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I. BEVEZETÉS 

A szövegértés megfelelő szintű elsajátítása elengedhetetlen a mindennapi élethez, 

nem beszélve az iskolák által felállított elvárások sikeres véghezviteléről, hisz a szövegértés 

az, ami kortól, nemtől, osztálytól, szaktól függetlenül valamennyi tantárgy sikeres 

teljesítéséhez szükséges. 

Az értő olvasástól az értelmezőn és bírálón (kritikain) át az alkotó (kreatív) olvasásig 

terjedő képességek fejlettségének foka meghatározó tényezővé válik a XXI. század embere 

számára. Amíg például a középkor elején nemhogy az egyszerű emberek, de általában véve 

még a királyok és a nemesek többsége sem jeleskedett az olvasásban, az írásbeli kultúra 

őrzői pedig többnyire a papok és a szerzetesek voltak, addig ma már senki nem engedheti 

meg magának - már csak az életben való boldogulás érdekében sem -, hogy ne legyenek meg 

a minimális olvasási és szövegértési képességei. 

Az írott szó segítségével történő információközlés és -szerzés, a körülöttünk lévő 

világról alkotott ismeretek átadása és bővítése, egy-egy nép kultúrájának megismertetése és 

megismerése, az adminisztratív tevékenységek vagy akár a személyes levelezés az utóbbi 

fél évezredben jelentősen könnyebbé vált. Előbb a könyvnyomtatás, később az asztali 

írógépek, napjainkban pedig a számítástechnikai eszközök és az internet révén a 

szövegekhez való hozzáférés privilegizált és művelt kevesek helyett széles tömegek számára 

biztosít tanulási és érvényesülési lehetőséget. Ugyanakkor rengeteg kérdést vet fel — 

elsősorban az anyanyelvet és irodalmat oktatók, de más tantárgyak tanárai, valamint a 

politikai, kulturális és gazdasági élet szereplői számára is —, hogy hogyan, milyen 

módszerekkel lehet elérni azt, hogy a középfokú oktatás ideje alatt a lehető legtöbben 

sajátítsák el a megfelelő olvasási, szövegértési és szövegalkotási képességeket, hogy majd 

ezáltal élni tudjanak ezekkel a lehetőségekkel. Az optimális olvasástudás eléréséért folytatot t 

tanulási folyamat során a kárpátaljai magyar iskolák tanulói számára több tényező is 

specifikus kihívást jelenthet: a kétnyelvű családi vagy oktatási környezet, a szülő i 

érdektelenség, illetve a nem megfelelő korban észlelt olvasási, tanulási vagy viselkedés i 

zavarok mind-mind hátráltathatják az egyén szövegértési képességeinek fejlődését.  
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1.1 A munka tárgya és célja  

A 2017/2018-as tanévben egy nagy volumenű kutatás folyt a kárpátaljai magyar 

felsőoktatásban magyarul tanuló diákság körében, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Magyar tanszéki csoportja és a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 

együttműködésében. A vizsgálat a felsőoktatásban magyarul tanuló diákoknak a 

szövegértési kompetenciáit mérte, s ehhez biztosított közeget a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú 

Szakképzési Intézete, valamint az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-

Tudományos Intézete. Ez egy nagyszabású kutatás, melynek a lebonyolításában, illetve az 

adatainak a kiértékelésében többen vettek részt, így jelen munkámban a vizsgálat egy 

részével, a főiskolás diákok szövegértésének kompetenciáival foglalkozom (a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatóitól nyert adatok alapján).  A vizsgálat során 

nyert adatokat az anyanyelvi tantárgypedagógia felől közelítve elemzem. A felmérésben a 

hallgatók egy kérdőívet is kitöltöttek, mely tartalmazott sok független szociológiai változót 

is. Ezen szociológiai változókat össze lehet(ne) vetni a kapott adatokkal – amit mások meg 

is tesznek, hiszen ugyanazon adatbázissal többen dolgozunk több szempont szerint elemezve 

azt – azonban nekem nem ez a célom. Az én célom, hogy megvizsgáljam a kapott 

eredményeket az anyanyelvi kompetenciák működése felől, s helyzetképet adjak arra 

vonatkozóan, hogy milyen szintű a kárpátaljai magyar felsőoktatásba kerülő diákok 

szövegértési kompetenciája, mi az, amit az iskolai nevelés alapoz és határoz meg, mely 

feladattípusok, szövegértési mozzanatok szorulnak fejlesztésre, melyek működnek, illetve 

melyek okozzák a legtöbb nehézséget. Keresem a választ arra a kérdésre, hogy milyen 

problémákkal kell szembesülnie az anyanyelvi nevelésnek, ha eredményes szövegértőt akar 

nevelni, vagy a tanulók szövegértési képességét eredményesen akarja fejleszteni. Tehát az 

adatok elemzését tantárgypedagógiai megközelítésből olvashatjuk, nem a statisztika i 

számszerűsítés a munka elsődleges célja. A kutatás a Hodinka Antal Nyelvészet i 

Kutatóközpont támogatásában valósult meg 2018. február 17 és május 14 között. 2018-as év 

február hónap folyamán készültek el a háttérkérdőívek, márciusban zajlott a próbakérdezés, 

április 26-án pedig a vizsgálat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjainak 

körében. 

Célom, hogy az adatok elemzése révén következtetéseket fogalmazzak meg a kárpátaljai 

magyar anyanyelvi nevelés eredményességének, hatékonyságának növelése kapcsán, a 

szövegértési készségek fejlesztése terén.  
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1.2 Hipotézisek 

A vizsgálat során nyert adatok elemzésénél a következő hipotéziseket állítottam föl:  

1. Hipotézis – Feltételezem, hogy a szövegértés eredményessége tekintetében lesznek 

különbségek a különböző szövegtípusokhoz tartozó feladatok megoldását illetően az 

információ visszakeresésének a javára. 

2. Hipotézis – Az ismeretterjesztő (Magyarázó) szövegek könnyebben értelmezhetőek  

lesznek feltételezésem szerint, mivel elsősorban ismeretet közölnek, hangvéte lük 

általában higgadt, tárgyszerű, ellenben az adatközlő szöveggel, ahol az olvasónak 

magának kell kiigazodna az adatok között.  

3. Hipotézis – Feltételezem, hogy típushibák fordulnak majd elő az informác ió-  

visszakereséses feladatoknál. Az ilyen feladatoknál előfordulhat, hogy a diákok 

„átfutják” a szöveget, és rossz szövegrészre „ugranak vissza”, és kiválasztják a 

hasonló, de a kérdésnek nem megfelelő válaszlehetőséget.  

1.3 A munka felépítése 

A továbbiakban a munkámban az olvasás és a kompetencia fogalmát határolom körül, annak 

fontosságát és létjogosultságát társadalmunkban. Szó esik arról, hogy mit értünk a 

„kulcskompetencia” és „anyanyelvi kompetencia” fogalmak alatt, mit nevezünk 

szövegértésnek. Ezt követően a kárpátaljai beszélőközösségről, a kétnyelvűség jelenségét és 

definícióját tárgyalom, ugyanis a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés során a nyelvi 

kompetenciák alakításakor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a kárpátaljai magyarság 

kétnyelvű beszélőközösség. Visszatekintünk az anyanyelvoktatásban a „reformok korára”, 

mely időszakban lényeges változásokon ment keresztül a kárpátaljai magyar oktatás.  

Az V. pontban kompetenciaméréseket mutatok be, továbbá az ilyen felméréseket 

végző szervezeteket, megmozdulásokat, kezdve a nemzetközi színtértől egészen 

Kárpátaljáig. Majd a kutatást, annak bemutatását és eredményeit, feldolgozásának  

folyamatát és következtetéseit taglalom. A magiszteri munkát felhasznált irodalom jegyzéke 

és összefoglalás zárja. 
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II. OLVASÁS ÉS KOMPETENCIA 

Hagyományos megfogalmazás szerint az olvasás a leírtak által vezetett gondolkodás, az 

olvasási készség pedig az írott szövegek megértésének képessége. Az olvasás tehát egyfajta 

dekódolási mechanizmus, a leírt szavak transzformációja beszélt (kiejtett) szavakká, 

miközben megtörténik a tartalom felismerése (Gósy 2005; Adamikné 2006; Csépe 2006). 

A megfelelő olvasási technika és az olvasottak értése a szóbeli és az írásbeli 

kommunikációt szolgálja, ami elengedhetetlen a sikeres tanuláshoz. Az olvasási képesség 

élményszerző, információszerző, tudásszerző funkciói csak a szövegértésnek köszönhetően 

működnek. Ez a szemlélet tükröződik a PISA-felmérések meghatározásában, amely szerint 

az olvasás „írott szövegek megértése, felhasználása és az ezekre való reflektálás annak 

érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és hatékonyan részt 

vegyen a mindennapi életben” (Csíkos 2006: 178). 

A tudatos szövegértő olvasás segítéséhez, fejlesztéséhez elengedhetetlen az olvasás 

kognitív összetevőinek az ismerete. Ezek azonban csak keretet adnak, de nem működő 

modell. Továbbá azt is fontos hangsúlyozni, hogy az eddig említetteken kívül több más 

kognitív tényező is közvetlenül befolyásolja, segíti az olvasást. Fontos szerepe van a 

figyelemnek, emlékezetnek, hisz ezek minden emberi tevékenység feltételét képezik. 

A szövegértés fejlesztésének elmélete és gyakorlata a tanári képzés igen fontos része, 

nem csupán a nyelv és irodalom tanárok esetén, de lényeges szerepe van általában a 

pedagógusképzésben, ennek ismerete sokban meghatározza a majdani és gyakorló oktatók 

munkájának eredményességét. 

„Ha nincsenek emberek, akik beszélik a nyelvet, a nyelv nem élő nyelv. Ha vannak 

beszélők, de nincsenek olyan helyzetek, ahol használni lehet azt a nyelvet (mert például 

nincs kivel és hol beszélni ezen a nyelven), a nyelv eltűnik, hiszen a nyelvet a használa t 

élteti. Hiába vannak azonban beszélők, akik szeretnének ezen a nyelven beszélni, ha 

törvények, rendeletek tiltják ennek a nyelvnek a nyilvános használatát. S hiába vannak 

beszélők, lehetőségek és jogok akkor, ha a közösség nem érzi szükségét ennek a nyelvnek, 

és nem akarja használni azt.” (CSERNICSKÓ, 2010, 12. old.) 

2.1. Mi is az a kompetencia?  

A szövegértés szó jelentése az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltozott, bővült. Ennek 

oka, hogy az információs társadalom megköveteli, a kommunikációban részt vevő 

partnerektől, hogy különböző anyagú és nyelvű szövegeket tudjanak hatásosan értelmezni. 

Ennek alapja, hogy a tanulókat megtanítsák a szövegértelmezés stratégiáira. Arra, hogy 

értékelni tudják a „szövegalkotó eszközeit, felismerjék a szöveg műfajából, szerkezetéből, 
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hangvételéből következő alkotói szándékot. Következtetni tudjanak a szövegben rejlő nyelvi 

finomságokra, a meggyőzés és befolyásolás eszközeire. Képessé váljanak a szövegben 

található és más forrásból származó információk összekapcsolására. E készségre egész 

életünkön át szükség van, hiszen az értő olvasás készsége nélkül képtelenek vagyunk a 

világban boldogulni. (Bánfi et al. 2009:6).  

Az 1997-es Pedagógiai lexikon szerint latin eredetű szó, mely ügyességet, 

alkalmasságot fejez ki: „alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet 

játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők” (II. kötet, 

266) A megfogalmazás alapján elmondhatjuk, hogy összetett rendszerről beszélünk, 

melynek van általános, hétköznapi értelmezése – gondolok itt a latin eredetre – és van 

tudományos kötődése mely kutatásokra épülő meghatározás. Számos nézet szerint a témával 

való foglalkozás kezdetét még inkább az elméleti kiindulást egészen 1957-ben megjelent 

Noam Chomsky munkájához datálják, ahol a nyelvi fejlődéssel kapcsolatosan már 

differenciát tett a nyelvi performancia és a nyelvi kompetencia között.  

Chomsky úgy véli, hogy az ember nyelvi tudása mindig nagyobb, mint amennyit 

felhasznál belőle, illetve tapasztalati mellett a nyelv tudásának vele született komponense i 

is vannak. Vélhetően minden más kognitív rendszer is hasonlóan működik. A kompetencia 

ebben az esetben pszichológia meghatározottságú, döntő tényező azonban a velünk születet t, 

öröklött képességek minősége. A nyelvi fejlődést tekintve életünk első évtizede 

meghatározó. A kompetenciaterületek esetében a fejlesztés a gyermekkortól a felnőttkor ig 

tartó, tudatosan felépített, megtervezhető folyamat. (Chomsky 1957) A kompetencia 

fogalmát ettől kezdve széleskörűen használták a XX. század második felében. (Wine-Smye 

1981) 

Az 1990-es évektől a kompetencia a pedagógia tudományában is fontos fogalommá 

vált. Sokat foglalkoznak vele, értelmezik, és új szempontokkal bővítik, ennek következtében 

a fogalom tovább gazdagodott. A kompetencia fogalma a kognitív pedagógia i 

szakirodalomban a következőképpen jelenik meg: a kompetencia a „tudásnak arra a 

formájára utal, amelynek elsajátítása természetes közegben, életszerű tapasztalatok révén 

történik, és így alkalmazása is természetes könnyedséggel és hatékonysággal valósul meg. 

Hasonlóan ahhoz, ahogy az anyanyelvet megtanuljuk, majd végtelenül sokféle gondolat 

megfogalmazására alkalmazzuk.” Ebben a tekintetben a kompetencia az értékes, érvényes, 

hasznosítható tudás egyik kategóriája (NAT 2007).  

