, 

gondolattérkép. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Különböző szövegtípusok 

hangos és néma 

olvasása. 

Az olvasottak tartalmáról 

önállóan képes szóbeli 

összefoglalót alkotni.   

A tanulási képességek 

fejlesztése 

Információk gyűjtése, 

rendszerezése. 

Különböző műfajú 

szövegek tartalmi elemei 

közül ki tudja választani a 

kulcsszavakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Válassz egyet a megismert gyógynövények közül!  

a) Egészítsd ki a gondolattérképet, ha szükséges, újabb részekkel folytasd 

az ábrát!  

b) Készülj fel a növény bemutatására! 
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felhasználása 

termése 

gyógyhatása 



Értékelési útmutató 

 

1. feladat 

a) Főfogalom, jellemzők, a növény megnevezése. 

Kiegészíti gondolattérkép hiányzó elemeit, a munkában segítséget 

igényel. 

Minden a szövegből adódó jellemző 1-1 pont. 

a 7 

5. szint: 

Önállóan dolgozik, segítséget nem igényel. Az önálló munkáért 

további 1 pont adható. 
c 1 

6. szint: 

További 2 pont adható, ha önállóan új elemekkel egészíti ki a 

gondolattérképet. 
d 2 

Összesen 10 pont 

b) A növény bemutatása. Összesen 3 pont adható az alábbi 

szempontok alapján.  
  

4. szint 

A vizuális szervező segítségével önállóan képes az olvasottak 

tartalmáról 3-4 mondatos szóbeli összefoglalót alkotni.        

d 

1 

5. szint 

A vizuális szervező segítségével önállóan képes az olvasottak 

tartalmáról 4-5 mondatos szóbeli összefoglalót alkotni.          

1 

6. szint 

A vizuális szervező segítségével önállóan képes az olvasottak 

tartalmáról 5-6 mondatos szóbeli összefoglalót alkotni.  3 pont                                                                                 

1 

Összesen 3 pont 



A fejlesztés lépései 

Feladat sorszáma 
Standard 

szint 

Kompetencia 

(standard) 

Elérhető 

pontszám 

 

4./a 

4. 

A tartalmi összefüggéseket 

önállóan felismeri. 

Segítséggel alkalmazza az 

előzetes áttekintés, egyszerű 

összefoglalás alkotásának 

stratégiáit. 

7 pont 

 Összesen 7 pont 

5. 

A tartalmi összefüggéseket 

önállóan felismeri. 

Értelmezi a szöveg 

információit, gondolatait. 

Önállóan alkalmazza az 

előzetes áttekintés, egyszerű 

összefoglalás alkotásának 

stratégiáit. 

 1 pont 

 Összesen 8 pont 

6. 

Az adatokat, gondolatokat 

összefoglalja, értékeli.  

Szintetizálja, értelmezi és 

értékeli a szöveg információit, 

gondolatait. 

Vizuális szervezőt: 

gondolattérképet alkot, 

valamint önállóan kiegészíti 

gondolattérképet. 

2 pont 

  Összesen 10 pont 

4./b. 

4. 

A vizuális szervező 

segítségével önállóan képes az 

olvasottak tartalmáról 3-4 

mondatos szóbeli összefoglalót 

alkotni.                            

1 pont 

 Összesen 11 pont 

5. 

A vizuális szervező 

segítségével önállóan képes az 

olvasottak tartalmáról 4-5 

mondatos szóbeli összefoglalót 

alkotni.                            

1 pont 

 Összesen 12 pont 



 

 

 

 

 

 

 

  

6. 

 

A vizuális szervező 

segítségével önállóan képes az 

olvasottak tartalmáról 4-5 

mondatos szóbeli összefoglalót 

alkotni.                           

1 pont 

  Összesen:  13 pont  

    



 

 

 

 


