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Szövegértési feladatok  szintenkénti átmenet (példák) 

Standard, amire a feladat épül: 

Segítséggel képes értelmezni 5-7 mondatos köznyelvi szöveget. Alkalmazza a 

szövegelemzés alapvető eljárásait: téma megállapítása, adatkeresés, válaszadás 

kérdésekre, egyszerű ok-okozati kapcsolatok azonosítása. 

 

A szöveg: 

Arról az 5,2 kilométeres, Révfülöp és Balatonboglár közötti szakaszról van szó, 

melyet minden év nyarán szervezett körülmények között úszhatsz át. 

A Balaton-átúszás lassan 128 éves lesz. Azóta népszerű eseménnyé nőtte ki 

magát. Számos programot szerveznek köré, este koncertekkel, tűzijátékkal 

zárul, de előtte még jól kifárasztanak. 

A rajtidőszak reggel 8 órától délután 14 óráig tart. Ha az első turnusban akarsz 

indulni, reggel korán kell kelned, hogy odaérj a 7 órakor kezdődő regisztrációra. 

Ha lemaradsz a bejelentkezésről, nem indulhatsz a versenyen. 

Ha megtaláltad Révfülöpön a kikötő közelében lévő focipályát (nem lesz nehéz 

dolgod, mert minden e körül forog egész nap), kitöltötted a nevezési lapod, és túl 

vagy az orvosi alkalmassági vizsgálaton is (többnyire vérnyomásmérésből áll), 

megkaptad a csuklópántod, mellyel be tudsz csekkolni, már bele is vetheted 

magad a vízbe. 

 

  



 

 

I. A szintek érzékeltetése más-más feladattípussal 

 

2. szint: 

téma megállapítása 

Keresd meg és húzd alá a szöveg témáját! 

kiscicák élete / olvasási szokások / Balaton-átúszás / fagylaltkészítés menete / 

iskolai házirend szabályai 

 

3. szint: 

szövegösszefüggések 

Igazak vagy hamisak a következő állítások? 

Karikázd be a megfelelő betűjelet! 

a) A révfülöpi focipályát a Balaton-átúszás napján könnyen megtalálod. I  -  H 

b) Regisztráció nélkül is részt vehetsz a versenyen. I  -  H 

 

4. szint: 

lényegkiemelés 

Adj címet a szöveg bekezdéseinek!  

1. bekezdés:  ..............................................................................................................................  

2. bekezdés:  .............................................................................................................................  

3. bekezdés:  .............................................................................................................................  

4. bekezdés:  .............................................................................................................................  

 

  



 

 

5. szint: 

vázlatkészítés önállóan 

Készíts 5 pontból álló vázlatot a szövegről! 

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

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

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

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

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

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

 

6. szint: 

szerkezet 

Az olvasott szöveg egy újságcikk részlete. Hogyan folytatódhat a cikk?  

Fejezd be a szöveget! 

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

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

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

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

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

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

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

  



 

 

II. szintek érzékeltetése ugyanazon feladattípussal 

Feladattípus: többszörös választástól az önálló válaszadásig 

 

2. szint: 

Keresd meg és húzd alá a szöveg témáját! 

kiscicák élete / olvasási szokások / Balaton-átúszás / fagylaltkészítés menete / 

iskolai házirend szabályai 

 

3. szint: 

Keresd meg és húzd alá a szöveg témáját! 

Nyaralás / Balaton / vérnyomásmérés / korán kelés / Balaton-átúszás / révfülöpi 

mulatozás / fesztiválok 

 

4. szint: 

Miről szól a szöveg? 

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

 

  



 

 

III. 

Feladattípus: igaz-hamis állítások 

 

2. szint: 

Igazak vagy hamisak a következő állítások? 

Karikázd be a megfelelő betűjelet! 

a) A rajt reggel 9-től 14 óráig tart. I  -  H 

b) A focipálya a kikötő közelében van. I  -  H 

c) A Balaton-átúszás népszerű eseménnyé nőtte ki magát. I  -  H 

 

3. szint: 

Igazak vagy hamisak a következő állítások? 

Karikázd be a megfelelő betűjelet! 

 

a) A révfülöpi focipályát a Balaton-átúszás napján könnyen megtalálod. I  -  H 

b) Regisztráció nélkül is részt vehetsz a versenyen. I  -  H 

c) 5,2 km-t kell leúsznod.  I  -  H 

 

4. szint: 

Igazak vagy hamisak a következő állítások? 

Karikázd be a megfelelő betűjelet! 