A modern, tudás alapú, erős gazdasági versenyre, politikai demokráciára, az emberi 

kapcsolatok humanitására épülő társadalomban az iskolázás során kialakítandó, megerősítendő és 
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fejlesztendő kompetenciák (tudások, készségek, képességek) rendszerének leglényegesebb 

alapvető elemei a kulcskompetenciák.  

A kompetenciák komplex, minőségi jellemzőkkel körülhatárolható tudást jelentenek, mely 

jellemzők közül legfontosabb azok transzferálhatósága, az eredeti tanulási szituációtól eltérő 

helyzetben való alkalmazhatósága (Molnár 2007). Ha a tudás szerveződési formáit egy 

háromdimenziós térben képzeljük el, a szakértelem és műveltség mellett a harmadik 

dimenzió a kompetencia, mely a pszichológiailag meghatározott rendszer, a képességek, 

készségek sajátos rendszerbe szervezése. A kompetencia jellemzéseként elmondhatjuk, 

hogy kevésbé tartalomfüggő, mint a szakértelem és műveltség (Csapó 2003), a 

kompetenciákat tehát ezért lehet szélesebb körben alkalmazni.  

2.2. Kulcskompetenciák  

Az oktatásban korábban használt és sokkal szűkebben értelmezhető basic skills 

(alapkészségek) fogalomhasználatát a key competences (kulcskompetenciák) kifejezés 

váltotta fel annak okán, hogy a kompetencia – miközben magába foglalja a tanulás 

képességét és módszereit is – a készségek, az ismeretek , adottságok és attitűdök olyan 

ötvözete, mely tartalmazza a nyitottságot, az érdeklődő hozzáállást is (Kósa 2005). A 

kulcskompetenciák felosztása változó. Belgium francia közösségében az oktatásügyi vezetés 

már 1997-ben teljes mértékben beépítette a tananyagba a kulcskompetenciák fejlesztésé re 

irányuló programokat a tankötelezettség egész időtartamára is. A fejleszteni kívánt 

kulcskompetenciákat az alábbi négy csoportba sorolták:  

• Az önbizalmat és személyes fejlődést megalapozó kompetenciák 

• a gazdasági, szociális és kulturális életben való aktív részvételt elősegítő 

kompetenciák 

• a felelős állampolgárrá váláshoz szükséges kompetenciák 

• a szociális emancipációt biztosító kompetenciák (Mihály 2002)  

Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) által kiadott, D. S. Rychen 

és L. H. Salganik kidolgozta 2003-as összegzésben három nagyobb kategóriára bontja a 

kulcskompetenciákat:  

• szövegértés 

• természettudományok 

• matematika ( Rychen – Salganik 2003) 

Mindez 2012-ben bővül problémamegoldással. 
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Magyarországon a NAT kilenc pontban határozta meg az anyaország oktatási rendszerében 

fejleszteni kívánt területeket, kulcskompetenciákat:  

1. anyanyelvi kommunikáció/kompetencia, 

2. idegen nyelvi kommunikáció/kompetencia, 

3. matematikai kompetencia, 

4. természettudományos kompetencia, 

5. digitális kompetencia, 

6. hatékony önálló tanulás, 

7. szociális és állampolgári kompetencia, 

8. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, 

9. esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség (NAT 2007); 

Főként a kötelezően előírt tudás alapján (pl. Nemzeti Alaptanterv) csoportosítják a 

képességeket: 

• írás 

• olvasás 

• számolás 

• általános gondolkodási képességek 

A fent említett kulcskompetenciák segítik az önálló személyiség kibontakozását, 

kifejlődését, illetve sokrétű tudást jelenítenek meg, mely természetesen jól szervezett 

ismeretekre és alapkészségekre épül (Csapó 2003).  

2.3. Anyanyelvi kompetencia  

A NAT által kidolgozott kulcskompetencia szerves részét képezi az anyanye lvi 

kommunikáció/kompetencia. Az emberi kommunikáció alapvető eszköze a nyelv, tehát az 

anyanyelvi kompetencia koordinálható, a kommunikációban és az információfeldolgozásban 

betöltött helye miatt az első a kulcskompetenciák között. A NAT a következőképpen 

határozza meg az anyanyelvi kommunikációs kompetencia fogalmát: „ …magában foglalja 

a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban 

és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás) valamint a helyes és 

kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és 

képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységben” (NAT 2007). 

Az anyanyelvi kompetencia legfontosabb része a szövegértés és szövegalkotás. Egy szöveget 

csak akkor tudunk értelmezni, ha a nyelve számunkra ismert. A nyelv így kulcsfontosságú szerepet 

kap a megismerésben, hisz a nyelv az, ami az emberi kommunikáció legfontosabb eszköze. A 
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kommunikációközpontúság azt jelenti, hogy az anyanyelvi nevelésnek nemcsak célja, hanem eszköze, 

módszere is a kommunikáció. (vö. H. Molnár 2013) 

2.4. Szövegértés  

Aki a mai változékony, rohamosan fejlődő világunkban érvényesülni akar, annak szüksége 

van az önálló ismeretszerzésre, a hatékony tanuláshoz nélkülözhetetlen kommunikác ió s 

felkészültségre. A megszerzendő ismeretek leginkább nyelvi, szöveges vagy vizuá lis 

kifejezésformában öltenek testet. Megfelelő szintű olvasási képességre, szövegértésre 

szükség van az információk megtalálásához. Gondoljunk csak egy bútor összeszerelés i 

útmutatójára, vagy a vegyszerek, háztartási tisztítószerek, kellékek, permetszerek 

felhasználási javaslatára, azok veszélyeire való figyelmeztetésről. E képesség nélkül az 

egyén csupán „passzív polgára” a társadalomnak. Sajnálatos módon a felmérések nagy része 

azt mutatja (lásd PISA, TIMSS-mérések), hogy a tanulók nagy százaléka az általános 

iskolából úgy kerül ki, hogy funkcionális analfabéta, azaz nem érti azt, amit olvas. (Mihály 

2002). 

De mi is a szövegértés? A szövegértés fogalmát már számos gyakorlati és elmélet i 

tanulmány meghatározta. (A. Jászó 2003; Gósy 2008; Tóth 2006.) Hagyományos 

megfogalmazás szerint „az olvasás a leírtak által vezetett gondolkodás, az olvasási készség 

pedig az írott szövegek megértésének képessége. Az olvasás tehát egyfajta dekódolási 

mechanizmus, a leírt szavak transzformációja beszélt (kiejtett) szavakká, miközben 

megtörténik a tartalom felismerése” (Gósy 2008; Adamikné 2003; Csépe 2006). Császi a 

szövegértés fogalmának kutatási összefoglalásaként azt mondja, hogy „a szövegértést 

általánosan a szövegbe kódolt üzenet rekonstruálásaként határozhatjuk meg. A szövegértés 

megvalósulhat olvasással vagy hallott szöveg befogásával. Mindkettő olyan folyamat, 

amelyet a diáknak el kell sajátítania, azaz meg kell tanulnia. A szövegértés fejlesztésének  

igénye ma minden szövegtípust érint, és magában foglalja a kritikai és a kreatív olvasás 

képességének fejlesztését, beleértve a valós és a virtuális csatornákon keresztül felfogott 

jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását is.” (N. Császi 2009).  

Az olvasás-szövegértés az írott szöveg megértése, felhasználása és az ezekre való 

reflektálás annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és 

hatékonyan részt vegyen a mindennapi életben.  
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III. A KÁRPÁTALJAI KÖZÖSSÉG – KÉTNYELVŰ BESZÉLŐKÖZÖSSÉG 

Az ma már nyilvánvaló, hogy a „klasszikus” értelemben felfogott kétnyelvűség, azaz két 

nyelv azonosan vagy megközelítően magas fokú ismerete a kétnyelvűek túlnyomó 

többségére nem jellemző, az egyes beszélők másodnyelvi (sőt első nyelvi) ismerete egyazon 

közösségen belül is változó lehet. A „klasszikus” értelemben felfogott kétnyelvűség (két 

nyelv azonosan magas fokú ismerete) és egynyelvűség (egyetlen nyelv ismerete) között 

éppen ezért egy közösségen belül számtalan átmeneti kategória figyelhető meg.  

Csernicskó (1998, 2003 szerk.) úgy véli, a kétnyelvűség számos definíciója közül itt 

a meglehetősen tág funkcionális meghatározást látszik célszerűnek elfogadni, mely szerint 

egyéni szinten kétnyelvű az, aki mindennapi beszédtevékenysége során anyanyelve mellet t 

még legalább egy nyelvet használ (vö. Weinreich 1968; Grosjean 1982; 1992; Lanstyák 

1991 ). A beszélők nyilvánvalóan nem a társadalomtól elszigetelten használják a nyelveke t, 

így az ilyen vagy olyan fokon kétnyelvű személyek közösséget alkotnak. Egy közösséget 

akkor tekintünk kétnyelvűnek, ha a közösséget alkotó beszélők túlnyomó többsége két vagy 

több nyelvet használ (vö. Kontra 1981,8; Lanstyák 1993, 12). Ilyen értelemben a közösség 

azon tagjai is kétnyelvűnek tekintendők, akik csak gyengén beszélik az első vagy második 

nyelvet (vő. Göncz 1985, 14; Lanstyák 1993, 12), a különbség közöttük csak abban áll, hogy 

a fenti kétnyelvűségi kontinuum melyik végpontjához állnak közelebb. 

A másodnyelv áll hozzánk közelebb, nem az idegennyelv. Idegen nyelvnek nevezik 

ellenben azt a nyelvet, amelyet az egynyelvű közösségek egyes tagjai sajátítottak el és 

rendszerint sajátos szituációkban használnak (vö. Kontra 1981, 9; 1990, 27-28; Lanstyák 

1993, 13). Például a kárpátaljai magyarság vonatkozásában az angol, német, francia stb. 

idegen nyelv, az ukrán, orosz viszont másodnyelv. A kétnyelvűséghez fűződő 

szociokulturális attitűdök alapján az additív (hozzáadó) és a szubtraktív (felcserélő) típust 

különítik el. Additív kétnyelvűség esetén az anyanyelv (első nyelv) társadalmi értéke magas, 

a kétnyelvűség pozitívan hat a kognitív fejlődésre. Szubtraktív kétnyelvűség esetén az 

anyanyelv leértékelődik a beszélők tudatában (vö. Göncz 1995, 70-71). 

A kárpátaljai magyarság kétnyelvűségének leglényegesebb vonása, hogy kisebbségi 

kétnyelvűségről van szó, ami azt jelenti, hogy a közösség első nyelve (a magyar) jogilag 

alárendelt helyzetben van az államnyelvhez, az ukránhoz képest. Másik lényeges vonása, 

hogy őshonos, nem pedig emigráns kétnyelvűségről van szó, az utóbbinak ugyanis számos 

tekintetben mások a jellemzői (vő. pl. Bartha 1993; 1995). 

  



15 
 

IV. A KÁRPÁTALJAI MAGYAR ISKOLÁK OKTATÁSÁNAK ALAKULÁSA 

4.1. „Reformok kora”  

A Szovjetunió megszűnése után a kárpátaljai magyarságnak a független Ukrajna keretei 

között kellett meghatároznia önmagát. A kárpátaljai és a magyarországi magyar tudományos 

közélet figyelme is fokozatosan irányult a régió (és más határon túli magyar kisebbségek) 

nyelvkörnyezettani, nyelvhasználati kérdéseinek és sajátosságainak a vizsgálatára. Ezzel 

együtt a figyelem fokozatosan ráirányult a magyar, mint anyanyelv oktatásának 

kérdéskörére is. Kárpátalján az első nyílt polémia a témában az ungvári 8. Élőnye lvi 

konferenciához köthető. A konferencia témája a kisebbségi magyar iskolai nyelvhaszná la t 

volt (lásd Csernicskó–Váradi szerk. 1996). Ezen a tanácskozáson hangzott el az az előadás 

(Beregszászi–Csernicskó 1996) a kárpátaljai magyar nyelv-tankönyvek szemléletéről, a 

nyelvi változatosságnak a tankönyvekben való megjelenéséről (illetve annak hiányáró l), 

amely vitát generált, majd közös gondolkodásra késztette a régió nyelvészeit és 

tankönyvíróit az iskolai tankönyvek tartalmáról, nyelvszemléletéről. 

A szakmai párbeszéd során az alábbi főbb tézisek fogalmazódtak meg (Beregszászi 2012 

alapján): 

⁜ A Szovjetunió idejéről megöröklött magyar nyelv tankönyvek felett eljárt az idő; 

grammatika-központúak, figyelmen kívül hagyják a nyelvi változatosságo t, 

szemléletük felcserélő (szubtraktív), kizárólag a nyelv sztenderd változatáva l 

foglalkoznak, minden ehhez viszonyított eltérést hibaként stigmatizálnak (beleértve 

a kárpátaljai magyar nyelvjárási sajátosságait)  

⁜ A Magyarországról behozott magyarnyelv-tankönyvek nem jelentenek megoldást, 

hisz szerkezetükben nem illeszkednek a helyi oktatási rendszerhez, tartalmukban 

pedig távol állnak attól, hogy a kárpátaljai magyar közösség valós nyelvi-

nyelvhasználati helyzetére reagáljanak. 

⁜ Felvetődik a kérdés, mennyire hatékony a magyar anyanyelvi nevelés Kárpátalján. 

2000 tavaszán egy kérdőíves kutatás vizsgálta a kárpátaljai magyar középiskolások 

nyelvhasználatát. Abból kiindulva, hogy a korábbi évtizedek homogenizáló ideológiájának  

és a felcserélő módszernek az elképzelésében az eszményített sztenderd normáival kell 

tisztában lenniük az oktatás kimeneti szakaszán álló tanulóknak, kérdőíves módszerrel, 

többféle feladattípust használva mértük fel, hogy mennyire sikerült a felcserélő személetre 

alapozó módszerrel elérnie a célt: a sztenderd magyar nyelvváltozat elsajátíttatását. A 

vizsgálat Kárpátalja összes magyar középiskolájában az egy évvel az érettségi előtt álló 10. 
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osztályos tanulók körében folyt. Az adatok azt mutatták, hogy bár a tantervi célok között 

kiemelt helyen szerepel a sztenderd nyelvváltozat oktatása, e téren az iskolai anyanye lvi 

nevelés kevéssé hatékony (lásd pl. Beregszászi 2002, 2004, Csernicskó szerk. 2003, 

Beregszászi–Csernicskó 2004a, 2004b stb.). 

Az anyanyelvi nevelés reformja szempontjából a vizsgálat legfontosabb hozadéka az 

volt, hogy empirikus kutatási adatokkal alátámasztva látták a korábbi, felcserélő szemlé le t 

sikertelenségét. Ez pedig megkövetelte, hogy a kudarcot valló módszer helyett valami mást, 

valami várhatóan eredményesebb és közösségileg hasznosabb módszert dolgozzanak ki. 

Az anyanyelvi nevelés átalakítása során a cél a felcserélő (szubtraktív) helyett a 

hozzáadó (additív) szemlélet érvényesítése lett. Olyan szemléletet sikerült érvényesíteni,  

amely tényként kezeli a nyelvi változatosságot, fel- és elismeri a nyelvváltozatok szerepét, 

értékeit. Aminek a közösségi hozadéka az, hogy a tanulók kommunikatív kompetenciájának  

szerves részévé válik a beszédhelyzethez automatikusan igazodó (szóbeli és írásbeli) 

nyelvhasználat készsége. Az iskolai anyanyelvi nevelés legfontosabb feladata így az lehet, 

hogy hasznosítható tudást közvetítsen, felkészítse a tanulókat mindazon nyelvi kihívások 

megoldására, kezelésére, amelyekkel az iskolában és (főként) az iskolán kívül 

találkozhatnak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a közösség valós nyelvi helyzete, a 

kárpátaljai magyar nyelvhasználat jellegzetességei helyet kaptak az oktatásban (bővebben 

pl. Beregszászi–Csernicskó 2007a, 2007b, Beregszászi 2011a, 2011b, 2011c, 2012). 

Az első sikeres lépés az anyanyelvoktatás tartalmának a módosítására és a 

változtatások kodifikálásra a 2005-ben megjelent, az ukrán oktatáspolitikai reformhoz 

igazodó, a korábbi 11 évfolyamosról 12 évfolyamos oktatási rendszerhez igazított magyar 

nyelv tanterv elkészítése volt (Kótyuk szerk. 2005). Az előző általános és középiskola i 

tantervekhez képest ez a tanterv főleg szemléletében volt más. Az általános iskola felső 

tagozatán a tananyag tartalmát (főleg grammatika) nem lehetett jelentősen átszabni, ezt az 

állami alaptanterv nem tette lehetővé. Változtatni lehetett azonban az anyanyelvhez és annak 

változataihoz való viszonyuláson, és funkcionálisabban lehetett megközelíteni a nyelvtani 

ismeretek tanítását is. A 2005-ös tanterv újdonsága volt, hogy: 
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⁜ alkalmazta az additív (hozzáadó) szemléletet; 

⁜  nem a grammatika oktatását tekintette fő feladatának, hanem azt, hogy az 

iskolából kikerülők képesek legyenek minden helyzethez megtalálni a megfe le lő 

nyelvi változatokat és grammatikai formákat, 

⁜ a nyelvtant nem öncélúan igyekezett tanítani, hanem azért, hogy a tanuló 

könnyen, magabiztosan és tudatosan tudjon válogatni a rendelkezésére álló 

nyelvi elemek közül, amikor egy konkrét élethelyzetben kell szóban vagy írásban 

megnyilvánulnia; 

⁜ kimondta, hogy a nyelvhasználat helyénvalóságának ismerete az anyanyelv 

oktatásának egyik legfontosabb célja. (vö. Beregszászi 2012) 

4.2. A kárpátaljai magyar középiskolai oktatásról  

Az ukrajnai oktatási struktúrában nem válnak szét élesen az oktatás különböző szintje i. 

Sokszor a „középiskola” kifejezés fedi le - az elemi, az általános és a középiskolai szintet. 

Ez azzal magyarázható, hogy sok településen egy épületben, egy igazgatás alatt, középiskola 

összefoglaló néven található az oktatás mindhárom szintje. Összességében, az elemi 

osztályoktól az érettségiig az ukrajnai közoktatás 11 évfolyamos és három fokozatú. Hat 

éves kortól kötelező az első fokozat (alsó tagozat, 1–4. osztály), erre épül a második (felső 

tagozat, 5–9. osztály), majd a harmadik (középiskola, 10–11. osztály). Vannak csak I. 

fokozatú (elemi) iskolák (1–4. osztály), I–II. fokozatú intézmények (1–9. osztály, általános 

iskolák), I–III. fokozatú intézmények (1–11. osztály, ezek a teljes középiskolák), II–III. 

fokozatúak (5–11. osztály, gimnáziumok), valamint csupán III. fokozatúak (10–11. osztály, 

líceumok). Az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma által jóváhagyott tantervek 

külön készülnek magyar nyelvből az I. fokozatú, illetve a II–III. fokozatú iskolák számára. 

A tanterveket és a tankönyveket az oktatási minisztérium hagyja jóvá, az oktatásban csak a Kijevben 

engedélyezett tantervek, tankönyvek, oktatási segédanyagok használhatók (vö. Beregszászi 2014). 

A jelenlegi ukrajnai oktatási struktúrában (2008 óta) a felsőoktatásba való bekerülés 

feltétele emelt szintű érettségi vizsgák tétele a független tesztközpontokban az egyes 

választott szakoknak megfelelően kijelölt tárgyakból. Ukrán nyelvből és irodalomból az 

emelt szintű érettségi vizsga kötelező minden felsőoktatásba jelentkezni kívánó számára, 

minden szakra. A kárpátaljai magyar iskolák végzősei emelt szintű érettségi vizsgát magyar 

nyelvből (sem, mint anyanyelvből, sem, mint idegen nyelvből) és irodalomból a jelenlegi 

(2018–2019-os) tanévvel bezárólag nem tehettek.  
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A magyar iskolákban érettségizőknek is kötelező ukrán nyelvből és irodalomból emelt szintű 

érettségit tenniük, ha továbbtanulási szándékaik vannak, és ez az érettségi semmiben nem 

különbözik az ukrán tannyelvű iskolákba járó tanulók emelt szintű ukrán érettségijétől. Ezzel 

az a (magyar oktatási szakemberek és érdekvédelmi szervezetek által más sokszor felvetet t 

és megoldást sürgető) társadalmi probléma és esélyegyenlőtlenség állt elő, hogy elvileg 

egyenlő feltételek mellett, egyforma értékelés mentén versenyez egymással az emelt szintű 

érettségin az az ukrán iskolába járó diák, aki anyanyelveként, és az a magyar iskolába járó 

diák, aki másodnyelveként (vagy idegen nyelvként) tanulta az ukránt, ráadásul nem is azonos 

óraszámban és követelményrendszer mentén. Ez a folyamat 2008 óta negatívan befolyáso lja 

a magyar iskolákban érettségizők továbbtanulási lehetőségeit, valamint sokat ártott a magyar 

tannyelvű iskola presztízsének, sok szülő a majdani továbbtanulási szándék okán eleve 

többségi tannyelvű iskolát választ gyermekének, vagy az anyanyelvű iskola után a 

magyarországi továbbtanulást választják. (Erről a problémakörről részletesebben lásd: 

Csernicskó 2009, 2010, 2011, 2013, 2014). 

A kárpátaljai magyar kisebbségi közösség számára a jelenlegi ukrajnai zavaros 

társadalompolitikai helyzetben kiemelten fontos az anyanyelv és az anyanye lvű 

iskolahálózat megőrzése. A magyar mint anyanyelv tantárgy oktatásának a tartalmán 

keresztül a közösség jövője, megmaradása, identitásának és nyelvének megőrzése 

hatékonyan befolyásolható (lásd Brubaker és mtsai 2011: 287, Papp 2012, Beregszászi 2002, 

2012, Csernicskó 2013: 473–499, 2014). Fontos, hogy a magyar tannyelvű iskolának legyen 

presztízse a közösségben, használható és hasznosítható tudást közvetítsen, s ennek egyik 

feltétele az anyanyelv oktatásának megújítása, tartalmának folyamatos frissítése, a 

kárpátaljai magyar nyelvi tervezés hosszú távú céljaihoz való igazítása. A magyar tannyelvű 

iskolák talpon maradásához az szükséges, hogy értékes alternatívát jelentsenek a 

közösségnek. Ennek része a magyar nyelvű felsőoktatás megléte és elérhetősége a 

kárpátaljai magyar iskolarendszerben érettségizők számára (is). (vö. Beregszászi 2016) 

  Olyan témakörök jelentek meg a középiskolai osztályok tananyagában, amelyek – 

amellett, hogy előzmény nélküliek voltak a régióban – módot adtak arra, hogy a közösség 

nyelvhasználatáról, nyelvi helyzetéről rendelkezésünkre álló tudományos eredmények végre 

megjelenjenek az oktatásban. Olyan tartalmi egységek kerültek a tantervbe és a 

tankönyvekbe, mint például a szituatív (beszédhelyzethez igazodó) nyelvhasználat; a nyelv 

és a nyelvváltozatok fogalma; a nyelv változékonysága és viszonylagos állandósága; a 

nyelvváltozatok virtuális egyenlősége és aktuális egyenlőtlensége; a nyelvi alapú 

diszkrimináció és a nyelvi tolerancia. Beépültek az oktatás tartalmába a helyi magyar 
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nyelvváltozatok jellemző sajátosságairól (nyelvjárási jellemzők, a nyelvi kontaktusok 

hatásai: kölcsönzés, kódváltás, pragmatikai sajátosságok), a magyar nyelv más változataihoz 

viszonyított hasonlóságairól és különbségeiről szóló ismeretek.  

Igaz, közben az ukrán állami oktatáspolitika kiszámíthatatlanságának köszönhetően 

2010 nyarán az ukrán parlament egy hirtelen döntése visszaállította a gyakorlatban még 

életbe sem lépett 12 évfolyamos képzés helyett a Szovjetuniótól örökölt 11 évfolyamost.  

Ezért új középiskolai tantervre volt szükség (Beregszászi, Csernicskó, Braun, Hnatik-Riskó 

szerk. 2010), és két tankönyv helyett egyben kellett összevonni a 11. és 12. osztály 

tananyagát (Beregszászi 2011b), ám ez az oktatásnak a 2005-ös tantervben elképzelt 

tartalmán, szemléletén és módszerein nem változtatott. 

A kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelésben 2005 óta tantárgy-pedagógiai reform 

van folyamatban (lásd Beregszászi 2009, 2010, 2011a, 2012, 2014), aminek 

megvalósításában kiemelt szerepük van az iskolai tanterveknek és a magyar nyelv-

tankönyveknek. Ezek tartalmi és szemléletbeli átalakítása 2005 óta fokozatosan folyik, a 

leglényegesebb és leglátványosabb változás és elmozdulás az előzőekhez képest a 

középiskolai osztályok tananyagában történt. 2010 óta a régióban korábban megszokott 

középiskola tananyag teljesen megváltozott, megújult, nem a grammatikai ismeretekre 

helyezi a hangsúlyt, hanem stilisztikai (10.osztályban), valamint nyelvhasznála t i-

szociolingvisztika és retorikai ismereteket (11. osztályban) közvetít. 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Magyar tanszéki csoportjában az 

utóbbi 15 évben több kutatás koncentrál a kárpátaljai magyar közösség oktatástervezésé re,  

a közösség. Anyanyelv-oktatási stratégiáira, a megvalósítás lehetőségeire (tankönyvek, 

módszertani útmutató, tantervek (lásd. Pl. Beregszászi 2010, 2010a, 2011, 2012a, 2012b, 

2014a, 2014b). A főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontja (akkor még Limes 

Társadalomkutató Központ néven) végezte 2000-ben az első átfogó hatékonyságvizsgálato t 

a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelésről, amit a szakma Iskola 2000 néven ismer (Vö. 

Beregszászi 2002, Csernicskó szerk. 2003), és eredményei megalapozták a kárpátaljai 

magyar anyanyelvi nevelés reformját. 