 

a) A Balaton-átúszás komoly menetrend szerint zajló rendezvény.  I  -  H 

b) Az orvosi vizsgálatot a helyszínen, az indulás előtt végzik el.  I  -  H 

c) A Balaton átúszása után véget ér a rendezvénysorozat.  I  -  H 

 

  



 

 

Standard, amire a feladat épül: 

(Rövid) szöveg alapján hiányos mondatokat, ábrákat, táblázatot, vázlatot egészít 

ki. 

 

4. szint: 

Milyen teendőket kell elvégezned, mielőtt beleveted magad a vízbe és átúszod a 

Balatont?  

Egészítsd ki a vázlatot a szöveg alapján! 

 

1. Regisztráció 

2.  .................................................................................................................................................  

3. Nevezési lap kitöltése 

4.  .................................................................................................................................................  

5. Csuklópánt beszerzése 

6.  .................................................................................................................................................  

 

Standard, amire a feladat épül: 

Segítséggel képes értelmezni 5-7 mondatos köznyelvi szöveget. Alkalmazza a 

szövegelemzés alapvető eljárásait: téma megállapítása, adatkeresés, válaszadás 

kérdésekre, egyszerű ok-okozati kapcsolatok azonosítása. 

 

  



 

 

3. szint: 

A szöveg: (Az egyes szintekhez a standardokban előírt mondatszámú szöveg 

használandó) 

Lássuk a medvét! 

A medvék emlősállatok, s ezen belül a ragadozók rendjébe tartoznak. A 

barnamedve a Föld legnagyobb szárazföldi ragadozója. A medvék és a 

mosómedvék közös ősökből fejlődtek ki kb. 25 millió éve. Mindenevők, kevés 

kivétellel növényi táplálékot esznek. 

A medvék nagyon szívesen úsznak és fürdenek. Kutya módjára kapálóznak, 

és meglehetősen nagy távokat tudnak megtenni a vízben. A barnamedvék fújtatva 

gázolnak át a folyókon és a tavakon, hogy halat fogjanak. A jegesmedve a legjobb 

úszó. 

A medve karmai nagyon sokoldalú szerszámok. Nagyságuk és formájuk 

medvefajokként különbözik, de a karmok egyik fajnál sem kimereszthetőek. A 

barnamedvék karmai 12cm hosszúak is lehetnek. Előszeretettel keresnek úgy 

táplálékot, hogy odébb görgetik a köveket vagy fatörzseket, és kiássák az 

alattuk lévő rovarokat, felkutatják a rágcsálókat, földi mókusokat. E mellett a 

karmok megkönnyítik a medve kapaszkodását. A falakó medvék (maláj és 

pápaszemes) karmai rövidebbek, görbék és rendkívül erősek. Mászás során 

"mászóvasként" használja őket.  

A nagymedvék mindenevő fogazattal rendelkeznek. A metszőfogak nagyon 

aprók, a szemfogak látványos méretűek. A lapos, több barázdával tagolt 

zápfogak hasonlítanak a valódi őrlőfogakhoz. 

Ősszel a medvék hozzákezdenek létfontosságú téli nyugvóhelyük 

kereséséhez. Ellentétben a valódi téli álmot alvó állatokkal, a medvék számára a 

téli pihenő csupán egy-egy nem túlságosan mély álom. Az anyagcsere-jelenségek 

25%-kal lesznek lassabbak, a testhőmérséklet 7-8 C közé süllyed, a szívverés 

40-50-ről 7-8-ra. A medve a tartalékolt zsírkészleteit fogyasztja. 



 

 

Forrás: www.medveotthon.hu 

 

I. 

Feladattípus: többszörös választás 

 

2. szint:  

Keresd meg és húzd alá a szöveg témáját! 

lakberendezés / a medvék / tanulási szokásaink / a lovak / karácsonyi ünnepek 

 

3. szint: 

Keresd meg és húzd alá a szöveg témáját! 

állatgondozás / a medvék bemutatása / a medvék karmai / a medvék fogazata / a 

medvék szaporodása 

 

4. szint: 

Miről szól a szöveg?  

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

 

  



 

 

Szövegalkotási feladatok - szintenkénti átmenet (példák) 

2. szint: 

űrlap kitöltése 

Töltsd ki az alábbi nevezési lapot! 1 

 

  

                                                 
1 Forrás: http://www.balaton-atuszas.hu/hirek/2013-05-02-jo_hir_az_uszoknak  

http://www.balaton-atuszas.hu/hirek/2013-05-02-jo_hir_az_uszoknak


 

 

3. szint: 

elbeszélés írása 

Írd le 5-7 mondatban, hogyan zajlik a Balaton-átúszás! 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. szint: 

ismertetés írása 

Írj 5-7 mondatos ismertetést a Balaton-átúszásról egy résztvevő nézőpontjából! 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 