A kárpátaljai magyar iskolákban jelenleg az anyanyelv oktatásának viszonylatában 

folyamatban van egy olyan módszertani szemléletváltás, tantárgy-pedagógiai reform 

megvalósítása, mely a közösség jelenlegi igényeinek és nyelvi céljainak megfelelően, a 

kárpátaljai magyar közösség nyelvállapotát feltáró tudományos alapkutatásokra 

támaszkodva kívánja új nyelvészeti és nyelvpedagógiai alapokra helyezni az oktatás 
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tartalmát és módszereit. Ideje volna egy olyan újabb hatékonyságvizsgálatnak, ami felméri 

ennek a reformnak az eredményeit. (vö. Beregszászi 2014) 

A következő megoldandó probléma a kimenet, vagyis az érettségi vizsga kérdése volt. A 

magyarországi közép- és emelt szintű érettségi a komplex nyelvi és irodalmi műveltsége t, 

valamint az alkalmazó nyelvhasználati tudást méri (alapvetően szövegértési és 

szövegalkotási készségeket). A kárpátaljai magyar iskolákban a 2016-2017- es tanévig 

szokásos tartalomírás magyar nyelvből tehát elavult vizsgáztatási forma volt. A 2016/17-es 

tanév végére sikerült elérni, hogy a középiskolai anyanyelvi oktatás kimenete, vagyis a 

magyar nyelv érettségi vizsga követelményrendszere is megújuljon, és kidolgozásra 

kerüljön a magyar nyelv érettséginek és vizsgának egy olyan leírása és 

követelményrendszere, amely nagyban kompatibilis a magyarországi középszintű magyar 

érettségivel, így – amellett, hogy a magyar iskolába járó gyerekek végre magyarból (is) 

érettségizhetnek -- elértük, hogy a kárpátaljai magyar gyerekek magyar nyelv érettségi 

vizsgáját megfeleltessék a magyarországi magyar nyelv és irodalom középszintű 

érettséginek. A magyarországi magyar érettségi feladatok a gyakorlati nyelvhasználatra 

helyezik a hangsúlyt az elvont ismerettartalmak visszakérdezése helyett. Ez a változás abból 

a nemzetközi példák által is megerősített helyes felismerésből származik, hogy az 

érettségizők több mint 90 százaléka nem fog később irodalomtudománnyal vagy 

nyelvészettel foglalkozni, vagyis semmi hasznát nem veszi a bebiflázott nyelvtani 

szabályoknak, a mondatelemzések sémáinak, vagy irodalmi életrajzok adatainak. A többség 

számára sokkal fontosabb, hogy helyesen tudjanak értelmezni hétköznapi szövegeket, és 

képesek legyenek gyakorlati helyzetekben megfelelő szövegeket írni. A középszintű vizsga 

ezért egy szövegértési feladatsort, egy köznapi szövegalkotási feladatot, valamint egy 

műelemzés feladatot tartalmaz. A szövegértési feladatok mindig hétköznapi szövegekhez 

kapcsolódnak, ez lehet egy sütés-főzésről szóló újságcikk, egy ismeretterjesztő írás, egy 

interjúrészlet stb. A köznapi szövegalkotás az jelenti, hogy választhatnak a diákok egy 

szituációhoz és műfajhoz kötött szövegalkotás, illetve egy érvelésre épülő szövegalkotás 

között. A műelemzés pedig egy irodalmi mű (vers, novella, prózarészlet) elemzése, vagy két 

mű összehasonlító elemzése 400–800 szóban. Változások lettek az értékelésben is, például 

a jó helyesírást ezután jutalmazzák a javítás során. (Vö. Beregszászi 2018) 

Az Iskola 2000-hez fogható volumenű vizsgálatot elvégezni komoly előkészüle tet,  

anyagi és intézményi hátteret igényel, igy erre nem vállalkozhatom. Végezhető viszont olyan 

mikrovizsgálat, aminek az alapsokasága mégis képet tud nyújtani a magyar iskolákban folyó 

anyanyelvi nevelés eredményességéről. Ilyen vizsgálat volt az a szövegértési kompetencia-
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mérés, melynek eredményeit ebben a szakmunkában taglalom. A felsőoktatásban részt vevő 

hallgatók ugyanis szövegértéi kompetenciájukat az érettségit követően az iskolából “hozzák 

magukkal”, a felsőoktatásban már kifejezetten az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésé re 

irányuló tantárgyak általában nincsenek, a hallgatók szaktárgyakat és általános műveltségi 

tárgyakat tanulnak (kivételt a magyar szakos tanárképzésben futó néhány tárgy jelent csak), 

így a Rákóczi Főiskola hallgatóinak szövegértési kompetenciái tulajdonképpen a kárpátaljai 

magyar közoktatási rendszer eredményességét (is) mutatják.  
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V. KOMPETENCIAMÉRÉSEK 

5.1 Nemzetközi kompetenciamérések 

Az iskolai évek alatt szerzett tudás életben való alkalmazásának képességét 

kompetenciamérésekkel vizsgálhatjuk. A legnagyobb nemzetközi felméréseket az OECD és 

az IEA végzi.  

Az IEA (International Association fot the Evaluation of Education Achievement / 

Tanulói Teljesítmények Vizsgálatának Nemzetközi Társasága) szervezésében a TIMSS- 

vizsgálatok (Trendsin International Mathematics and Science Study) keretein belül 

négyévenkénti tesztsorozattal mérik a tanulók teljesítményét a természettudományok és 

matematika területén (Mihály 2000). Ukrajna is részt vesz ebben a vizsgálatban 2007 óta, 

de az ország nagyságából és a magyar kisebbség alacsony számából eredően a legutóbb i 

2011-es vizsgálat adatbázisából, mely 148 iskola 3378 diákját vizsgálta, „az otthon beszélt 

nyelv szerint nem lehet magyarokra vonatkozó adatokhoz jutni” (Ferenc 2014:189).  

Az IEA által szervezett PIRLS-vizsgálat (Progress In International Reading Literacy 

Study), mely a szövegértési képességek felmérését célozza meg, sajnos nem terjed ki 

hazánkra. Igaz, hogy a program 9-10 éves tanulók szövegértési kompetenciájára fókuszá l, 

mégis nagyszerű kiindulási alapot adhatna mind a tanulók, mind a tanárok számára a 

mintától nyert jelentős mennyiségű kutatási adat strukturált számítógépes statisztika i 

elemzése, hogy felmérjük a tanulók nyelvi kompetenciáit, és arra is lehetőséget nyújtana, 

hogy az eredmények alapján – amennyiben szükséges – olyan programokat dolgozhatnánk  

ki, melyek révén célzottan javíthatók a tanulók nyelvi kompetenciái.  

Továbbá ilyen nemzetközi tanulói teljesítménymérő program még a PISA 

(Programme for International Student Assessment), melyet a legfejlettebb államokat 

tömörítő Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) dolgozott ki. A 

vizsgálat azt méri – több országban is összehasonlító módon, standardizált eszközökkel – 

hogy a tanulók milyen mértékben alkalmazzák szövegértési képességüket a hétköznap i 

helyzetekben megjelenő szövegek megértésekor és értelmezésekor; vagy mennyire képesek 

felismerni, megérteni, értelmezni és megoldani egy matematikai vagy természettudományi 

jellegű problémát, ha ilyennel találkoznak. Ez egy monitorozó felmérés, amely a 15 éves 

tanulók képességeit vizsgálja az olvasás, a matematika és a természettudományok területén. 

2000-ben az olvasás-szövegértés, 2003-ban a matematika volt a középpontban, 2006-ban 

pedig a természettudományos műveltség kapott kiemelt figyelmet, míg 2009-ben ismét az 

olvasás-szövegértés eredményeit vizsgálták részletesebben (Balázs et al. 2010). 
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A vizsgálat azt méri, hogy a tanulók milyen mértékben alkalmazzák a szövegértés i 

képességüket a hétköznapi helyzetekben megjelenő szövegek megértésekor és 

értelmezésekor; vagy mennyire képesek értelmezni megoldani egy matematika i, 

természettudományi jellegű problémát, ha ilyennel találkoznak. 

5.2 A mérések, mint a problémafeltárás eszközei 

A mérések nemcsak egyértelműen kimutatják a lemaradás jelenségét, hanem arról is 

informálnak, hogy az mely területeken milyen mértékű. Ilyen értelemben pl. a PISA 2000 

vagy az utóbbi évek országos kompetencia-mérései diagnosztikus jellegűek. Rámutatnak a 

gyenge pontokra, és egyben kijelölnek bizonyos fejlesztési irányokat. Az országos 

kompetencia-mérések annyiban adnak többet, hogy mindezt nem csupán országos szinten 

teszik meg, hanem az intézmény vagy akár az egyes osztály szintjén is képesek ugyanezt 

nyújtani. 

A mérések országos és helyi tapasztalatainak hatására a pedagógusok és a döntéshozók 

egyre nagyobb részében tudatosodik a probléma lényege és a változtatás szükségessége. 

Egyre többen látják, hogy a közoktatás átstrukturálódása és a hagyományos 

követelményrendszer, módszertan közötti ellentmondást kezelni kell, mert különben a fiatal 

generáció nagy része a más országokban élő kortársaihoz képest behozhatatlan hátrányba 

kerül a munkaerőpiacon. A nemzetközi mérések egyértelműen közvetítik az egyre inkább 

nemzetközivé váló munkaerőpiac elvárásait a közoktatással szemben. A mérések anyagának 

összeállítása egyértelműen megmutatja, hogy a gazdaság kevesebb „akadémikus” ismeretet 

vár el az egyéntől, mint azt korábban gondoltuk, ám feltétlenül elvárja azok valós helyzetben 

való alkalmazásának képességét (pl.: matematikai eszköztudás), vagy a kommunikác ió s 

készségek minél magasabb szintjét (pl.: olvasás szövegértés).  

Az országos méréseknek tehát napjainkban nem az ellenőrzés, hanem az önismeret 

fejlesztése és a tervezés tényekkel való jobb megalapozása az elsődleges célja. Ilyen 

értelemben az országos mérések a tartalmi szabályozás egyik legfontosabb, rövid távon is 

hatásos eszközévé válhatnak. 

Ukrajna is csatlakozott több nemzetközi mérés programjához (PISA, TIMMS), 

továbbá megszervezésre került 2013-ban egy országos központi felmérés is, ami sajnos nem 

kompetencia alapú volt. Az elemzések leginkább a tárgyi tudásra összpontosítottak. Így 

teljesen elmaradt a nemzetközi gyakorlatra jellemző elvi elemzés, a mutatók nem indukálták 

a tantárgyi tartalmak változását a közoktatásban. 
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5.3 Országos kompetenciamérések 

Az Országos kompetenciamérés 2001-ben indult, és 2006 óta minden évben méri a 6., 8. és 

10. évfolyamos tanulók szövegértését és matematikai eszköztudását. Az Országos 

kompetenciamérés, ahogy a többi mérés is, többféle szövegtípust és gondolkodási művelete t 

különböztet meg. A szövegtípusok tekintetében a Monitor-vizsgálat fogalmi keretéhez nyúl 

vissza, és elbeszélő, magyarázó, illetve dokumentum típusú szövegeket különböztet meg 

egymástól. A gondolkodási műveleteket illetően azonban továbbmegy, és minden egyes 

kérdésnél megállapítja annak besorolását, így a füzet egészében arányokat képes felállítani 

ezekkel kapcsolatban. Az Országos kompetenciamérés során a nemzetközi mérésekkel 

szemben minden, azonos évfolyamon tanuló diák ugyanazt a tesztet oldja meg. A 

gondolkodási műveletek közül az információ-visszakeresés egy vagy több, a szövegben 

expliciten jelenlévő információ megkeresését és beazonosítását várja el a tanulóktól. A 

kapcsolatok és összefüggések felismerése a szövegen belüli viszonyokra, hálózatokra kérdez 

rá. Az ilyen típusú kérdéseknél fontos, hogy a tanuló megértse a szöveg kohéziós erőit. 

Végül az értelmezés során a tanuló nemcsak a szöveg egészét érti meg komplexebb módon, 

hanem egyfajta reflexív viszonyt alakít ki az olvasott szöveggel. Megérti, mi a szerepe egyes 

nyelvi elemeknek, tágabb összefüggéseibe helyezi a szöveget más, általa ismert művek 

révén, illetve a szöveg egészét, annak fő mondanivalóját is megérti. A kompetenciamérés 

összeállítói az első években mindhárom évfolyamra (6., 8., 10.) megállapították a szövegek 

és a bennük előforduló kérdések arányait. 

5.4. Szövegértési kompetenciamérések Kárpátalján 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Magyar Tanszéki Csoportjának berkein 

belül született két mikrovizsgálat, amely a szövegértési kompetenciákat vizsgálta. Az első 

felmérésen 150 kilencedik osztályos tanuló vett részt nyolc tanintézményből. A diákok egy 

10 feladatból álló tesztlapot töltöttek ki. A teszten a maximálisan elérhető pontszám 50 volt. 

A kutatás célja nem lehetett minden tényező feltárása, csak egynéhány vizsgálatá ra 

szorítkozom, azok szerepét mutatom be nyolc kárpátaljai közép- és általános iskola 150 

általános iskolai szint utolsó évfolyamán tanuló diák között végzett tesztelés eredménye i 

alapján. A felmérésben részt vett tanintézmények a következők voltak: Beregszászi Bethlen 

Gábor Magyar Gimnázium, Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskola, Mezővári II. 

Rákóczi Ferenc Középiskola, Gyulai Általános Iskola, Izsnyétei 2-es Számú Általános 
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Iskola, Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum, Fornosi Általános Iskola és a 

Beregrákosi Általános Iskola. 

Az első mikrovizsgálat eredménye megerősítette a felállított hipotéziseket:  

1. A diákok objektív adatai (például a szülők végzettsége) összefügg a szövegértés i 

szintjükkel. A csoport adatai alapján kiderül, hogy kapcsolat van a szociális háttér és a diák 

tanulmányi eredménye között.  Egyértelműen kimutatható, hogy a kevesebbet olvasó szülők 

gyermeke, kevesebbet fog olvasni, és gyengébb teljesítményt nyújt majd az iskolában. A 

kutatásom csak egy aspektusát vizsgálta az adott problémakörnek, de már ez is elég 

egyértelmű felszólítás kell legyen a segítő szándékú pedagógus részére. 

2. A kárpátaljai magyar iskolások teljesítménye kb. 10 %-al alulmarad a náluk csaknem fél 

évvel fiatalabb magyarországi kortársaikhoz képest. A nyelvi és szövegértési kompetenciák 

fejlesztése vidékünk magyar iskoláiban tehát nem nyelvterületfüggő kérdés, hanem minden 

tanintézmény „égető” problémája. 

3. A tanulók érdemjegyei és a szövegértésben elért eredményeik összefüggenek, azaz 

akiknek az érdemjegyei jobbak, azok magasabb szinten teljesítenek. Azonban a tanárok által 

adott osztályzatok reális tudást és készségeket mérő értéke elnagyolt.  

4. Beigazolódott, hogy a tehetséggondozó intézmény tanulói jobban teljesítettek. Ennek 

egyik oka bizonyosan a jobb képességű diákok magasabb aránya. A gimnáziumi tanulók 

teljesítménye alig 1 %-kal haladta meg az magyarországi összátlagot, ami egyáltalán nem 

kielégítő teljesítmény. 

5. A nyelvi, szövegértési kompetenciák terén az általános iskolások között nemi dominanc ia 

figyelhető meg a lányok javára. A tesztlapok kiértékelése megmutatta, hogy a csaknem 20 

%-os különbség a lányok javára alátámasztotta eme hipotézist.  

6. A felmérés azt bizonyította, hogy az olvasás gyakorisága és a szövegértési képességek 

között összefüggés van, a magasabb a fogalmazási teljesítmény esetén is. Azt támasztják alá 

a nemzetközi felmérések is, hogy azok a diákok, akik leginkább szeretnek olvasni, azt 

rendszeresen teszik is, szignifikánsan jobban teljesítenek, mint azok, akik kevésbé szeretik 

vagy gyakorolják ezt a tevékenységet.  

7. A vizsgálatban használt feladatlap különböző feladattípust tartalmazott. Ezért a tanulók 

által nyújtott teljesítmény sem volt egyenletes. Az előző pontban megfogalmazottak alapján 

több nehézséget okoztak a nyelvtani kérdések, mint a direkt szövegértési feladatok. Ezen 

belül is a legtöbb gondot a szövegben akár explicit, akár implicit információt tartalmazó 

részek gyakorlati alkalmazása jelentett. Jellemző eredmény, hogy azok a diákok, akik a 

fogalmazási feladatba belekezdtek, azt általában viszonylagosan jól megoldották. Azonban 
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a legtöbb válaszadó hozzá sem fogott a fogalmazáshoz, az vagy ijeszti, vagy túlságosan 

bonyolultnak találja.  

A második mikrovizsgálatban 4 település 6 iskolájában 7 osztályában 71 tanuló 

töltötte ki a feladatlapot.  A vizsgálat alapját képező kérdőív két részből áll: Egy szociológia i 

tényezőket vizsgáló modul, mely a nemzetközi PISA- teszt részét is képezi; illetve a 

szövegértési képességeket felmérő feladatsorozat, melyet több kompetenciamérő  

standardizált feladatlapból emelt át: egyrészt a magyarországi Oktatási Hivatal 

feladatlapjából, illetve a 2000 és 2003-as évi PISA tesztek anyagából, valamint Beregszászi 

Anikó A lehetetlen lehetni Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyüjteményből.  

A kutatás hipotézisei beigazolódtak:  

• A magyar tannyelvű osztály tanulói eredményesebb pontszámmal végeztek, mint a 

többségi, jelen esetben ukrán tannyelvű osztály növendékei. Százalékban kifejezve 

24.95 %-kal jobb eredményt értek el a magyar tannyelven tanuló adatközlők.  

• A tehetséggondozó magyar osztályok tanulói 34.01%-kal jobb eredményt értek el a 

standard magyar/ukrán állami gondozás alatt álló középiskolák tanulóival szemben.  

• A vizsgálat eredményei igazolták, hogy az anyanyelven való tanulás eredményesebb  

a nyelvi és szövegértési kompetenciák fejlődése szempontjából, mint a 

másodnyelven való tanulás. Ez megerősíti a nyelvészeknek, az oktatáskutatóknak és 

pszichológusoknak azt a véleményét, hogy az anyanyelvű iskolában szerezhető meg 

legkönnyebben a hasznosítható tudás.  
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VI.  A KUTATÁSRÓL 

6.1. A kutatás bemutatása 

A kompetenciamérés célja az, hogy megismertessék az elemzőket, közvetve a tanárokat az 

egyes feladatok mérési céljaival és statisztikai paramétereivel. A diákok feladatonkénti 

eredményeit elemezve a tanárok képet kaphatnak arról, hogy diákjaik milyen problémákkal, 

hiányosságokkal küzdenek, melyek azok a területek, amelyekre nagyobb figyelmet kell 

fordítaniuk a jövőben, és milyen fejlesztési feladatokkal kell megbirkózniuk. A feladatok 

eredményeinek elemzéséből kiderül, hogy mely feladatok okozták a legtöbb gondot a 

diákoknak, melyek esetében választottak sokan valamilyen tipikusan rossz választ, és 

melyek nem okoztak problémát a diákok többségének. 

Az általam elvégzett felmérés adatainak a feldolgozása reális képet ad arról, hogy 

mennyire sikerül megvalósítani az anyanyelvi képzés állami szabványában, illetve a 

kerettantervekben az általános- és középiskolai szinten kitűzött feladatokat. Összevetve 

ezeket az anyaországi adatokkal, következtetéseket lehet levonni arra nézve, hogy holt tart, 

és milyen szinten van a magyar nyelv oktatása Kárpátalján, használható és hasznosítha tó 

tudást közvetítenek-e a magyar tannyelvű iskolák. 

Kutatásom célja a Rákóczi főiskolás diákok anyanyelvi ismereteinek és 

szövegértésének felmérése egy magyarországi szövegértési kompetenciamérő feladatsor 

alapján, amelyet az Oktatási Hivatal készített az általános iskola 9., kimeneti osztálya 

számára egységes kompetenciamérési feladatsorként. 

A vizsgálat során alkalmazott feladatsor két részből állt. Az első rész a kitöltőt érintő 

szociológiai tényezőkre kérdez rá, ezt az ún. háttérkérdőívet a Hodinka Antal Nyelvészet i 

Kutatóközpont készítette speciálisan a kárpátaljai viszonyokhoz igazodva. Az ide vonatkozó 

kérdések a következők voltak: 

⁜ neme 

⁜ kora 

⁜ állandó lakhelye 

⁜ nemzetisége 

⁜ anyanyelve 

⁜ milyen nyelveken beszélt gyerekkorában a családban 

⁜ milyen nyelveken beszél a családjában jelenleg 

⁜ iskolai végzettsége 

⁜ milyen nyelven végezte az oktatási szinteket 
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⁜ szülei/nevelőszülei nemzetisége 

⁜ szülei/nevelőszülei anyanyelve 

⁜ nyelvismeretek szintje 

⁜ különórák/ felkészítők megléte 

⁜ ukrán nyelvtudás fejlesztése 

⁜ magyar nyelvtudás fejlesztése 

⁜ angol nyelvtudás fejlesztése 

⁜ szülei/nevelőszülei legmagasabb iskolai végzettsége 

⁜ vallása 

A második rész maga a szövegértési kompetenciamérés, különböző szövegtípusokat és 

hozzájuk kapcsolódó feladatokat tartalmaz a magyarországi Oktatási Hivatal feladatsora 

alapján (bővebben lásd 6.4. alpont). 

 

6.2. A feladatlapon szereplő szövegek 

Az olvasási képesség elsajátítása a társadalmi beilleszkedésnek az egyik feltétele a 

mindennapi életben való boldogulás hatékonysága érdekében. Ezt a köztudatban még 

elsősorban szövegértésként interpretálják. A tesztek több szövegtípust tartalmaznak, 

amelyhez kapcsolódó kérdésekre kell választ adniuk a hallgatónak, továbbá a 

szövegértelmezésen túl különböző műveletek kell végrehajtaniuk. Ezek közé egészen 

egyszerű és komplex műveletek is tartoznak a konkrét információ visszakeresésétől az egyes 

szövegelemek funkciójának meghatározásán át a szöveg megformáltságára való 

reflektálásig. A szövegértés az írott nyelvi szövegek megértésének, használatának és a rájuk 

való reflektálásnak a képessége annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze 

tudását, sikerrel alkalmazkodjon vagy vegyen részt a mindennapi kommunikác ió s 

helyzetekben. Céljuk szerint lehetnek élményszerző, magyarázó és adatközlő típusú 

szövegek, míg formai szempontból folyamatos, nem folyamatos és kevert szövegeket 

különböztethetünk meg.  

Élményszerző típusúnak nevezzük azokat az összefüggő szövegeket, amelyek célja 

és motivációja az élményszerzés, egy történet elbeszélése vagy események, személyek, 

tárgyak, problémák stb. leírása. E szövegtípus fő jellemzője, hogy nem tájékoztatni, 

informálni vagy meggyőzni akarja elsősorban az olvasót, inkább az érzelmi bevonására 

irányul. Az élményszerző szövegek gyakran személyes hangvételűek, jellemzőjük az emberi 

kapcsolatok, cselekedetek, érzelmek hatásos megformálása. Alkalmas arra, hogy emberi 
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kapcsolatokat, érzelmi viszonyulásokat fogalmazzon meg és az olvasó oldaláról 

válaszadásra késztessen. Az élményszerző szövegtípusba soroljuk például a következő 

szövegfajtákat: novella, mese, vallomás, esszé, dráma vagy útleírás. 

Magyarázó típusúnak nevezzük azokat a tudományos, illetve ismeretterjesztő  

szövegeket, amelyek elsősorban ismeretet közölnek, legyen az egy jelenség magyaráza ta,  

egy esemény bemutatása. Hangvételük általában higgadt, tárgyszerű. A magyarázó szöveg 

közléseinek fő célja a tájékoztatás, ami természetesen nem jelenti, hogy e szövegek szerzői 

ne akarnák meggyőzni olvasóikat saját álláspontjukról. A magyarázó típusú szövegekhez 

kapcsolódó feladatok vizsgálata azért is fontos, mert a tankönyvi szövegek többsége is e 

típusba sorolható. 

Az adatközlő típusú szövegek legfőbb jellemzője, hogy a szöveg nem közöl mást a 

felsorolt adatokon kívül, nem ad magyarázatot, további értelmezési lehetőségeket, az 

olvasónak magának kell kiigazodni az adatok között. Az adatközlő típusú szövegek 

megértésében a szöveg elrendezésének, a verbális és nem verbális jelek összjátékának 

különösen nagy a szerepe. Jellemző továbbá az adatközlő típusú szövegekre, hogy a szerző 

inkább egy vállalat, egy szervezet vagy egy közösség, nem pedig egy konkrét személy. A 

verbális közlést és tipográfiai jeleket, képeket, rajzokat is tartalmazó szövegtípusba soroljuk 

a listákat, grafikonokat, menetrendeket, különféle táblázatokat, térképeket, szövegekhez 

készített ábrákat, használati utasításokat. Idetartoznak a mindennapi életben gyakran 

előforduló szövegfajták, mint például a nyomtatványok, kérdőívek, szabályzatok. 

Vizsgálatuk leginkább azért fontos, mivel ezzel a szövegtípussal lehet leggyakrabban 

találkozni a hétköznapok során. Az ilyen típusú szövegek feldolgozása is alkalmas a 

gondolkodási képességek fejlesztésére. 

6.3. Gondolkodási műveletek 

A szövegek olvasását követően, a feladatok megoldásakor a tanuló különböző szövegértés i 

műveleteket hajt végre, és a kérdésekre, utasításokra adott válaszokkal bizonyítja, hogy 

megértette és felhasználta a szöveget.  

A feladatlap szövegértési tesztjeiben szereplő legfontosabb műveletek:  

•  a szöveg információinak (pl. tényeinek, adatainak) azonosítása, visszakeresése  

•  a szövegben lévő logikai és tartalmi kapcsolatok, összefüggések felismerése,  

• a szöveg egészének, egy részének vagy konkrét tartalmi elemeinek, továbbá stiláris 

jellemzőinek és a szöveg üzenetének értelmezése. 
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Az információ-visszakeresés művelete egy vagy több elem visszakeresését és 

azonosítását kívánja meg a tanulótól. A szöveg explicit (szó szerinti) vagy implicit (rejtetten 

jelen lévő) elemeit kell felismernie, és a feladatban megadott szempontok szerint 

kiválasztania. Az információk visszakeresése feltételezi az adott szövegegészről kialakult, 

az aktuális olvasási élményen alapuló tudást, amely nélkül nem lehetséges a szövegben való 

tájékozódás. Az egyes elemek azonosításához a szöveg felületes ismerete is elég lehet, és ha 

az ilyen típusú feladat nem jár együtt a globális szövegértésre vonatkozó kérdésekkel, a (túl) 

gyors olvasás, az „átfutás” gyakorlatát erősíti, ami a szöveg félreértéséből eredő típushibák 

elkövetésének kockázatát növeli. Ilyenkor fordulhat elő az, hogy a diák rossz szövegrészre 

„ugrik vissza”, és kiválasztja a kért információhoz hasonló, de nem a kérdésfeltevésnek  

megfelelő válaszlehetőséget. 

A kapcsolatok és összefüggések felismerésének művelettípusába sorolt 

feladatokban különböző tartalmi és logikai összefüggések felismerésére van szükség. 

A szövegkörnyezetből kell egy adott cselekedetnek, történésnek az okaira vagy céljaira 

vonatkozó következtetéseket levonni, illetve ezek következményeit és hatásait vizsgálni. 

A szöveg olvasása közben a befogadó különféle, szövegen belüli és szövegek közötti 

kapcsolatok, összefüggések hálózatát alkotja meg. A kapcsolatok és összefüggések 

felismerése művelettípusba soroljuk a szöveg tartalmi, logikai elemeire (ok-okozati, egyéb 

viszonyok) és a szerkesztésbeli elemekre (bekezdések, egységek közötti kapcsolatok) 

vonatkozó kérdéseket, valamint az általánosítást, a szöveg belső összefüggésrendszerének  

és utalásainak felismerését igénylő feladatokat. Ide tartoznak a szöveg eseményeinek,  

történéseinek sorrendbe állítására vonatkozó kérdések is. 

Az értelmezés műveletéhez tartozó feladatok esetében reflektálni kell a szövegre, 

értékelni kell a szöveg egészének vagy egyegy részletének a szövegegészben betöltött 

szerepét, megalkotottságát. Az értelmezés művelettípusába sorolt kérdés vonatkozhat a 

szöveg tartalmi vagy stiláris elemeinek értékelésére, amely kritikai elemzést is igényel. A 

kapcsolatok, összefüggések felismeréséhez hasonlóan e művelettípusban is a szöveg egésze 

és a szöveg-rész közötti kapcsolat megértése szükséges. Az olvasónak e művelettípusban a 

szöveg szó szerinti és átvitt értelmének lehetőségeit is érzékelnie kell. Vannak egészen 

könnyű feladatok, amelyek a szöveg egyes tartalmi vagy formai jegyeinek azonosításá t 

kérik, és vannak nehezebbek, amelyek a szöveg elemző megértésére támaszkodva a szöveg 

objektív vagy szubjektív megítélését várják el. Az általános szövegértési feladatok közé 

tartoznak azok a kérdések, amelyek megválaszolásához a tanulónak saját tapasztalataiva l, 

nézeteivel kell összevetnie a szövegben olvasottakat. A szöveg tartalmi elemeire való 
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reflektálás jó példája, amikor a tanulónak a szöveg tételmondatát, központi állítását kell 

azonosítania, újrafogalmaznia. A stiláris elemekre való reflektálás esetében pedig a kérdés 

a szöveg hangnemének jellemzését, értékelését, a mögöttes vagy alkalmi jelentés feltárását 

várja el a tanulótól.  

A feladatlapban két alapvető feladattípus és ezek változata használható: feleletválasztó s 

kérdések, valamint szöveges választ igénylő feladatok. A feleletválasztós feladatokat az 

jellemzi, hogy a diáknak a felkínált, viszonylag kisszámú lehetőség közül kell kiválasztania 

a helyeset. Többnyire négy válaszlehetőség kapcsolódik a kérdéshez, és közülük egy a 

helyes. A szöveges választ igénylő feladatok esetében a diáknak rövidebb, hosszabb választ 

kell adnia írásban. A nyílt végű feladatok két nagy csoportba sorolhatók: 

• A rövid szöveges választ igénylő nyílt végű feladatok közé olyan kérdések tartoznak, 

amelyek esetében a tanulónak egy-egy rövid elemmel kell válaszolnia. 

• A hosszabb szöveges választ igénylő nyílt végű feladatok értelemszerűen hosszabb 

magyarázatot, bővebb kifejtést várnak el a diáktól. 

A felmérés során a hallgató olyan szövegekkel dolgozik, amelyekkel első alkalommal 

találkozik, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy meglévő ismeretei, képességei, 

készségei birtokában olvassa azokat. A feladatmegoldási helyzetben a diák tárgyi 

ismereteire, tudására, megszokott olvasási stratégiáira, egyéni jellemzőire, önismeret i 

tényezőire stb. támaszkodik. 

6.4. A feladatlap ismertetése 

A feladatok megoldása előtt 6 szöveget kellett elolvasniuk a kutatásban résztvevőknek. 

Minden szöveghez tartoztak feladatok, amelyekre a diákoknak a szöveg, a tudásuk és 

élettapasztalataik alapján kellett választ adniuk. A feladatlapon különböző típusú 

feladatokkal találkoztak a diákok a válaszadást illetően. A 66 feladatból 38 esetben négy 

opció közül kellett kiválasztani a helyes választ, 25 esetben rövid válasz írását kellett 

alkalmazni, míg három esetben a megadott lehetőségekről el kellett döntenie a diáknak, hogy 

azok Igazak-e vagy Hamisak. Amint az ábrán is látható, a feladatsoron összesen 66 

művelettípus található, amelyek megválaszolására 90 perc állt rendelkezésre.  
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1. ábra Művelettípusok és szövegtípusok a feladatlapon 

A feladatlapon 6 szöveg található és a hozzájuk tartozó kérdésekkel (lásd a mellékletben). A 

helyes válaszok betűjelei a továbbiakban az elemzés során alá vannak húzva.  

1. feladat 

Mi a hullámchips előnye a hagyományos chipsekkel szemben? Satírozd be a helyes válasz 

betűjelét 

A Finomabb. 

B Hangosabban ropog. 

C Illatosabb. 

D Jobban néz ki 

Szövegtípus: Magyarázó  

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés 

A feladat leírása: A diák visszakeresi a kért információt a szövegből, és a lehetséges négy 

válasz közül megjelöl egyet. A kérdésre válaszolók 96 százaléka helyesen válaszolt, a 

maradék 4 százalék egyáltalán nem válaszolt a kérdésre.  

2. feladat 

Mi a közös a chipsszel és a héj nélküli kenyérrel kapcsolatos marketingfogásban?  

Szövegtípus: Magyarázó  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése 

A feladat leírása: A diák kapcsolatot teremt a két szövegelem között, összeveti ezeket, majd 

saját szavaival megfogalmazza válaszát. A Diák összeveti a megfelelő szövegrészeket, és 

válaszában utal arra, hogy mindkét esetben a csomagolás fejezi ki a termék egy-egy fontos 

tulajdonságát. Néhány  helyes és helytelen, vagy hiányos példaválasz:  

- A csomagolás hangsúlyozza a termék fő vonzerejét 

- A csomagolás szavak nélkül hirdeti, előrejelzi a termék fontos tulajdonságát 

- A csomagolás az adott termék természetes tulajdonságát hivatott kiemelni. 
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Helytelen példaválaszok: 

- A csomagolás is vonzza a vevőket 

- A hozzájuk illő csomagolás 

- Mind a kettő érzékszervekre hat és egyfajta információt közvetít 

3. feladat 

Minek a hatását vizsgálták a kutatók a kávés kísérletben? Satírozd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A  A felszolgálás gyorsasága. 

B  A felszolgálók megjelenése. 

C  A kávé minősége. 

D  A tálalás módja. Szövegtípus: Magyarázó  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése  

A feladat leírása: A diák összeveti a szövegben szereplő információkat a feladattal, majd a 

lehetséges négy opció közül megjelöl egyet.  

4. feladat 

Milyen hatást gyakorol az üzletben szóló kellemes zene a vásárlókra? Satírozd be a helyes 

válasz betűjelét! 

A  Alaposabban meggondolják, mit vesznek meg. 

B  Gyakrabban visszatérnek az üzletbe. 

C  Hosszabb időt töltenek az üzletben. 

D  Nagyobb értékben vásárolnak. 

Szövegtípus: Magyarázó  

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés  

A feladat leírása: A diák visszakeresi a kért információt a szövegből, és a lehetséges négy 

válasz közül megjelöl egyet. 

5. feladat  

Marci szerint nem véletlen, hogy a szövegben szóba kerül a karácsony is. Mire gondolhat 

Marci?  

Diákok által írt példaválaszok:  

- Ebben az időszakban vásárolnak a legtöbbet az emberek 

- A karácsonyi hangulat is kedvezően hat a vásárlásra 

- Arra, hogy a karácsonyból is jó marketing fogást lehet kihozni 
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Helytelen vagy hiányos válaszok:  

- Mert a karácsonyi zene kedvező hatást kelt 

- A szövegben nem szerepel Marci! 

- Fontos ünnep, jellegzetes színekkel és illatokkal 

6. feladat 

Mi a szerző célja a 7. szövegrésszel? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A  Gondolatmenetének az összefoglalása. 

B  Legfontosabb megállapításának a kiemelése. 

C  Végkövetkeztetés megfogalmazása. 

D  Kitekintés a helyhiány miatt nem érintett témákra. 

Szövegtípus: Magyarázó  

 Gondolkodási művelet: Értelmezés  

A feladat leírása: A hallgató értelmezi a megfelelő szövegrész célját a szöveg egészének 

tükrében, majd a lehetséges négy opció közül megjelöl egyet.  

7. feladat  

Kiknek szól elsősorban a cikk? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A  fogyasztóknak 

B  kereskedőknek 

C  kutatóknak 

D  reklámszakembereknek 

Szövegtípus: Magyarázó  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése  

A feladat leírása: A Diák a szöveg témája és nyelvezete alapján ítéletet alkot a célközönségre 

vonatkozóan, majd a lehetséges négy válasz közül megjelöl egyet.  

8. feladat  

Hogyan magyarázza el a szerző az érzékszervi marketing működését? Satírozd be a helyes 

válasz betűjelét! 

A  Egy hétköznapi példa részletes elemzésén keresztül. 

B  Gyakorlati alkalmazásának sokoldalú bemutatásával. 

C  Irodalmi példák segítségével. 

D  Különböző elméletek összevetése révén 

Szövegtípus: Magyarázó   

Gondolkodási művelet: Értelmezés A feladat leírása:  

A diák a szöveg témája és nyelvezete alapján ítéletet alkot, majd a lehetséges négy válasz 

közül megjelöl egyet. 
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9. feladat  

Bori szerint a szerző elismerően ír az érzékszervi marketingről. Mire alapozhatja Bori 

a véleményét?  

Szövegtípus: Magyarázó   

Gondolkodási művelet: Értelmezés  

A feladat leírása: A diák értelmezi a szöveg egészének nyelvhasználatát, stílusá t, 

fogalmazásmódját, majd ennek alapján ítéletet alkot, és saját szavaival megfogalmazza a 

választ. 

A diák a szöveg egészét értelmezi, és azonosítja a szerző pozitív attitűdjére utaló 

kifejezéseket, amelyekre konkrétan vagy általánosítva is utalhat válaszában:  

a) kifinomult módszereivel nem is tűnik reklámnak, 

b) a marketingszakemberek gondos munkájának eredménye, 

c) az érzékszervi marketing művészete, 

d) sokkal elegánsabban oldja meg, 

e) itt is a komplex megoldásoké a jövő 

f) tudományos megalapozottság / kísérletek, tesztek igazolják 

g) hatásos / trükkös / leleményes /hatékony /kreatív / okos módszer 

Diákok példaválaszai:  

- Bori a véleményét a szerző hiánytalan tudására, felhozott példáira alapozza 

- Arra, hogy a szerző megemlíti az érzékszervi marketig összes előnyét és annak pozitív 

hatásait a fogyasztókra 

- Arra, hogy a szerző nem elítélően ír a marketing szakemberek módszeréről, hanem 

gondos munkának tudja 

Helytelen, vagy hiányos válaszok:  

- Bori véleményét az alapozhatja meg, hogy a szöveg jól megszerkesztett és példákkal 

van alátámasztva. 

- Bizonyára a szerző is csapdába esett pont ezzel a marketing formával 

- Saját tapasztalatok alapján 

10. feladat 

Peti szerint felesleges volt két címet adni a szövegnek. Tomi nem ért egyet ezzel, szerinte 

mindkét címre szükség volt. Kinek a véleményével értesz egyet? Válaszodat a szöveg 

alapján indokold! 

Szövegtípus: Magyarázó   

Gondolkodási művelet: Értelmezés  
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A feladat leírása: A Diák a szöveg egésze alapján összeveti a feladatban megfogalmazott két 

véleményt, állás foglal, majd saját szavaival megindokolja választását. Összetettsége miatt 

a feladat az egyik legnehezebbnek bizonyult, mindössze a diákok 15 százaléka tudott 

helyesen válaszolni. 

A diák értelmezi a két cím egymáshoz és a szöveghez fűződő viszonyát, és válasza tükrözi 

MINDKÉT CÍM eltérő szerepének a felismerését: míg a főcím az érzelmekre hat (elfogadható 

jelzők: kreatív, ötletes, találó, frappáns, rejtélyes, talányos) /célja a figyelemfelkeltés, addig az 

alcím az értelemre hat /célja a pontos témamegjelölés. Megfelelő indoklás mellett a Diák Peti 

és Tomi véleményével is egyetérthet. Nem elvárás, hogy odaírja, hogy melyikük véleményével 

ért egyet, de ha állást foglal, akkor azt helyesen indokolja. 

Diákok példaválaszai: 

- Tomi véleményével értek egyet, az első - a fő cím - egy találó cím, a második pedig 

konkrétan mutatja a szöveg témáját 

- Tomival értek egyet, mert az egyik cím a figyelemfelkeltés céljából alkalmazható, míg 

a második megragadja a szöveg mondanivalóját. 

- Mindkét cím kell, mivel az első felkelti az olvasó figyelmét, a második elmondja miről 

fog szólni a szöveg 

Helytelen vagy hiányos példaválaszok: 

- Én a Peti véleményével értek egyet 

- Szerintem nem igaz, a második cím sokkal jobban tükrözi a szöveg tartalmát 

- Tomival értek egyet. Az első cím figyelemfelkeltés, hogy elolvassa az olvasó a cikket. 

11. feladat  

Kitől származik a szakkör mottójául választott idézet?  

Szövegtípus: Adatközlő Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés A feladat leírása : 

A Diák visszakeresi a kért információt a szövegből, és saját szavaival leírja a választ. 

Diákok példaválaszai:  

- Hernádi Gyula 

- Hernádi Gyulától 

- Hernádi Gyulától származik a mottó 

Helytelen vagy hiányos példaválaszok: 

- Egy sci-fi írótól. 
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12. feladat  

Kivel azonosítja a mottó a fantáziáját használó embert? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A   alattvalóval 

B   hódítóval 

C   uralkodóval 

D   varázslóval 

Szövegtípus: Adatközlő 

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése  

A feladat leírása: A Diák értelmezi a megfelelő szövegrészt, összeveti a feladatban szereplő 

elemekkel, majd a lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 

13. feladat 

Sári szerint a foglalkozásokon nemcsak a tárgyalt művek világát ismerhetik meg a részt 

vevők, hanem azt a kort és társadalmat is, amelyben azok íródtak. A szakkörleírás melyik 

állítása támasztja alá Sári véleményét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A  Felvázolják a művek művelődés- és irodalomtörténeti hátterét.  

B  Kortárs és klasszikus műveket egyaránt feldolgoznak. 

C  Megpróbálják megfejteni a sorok között meghúzódó mondanivalót. 

D  Megvitatják a művek problémafelvetését. 

Szövegtípus: Adatközlő Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése 

A feladat leírása: A Diák a megfelelő szövegrész segítségével értelmezi az olvasottakat, 

majd a lehetséges négy válasz közül megjelöl egyet. 

14. feladat 

Gergő szerint a szakkör azoknak is segíthet, akik szeretnék, ha gondolataikat jobban ki 

tudnák fejezni. Mire alapozhatja a véleményét Gergő? 

Szövegtípus: Adatközlő  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése  

A feladat leírása: A Diák a megfelelő szövegrész segítségével értelmezi az olvasottakat, 

majd saját szavaival megfogalmazza a választ. A feladat 7-es nehézségi szintű lett, a diákok 

mindössze 19 százaléka válaszolt helyesen. 

A Diák visszakeresi a szövegben azt az információt, amely összefüggésbe hozható a 

kérdésben kifejtett állásponttal, és válaszában utal arra, hogy a foglalkozások fejlesztik 

a résztvevők érveléstechnikáját ÉS/VAGY vitakultúráját. 
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Diákok példaválaszai:  

- A szakkör beszélgetésre épül, és fejleszti a résztvevők érveléstechnikáját és 

vitakultúráját 

- Fejleszti a vitakultúrájukat 

- A szakkör fejleszti a résztvevők kritikai gondolkodását, érveléstechnikáját és 

vitakultúráját. [Idézet a szövegből.] 

Helytelen vagy hiányos példaválaszok: 

- Arra, hogy a szakkör beszélgetésre épül.  

- Mivel a szakkörön résztvevő diákok megosztják egymás élményeit egymással 

- Lehetőség van megosztani az élményeket, tapasztalatokat másokkal a szakkörön 

15. feladat 

A szakkör leírásában a felhívás szerzője egyszer csak T/1 személyre vált. Mit fejez ki ezzel? 

Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A) A szakkör létrejötte mögött a múzeumi kollégák csapatmunkája áll. 

B) A szakkörön a vezetőé a főszerep, a T/1 személyt udvariasságból használja. 

C) A szakkörön minden résztvevő aktív közreműködésére számítanak. 

D) A szakkörön több előadó fog közreműködni, az ő nevükben is szól. 

Szövegtípus: Adatközlő   

Gondolkodási művelet: Értelmezés  

A feladat leírása: A diák meghatározza a szöveg stílusát, nyelvezetét, ezzel párhuzamosan 

értelmezi a szerzői szándékot is, majd a lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 

16. feladat 

Mi a szakkör vezetőjének a végzettsége? 

Szövegtípus: Adatközlő   

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés  

A feladat leírása: A diák visszakeresi a kért információt a szövegből, és saját szavaival leírja 

a választ. 

A diák visszakeresi a szövegben a kért információt, és válaszában megnevezi a 

szakkörvezető végzettségét: történész, irodalmár, muzeológus. MINDHÁROM végzettségé t 

meg kell neveznie! 

Diákok példaválaszai:  

- Történész, irodalmár, muzeológus.  

- Történész, irodalomtudós, muzeológus.  

- Történész, irodalomtanár, muzeológus. 
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Helytelen, hiányos válaszok:  

- Történész, irodalmár 

- történész, irodalomtanár 

- Történész. 

17. feladat 

Hány mű tárgyalására kerül sor a III. téma kapcsán? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A kettő 

B három 

C négy 

D öt 

Szövegtípus: Adatközlő   

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés  

A feladat leírása: A hallgató visszakeresi a kért információt a szövegből, és a lehetséges négy 

válasz közül megjelöl egyet. 

18. feladat  

Kik szerepelnek több művel a szakkör tematikájában? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A  Isaac Asimov, H. G. Wells, 

B  Philip K. Dick, George Orwell 

C  Philip K. Dick, H. G. Wells 

D  Ray Bradbury, Isaac Asimov 

Szövegtípus: Adatközlő   

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés  

A feladat leírása: A hallgató visszakeresi a kért információt a szövegből, és a lehetséges négy 

válasz közül megjelöl egyet. 

19. feladat  

Zoli szeretné, ha a mesterséges intelligencia tárgyalása is bekerülne a szakkör tematikájába. 

Van-e erre lehetőség? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A Csak abban az esetben, ha a téma kötődik valamelyik megadott olvasmányhoz. 

B Elvileg van, mivel az első foglalkozáson a résztvevők kívánságait figyelembe véve 

még lehet alakítani a tematikán. 

C Igen, mivel a felhívásban közölt tematika csak ajánlás, a résztvevőknek együtt kell 

kialakítani a szakkör tematikáját. 

D Nincs, mivel a megadott tematikán nem lehet változtatni. 
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Szövegtípus: Adatközlő  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése 

A feladat leírása: A diák több szövegrészt összevet egymással, levonja a megfele lő 

következtetéseket, majd a lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 

20. feladat 

Tomi rajong az űrlényekért. Melyik téma feldolgozását várhatja legjobban? Satírozd be a 

helyes válasz betűjelét! 

A  Mi lett volna, ha… 

B  Mi lenne, ha… 

C  Egymás szemében 

D  Szép új világok 

Szövegtípus: Adatközlő  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése  

A feladat leírása: A diák összeveti a megfelelő szövegrészeket a feladat szövegével, majd a 

lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 

21. feladat 

Melyik téma leírásra utal az 1. szövegrész alcíme? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A  Mi lett volna, ha… 

B  Mi lenne, ha… 

C  Egymás szemében 

D  Szép új világok 

Szövegtípus: Adatközlő Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése 

A feladat leírása: A diák több szövegrészt összevet egymással, levonja a megfele lő 

következtetéseket, majd a lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 

22. feladat 

Mi az 1. szövegrész elején szereplő kérdések szerepe? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!  

A  A szerző kételyeinek megosztása. 

B  Az olvasók elbizonytalanítása. 

C  Az olvasók lelkesítése. 

D  Az olvasóktól kapott kérdések összegzése. 

Szövegtípus: Adatközlő Gondolkodási művelet: Értelmezés A feladat leírása:  

A hallgató értelmezi a megfelelő szövegrészeket, belehelyezi azokat a szöveg egészébe, 

megállapítva azok célját, majd a lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 
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23. feladat 

A szövegben háromszor történik utalás arra, hogy a résztvevők megoszthatják egymással az 

olvasmányélményeiket. Mit gondolsz, miért fontos ez? 

Szövegtípus: Adatközlő   

Gondolkodási művelet: Értelmezés  

A feladat leírása: A diák saját élettapasztalatai és a megfelelő szövegrészek összehasonlítá sa 

és értelmezése alapján levonja a megfelelő logikai következtetéseket, majd saját szavaiva l 

megfogalmazza a választ. 

A diák reflektál a kijelentésre, és válaszában utal arra, hogy az élmények megosztása a) 

intimebb légkört teremt/közösséget épít, ÉS/VAGY b) több nézőpont megjelenését segíti elő 

/ megosztják egymással véleményüket / gondolataikat. Figyelem: a megosztják egymássa l 

élményeiket / tapasztalatukat nem elfogadható, csupán a kérdés megismétlése. 

Diákok példaválaszai:  

- Mert így minden olvasó kap egy új nézőpontot is az adott könyvről 

- Azért fontos, hogy az olvasók erősebb csoportokat alkossanak 

- Hogy megismerjék más emberek világról alkotott képét 

Helytelen, hiányos példaválaszok: 

- Azért, mert minden ember szeret beszélni az érzéseiről 

- Hogy lelkesítsék egymást az olvasásra 

- Bátorítani akarják őket ezzel, hogy jelentkezzenek 

24. feladat 

Nevezd meg azt a KÉT sporttevékenységet, amelyet Tom az elmondása szerint folytatott! 

1. Horgászat 2. Gyaloglás/Gyalogtúra/Túrázás 

Szövegtípus: Élményszerző  

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés  

A feladat leírása: A diák visszakeresi a két információt a szövegből, és saját szavaival leírja 

a választ. 

A diák visszakeresi a kért információt, és válaszában megnevezi a két sporttevékenységet: 

horgászat ÉS gyaloglás.  

  



42 
 

25. feladat 

Jeannie megkérdezte Tomtól, jól érzi-e magát, amióta nem dolgozik. Hogyan értelmezhe tő  

Tom erre adott válasza? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A Tom enyhébb kifejezéseket használt, mint amilyenek a valódi érzései. 

B Tom ironizált, vagyis éppen az ellenkezőjét állította annak, amit érzett. 

C Tom tárgyilagos stílusban elemezte, hogyan változtak meg a körülményei. 

D Tom jelentősen eltúlozta a különbséget múltbéli és jelenlegi helyzete között. 

Szövegtípus: Élményszerző  

Gondolkodási művelet: Értelmezés  

A feladat leírása: A diák értelmezi a szövegben felvázolt élethelyzet és a szereplő szavai 

közötti összefüggéseket, majd a lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 

26. feladat  

Hogyan viselkedett Jeannie a Tommal folytatott beszélgetés alatt? Satírozd be a helyes 

válasz betűjelét! 

A Megosztotta Tommal a vele kapcsolatos benyomásait és érzéseit. 

B Mindenféléről kérdezgette Tomot, de a válaszaira egyáltalán nem fgyelt. 

C Tanácsokkal látta el Tomot, hogy mit kellene tennie a jelenlegi helyzetben. 

D Tom minden kijelentésébe belekötött, nem hagyta befejezni a mondandóját. 

Szövegtípus: Élményszerző   

 Gondolkodási művelet: Értelmezés  

A feladat leírása: A diák értelmezi a szereplők viselkedését a szöveg egy bizonyos részében, 

majd a lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 

27. feladat 

Melyik napon látogatta meg Tom a Prescot családot? 

Szövegtípus: Élményszerző  

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés  

A feladat leírása: A diák visszakeresi a kért információt a szövegből, és saját szavaival leírja 

a választ. A hallgató visszakeresi a kért információt, és válaszában megnevezi a látogatás 

napját: vasárnap. Az idevonatkozó szövegrész: „szép vasárnap délután”. 
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Diákok példaválaszai:  

- Vasárnap 

- Egy vasárnapi napon 

Helytelen, hiányos válaszok: 

- Egy hónappal később 

- Néhány nap múlva 

- Bournemouth – Aston Villa mérkőzés napján 

28. feladat 

Kinek a megjegyzése utal arra, hogy Prescot ezredes nem volt jó véleménnyel Tomról? 

Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A az elbeszélőé 

B Freddie-é 

C Jeannie-é 

D Tomé 

Szövegtípus: Élményszerző  

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés  

A feladat leírása: A diák visszakeresi a kért információt a szövegből, és a lehetséges négy 

válasz közül megjelöl egyet. 

29. feladat 

Lili szerint Freddie biztosan a Bournemouthnak szurkol a meccsen. Mire alapozhatja Lili 

a véleményét?  

Szövegtípus: Élményszerző  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése  

A feladat leírása: A hallgató a szöveg bizonyos elemei alapján kikövetkezteti, majd saját 

szavaival megfogalmazza a választ. 

A hallgató a szöveg alapján helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy Freddie 

Bournemouthban lakik. 

Diáki példaválaszok:  

- Freddiék ott élnek, így nyilván annak a csapatnak szurkol 

- Freddie Bournemouthban lakik 

- Abban a városban élt  

Helytelen, hiányos példaválaszok: 

- Azt mondja először 

- Azt tette az első helyre a felsorolásnál 
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30. feladat 

„Az ember első pillanatra nem is gondolná, milyen jó téma” – mondta Tom Jeannie-nek a 

dolgozattal kapcsolatban. Korábban milyen szóval jellemezte a dolgozat témáját Tom? 

Szövegtípus: Élményszerző  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése.  

A feladat leírása: A diák szembe állítja a szereplő korábbi szavait későbbi viselkedéséve l,  

majd ezek alapján kimásolja azt a szót, amelyik erre az ellentmondásra rámutat. A diák 

összehasonlítja a megfelelő szövegrészeket, és válaszában pontosan megnevezi a Tom által 

használt szót: nevetséges. 

Diákok példaválaszai:  

- Ez nevetséges 

- Shakespeare és Milton? Nevetséges! 

- Nevetségesnek nevezte 

Helytelen, hiányos példaválaszok: 

- Őrület 

- Dögvész, őrület 

- Kár rá pazarolni az időt!  

31. feladat 

Gyorsan haladt Tom a dolgozatírással? Válaszodat a szöveg alapján indokold! 

Szövegtípus: Élményszerző  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése  

A feladat leírása: A diák kapcsolatot teremt a feladatban szereplő kifejezés („gyors”) és az 

események között eltelt idő, illetve a megírt anyag mennyisége között, majd saját szavaiva l 

megfogalmazza a választ. 

A diák a megfelelő szövegrészletek alapján helyesen következtet. A diák IGENnel és 

NEMmel is válaszolhat. VAGY IGENnel/NEMmel válaszol, és arra hivatkozik, hogy 2 

óra alatt megírt 15 oldalt, és még nem fejezte be a dolgozatot. Ha nem ír sem IGENt, 

sem NEMet, akkor a válasz alapján implikáljuk a megfelelőt (pl: 2 óra alatt 15 oldalt 

írt meg = Igen, mert 2 óra alatt 15 oldalt írt meg.)  

Diákok által írt példaválaszok: 

- Igen. Két óra alatt 15 oldalt írt. 

- Igen, 15 oldal van meg, de még alig mondott el valamit a lényegről 

- Nem, mivel 15 oldalt írt, de azt mondta még alig írt a lényegről. 
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Helytelen, hiányos példaválaszok: 

- Gyorsan haladt. 

- Lassan, mert nagyon belemerült a munkába 

- Nem igazán, mert teleírt papírlapok hevertek előtte, ami arra utal, hogy sokat 

dolgozott vele.  

32. feladat 

Mi lehetett az elbeszélő célja a 2. szövegrész elején szereplő papagájos jelenettel? Satírozd 

be a helyes válasz betűjelét! 

A Bemutatni egy érdekes hobbit. 

B Kigúnyolni egy életformát. 

C Meghatni az olvasót. 

D Megvilágítani Tom döntésének okait. 

Szövegtípus: Élményszerző  

Gondolkodási művelet: Értelmezés A feladat leírása:  

A diák értelmezi a szövegben szereplő jelenetet, azt összeveti saját ismereteivel, majd a 

lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 

33. feladat  

Kiknek az életéről tervezett írni Tom? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A IV. Jakabéról és a sajátjáról 

B IV. Jakabéról és Kazinczyéról 

C Tom Rarelyéről és a sajátjáról 

D Tom Rarelyéről és IV. Jakabéról  

Szövegtípus: Élményszerző  

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés  

A feladat leírása: A diák visszakeresi a kért információt a szövegből, és a lehetséges négy 

válasz közül megjelöl egyet. 

34. feladat  

Kitől kerültek John Maloofoz a filmtekercsek? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A Egy gyűjtőtől. 

B Egy raktártulajdonostól. 

C Vivian Maier örököseitől. 

D Vivian Maier bérlőjétől. 

Szövegtípus: Magyarázó  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése  
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A feladat leírása: A hallgató visszakeresi a megfelelő szövegrészeket, kikövetkezteti a 

választ, majd a lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 

35. feladat  

Mit gondolsz, miért lehetett érdekes John Maloof számára egy doboz előhívat lan 

filmtekercs? Válaszodat a szövegre támaszkodva indokold! 

Szövegtípus: Magyarázó  

Gondolkodási művelet: Értelmezés  

A feladat leírása: A hallgató a szöveg egésze alapján értelmezi az egyik szereplő motiváció it, 

cselekedetének okait, majd saját szavaival megfogalmazza a választ. A feladat 7-es szintű, 

azaz az egyik legnehezebb volt, a diákok alig 20 százaléka válaszolt rá helyesen. 

A diák a szöveg információi alapján helyesen következtet, és válaszában utal arra, hogy John 

Maloof amatőr várostörténész volt 

Diákok példaválaszai:  

- Várostörténész volt, és gondolta érdekes dolgokat talál 

- Mert várostörténészként érdekelték a tekercsek 

- Egy amatőr várostörténész volt, aki úgy gondolhatta, talál valami történelmi 

eseményt megörökítő fotót 

Helytelen, hiányos példaválaszok:  

- Mivel értékesnek tartotta azokat 

- Mert dokumentumfilmet csinált róla 

- Ez volt a hobbija, a munkája 

36. feladat 

Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfele lő 

kezdőbetű besatírozásával jelöld! 

Vivian Maier nagy vagyont halmozott fel időskorára.  I        H 

Vivian Maier 2009ben hunyt el.                                    I        H 

Vivian Maier egykor nevelőnőként dolgozott.              I        H 

Szövegtípus: Magyarázó  

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés  

A feladat leírása: A diák az állításokra vonatkozó szövegrészek alapján következtet arra, 

hogy az állítások igazak vagy hamisak. A feladatot nehezítette, hogy csak a teljesen hibátlan 

megoldásért járt pont. 
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37. feladat 

Miért nevezi a szerző antifotósnak Vivian Maiert? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A A képei nagy részét nem hívta elő. 

B Nem volt hivatásos fotográfus. 

C Nem volt kedvenc témája. 

D Tömérdek elhibázott fotót készített. 

Szövegtípus: Magyarázó  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése  

A feladat leírása: A diák értelmezi a szövegben olvasottakat, ezeket összeveti egymássa l, 

majd a lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 

38. feladat 

Kit fotózott le Vivian Maier? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A André Kertészt 

B Charlie Siskelt 

C Jeffrey Goldsteint 

D Kirk Douglast 

Szövegtípus: Magyarázó  

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés  

A feladat leírása: A diák visszakeresi a kért információt a szövegből, és a lehetséges négy 

válasz közül megjelöl egyet. 

39. feladat 

Melyik korszakban fotózott Vivian Maier? 

Szövegtípus: Magyarázó Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés A feladat leírása : 

A diák visszakeresi a kért információt a szövegből, és saját szavaival leírja a választ. 

Diákok példaválaszai:  

- Az 1950es évektől az 1980as évekig fotózott. 

- 1950-1980. 

- 50-es évektől 80-as évekig. 

Helytelen, hiányos válaszok: 

- Még fiatal korában 

- 20. században 

- 2000 években 
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40. feladat 

Miért volt elkerülhetetlen, hogy a pesztrált gyerekek tudjanak Vivian Maier fotóiról? 

Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A A gyerekek kémkedtek utána. 

B Akkor fotózott, amikor velük volt. 

C Nem voltak titkai a gyerekek előtt. 

D Őket is fotózta. 

Szövegtípus: Magyarázó  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése 

A feladat leírása: A diák kapcsolatot teremt a szöveg két, különböző helyen található eleme 

között, majd a lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 

41. feladat  

Mi Ron Gordon foglalkozása? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A filmrendező 

B fotográfus 

C kutató 

D újságíró 

Szövegtípus: Magyarázó Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés A feladat leírása : 

A diák visszakeresi a kért információt a szövegből, és a lehetséges négy válasz közül 

megjelöl egyet. 

42. feladat 

Mennyi idő telt el John Maloof felfedezése és Vivian Maier halála között? 

Szövegtípus: Magyarázó   

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés  

A feladat leírása: A diák visszakeresi a kért információt a szövegből, és saját szavaival leírja 

a választ. 

A diák visszakeresi a szövegben a kért információt, és válaszában rámutat arra, hogy a két 

esemény között két év telt el. 

Diákok példaválaszai:  

- két év  

- 2 év  

Helytelen, hiányos válaszok:  

- Pár év telt el 

- 2 [nem utal az időre, csak egy szám] 
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43. feladat 

Milyen embernek mutatják Vivian Maiert az életrajzi adalékok? Satírozd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A bizonytalannak 

B ellentmondásosnak 

C megbízhatatlannak 

D törtetőnek 

Szövegtípus: Magyarázó  

Gondolkodási művelet: Értelmezés 

A feladat leírása: A diák értelmezi a szereplő jellemére vonatkozó állításokat, majd a 

lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 

44. feladat 

Hogyan viszonyul a szerző John Maloofoz? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A kritikusan 

B rajongással 

C rokonszenvvel 

D semlegesen 

Szövegtípus: Magyarázó  

Gondolkodási művelet: Értelmezés  

A feladat leírása: A diák értelmezi a szerző által fogalmazottakat, feltérképezi a közte és 

Maloof közötti viszonyt, majd a lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 

45. feladat 

Zoli szerint John Maloof éppen az ellentéte Vivian Maiernek a nyilvánossághoz való hozzá 

állás szempontjából. A szöveg alapján fogalmazd meg, mire gondolhatott Zoli! 

Szövegtípus: Magyarázó;  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése  

A feladat leírása: A diák értelmezi a szöveg két szereplőjének motivációit, cselekedeteit, 

indokait, ezeket összehasonlítja egymással, majd saját szavaival véleményt alkot. 

A válasznak tartalmaznia kell (vagy impliciten utalni rá), hogy Maloof a saját hírnevét 

akarta öregbíteni Maier révén. Ezért azok a válaszok, amik csak arra utalnak, hogy 

Maloof nyilvánosságra hozta a képeket/kiállításokat szervezett még nem jók. 
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Diákok példaválaszai:  

- Vivian Maier egész életében bújkált, John Maloof viszont mindig is szerette a 

feltűnést. 

- Vivian Maiert nem érdekelte a publikum, Maloof filmet forgat ír, rendez és nem 

kerüli el a rivaldafényt 

- Vivian nem kérkedett a képekkel, amiket csinált, Maloof viszont mindennel próbál a 

figyelem középpontjába kerülni. 

Helytelen, hiányos válaszok: 

- Mivel nem akart híres lenni  

- Azért gondolta így, mert ő kiadta Vivian képeit 

- Dokumentumfilmet is készített a feldolgozásról 

46. feladat 

Melyik csoportba tartoznak a legtöbben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A Hetente esznek halat. 

B Havonta esznek halat. 

C Évente néhányszor esznek halat. 

D Egy évben egyszer esznek halat. 

Szövegtípus: Adatközlő  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése  

A feladat leírása: A hallgató a szöveg megfelelő részlete alapján kikövetkezteti a választ, és 

a lehetséges opciók közül megjelöl egyet. 

47. feladat 

Mennyi az évi átlagos halfogyasztás az Európai Unióban?  

Szövegtípus: Adatközlő  

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés  

A feladat leírása: A diák visszakeresi a kért információt a szövegből, és saját szavaival leírja 

a választ. 

Diákok példaválaszai:  

- 22 kg 

Helytelen, hiányos válaszok: 

- Nem tudjuk 

- Évente pár kiló 

- 36.1 %  
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48. feladat 

Milyen gyakran kellene halat ennünk az egészségügyi ajánlások szerint? Satírozd be a helyes 

válasz betűjelét! 

A naponta 

B hetente kétszer 

C hetente 

D havonta kétszer 

Szövegtípus: Adatközlő  

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés  

A feladat leírása: A diák visszakeresi a kért információt a szövegből, és a lehetséges négy 

válasz közül megjelöl egyet. 

49. feladat  

Milyen halfogyasztási szokásra utal a fenyőfa ábrázolása a kördiagram mellett?  

Szövegtípus: Adatközlő  

Gondolkodási művelet: Értelmezés  

A feladat leírása: A diák értelmezi a szövegben szereplő ábra funkcióját és jelentését, majd 

saját szavaival megfogalmazza a választ. A válasznak arra kell utalnia, hogy azok, akik 

évente csak egyszer fogyasztanak halat, ezt leginkább karácsonykor teszik. 

Diákok példaválaszai:  

- Évente egyszer karácsonykor 

- Csak karácsonykor eszik halat. 

- Legtöbben csak karácsonykor esznek. 

Helytelen, hiányos válaszok:  

- Karácsonykor 

- Csak ünnepekkor, évente néhányszor 

- A tenger melletti országokban több halat esznek 
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50. kérdés 

A 2. szövegrészben több halfajtát is felsorolnak. Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az 

alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld! 

Tengeri halat majdnem olyan sokan kóstoltak már, mint pontyot.  Igaz Hamis 

Keszeget kóstoltak a legkevesebben.      Igaz Hamis 

A törpeharcsa és a süllő kevésbé népszerű, mint a ponty.   Igaz Hamis 

Ugyanannyian kóstoltak busát, mint keszeget.    Igaz Hamis 

Szövegtípus: Adatközlő  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése  

A feladat leírása: A hallgató az állításokra vonatkozó szövegrészek alapján következtet arra, 

hogy az állítások igazak vagy hamisak. A feladatot nehezítette, hogy csak a teljesen hibátlan 

megoldásért járt pont. 

51. feladat 

A 3. szövegrész szerint nemcsak karácsonykor gyakoribb a halfogyasztás, hanem nyáron is. 

Vajon miért? 

Szövegtípus: Adatközlő  

Gondolkodási művelet: Értelmezés  

A feladat leírása: A hallgató saját tapasztalatai alapján értelmezi a megfelelő szövegrészeke t,  

és ezekből levonja a megfelelő következtetéseket, amelyeket saját szavaival megfogalmaz. 

A diák értelmezi az idevonatkozó szövegrészt, és a halfogyasztás gyakoriságát a 

tóparti/folyóparti/tengerparti helyekre való utazással VAGY a halászat nyári 

szezonjával köti össze. Kiindulhat a tengeri hal fogyasztásának mértékéből is. 

Diákok példaválaszai: 

- Jó az idő és nyáron többen mennek horgászni 

- Mert nyáron a strandokon sok helyen árulnak halat és halas ételeket 

- Egybeesik a horgászszezonnal, nyaralással 

Helytelen, hiányos válasz: 

- Mert sok mindenki szeret halat fogyasztani 

- Az íze és a könnyű emészthetősége miatt 

- Nyáron könnyebben hozzálehet jutni 
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52. feladat 

Kik fogyasztanak több halat az átlagosnál a felsoroltak közül? Satírozd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A A középfokú végzettségűek. 

B A nagyobb városokban lakók. 

C A 30–49 évesek. 

D A fizikai munkát végzők. 

Szövegtípus: Adatközlő  

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés  

A feladat leírása: A diák visszakeresi a kért információt a szövegből, és a lehetséges négy 

válasz közül megjelöl egyet. 

53. feladat 

Csaba szerint a halfogyasztási szokásokat bemutató ábra különösen figyelemfelkeltő és a 

tartalomhoz illő. Milyen grafikai megoldások bizonyítják ezt? 

Szövegtípus: Adatközlő  

Gondolkodási művelet: Értelmezés  

A feladat leírása: A diák a szöveg tartalmi elemei alapján értelmezi annak grafikáját, és saját 

szavaival megfogalmazza a kettő közötti összefüggést. 

A diák értelmezi a szöveg és az infografika kapcsolatát, és megnevez egy – a szöveg 

tartalmát hangsúlyozó – grafikai megoldást: sokszor szerepel a hal rajza/a kördiagram 

ÉS/VAGY az oszlopdiagram is halat ábrázol/a felsorolásban is halak szerepelnek. 

Diákok példaválaszai:  

- A halformájú diagram 

- A hal köré épített ábrák 

- A halas ételek ábrával vannak bemutatva. A diagram egy hal csontvázát mutatja 

Helytelen, hiányos válaszok: 

- Ott a fenyőfa ami a karácsonyfára utal 

- A karácsonyfa a kedvenc ételek „szimbólumai” 

- Diagramm, információk százalékosan 
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54. feladat 

Kitől kapott levelet a történet elején az elbeszélő? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A Rég nem látott amerikai ismerősétől. 

B Egy állástalan mérnöktől. 

C A későbbi amerikai vendégektől. 

D Egy magyar szállodától. 

Szövegtípus: Élményszerző  

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés  

A feladat leírása: A diák visszakeresi a kért információt a szövegből, és a lehetséges négy 

válasz közül megjelöl egyet. A diákok 28 százaléka választotta az A opciót, ami 

egyértelműen arra utal, hogy összekeverték a történet szereplőit és a különböző 

időpontokban történt eseményeket. 

55. feladat 

Milyen kapcsolat van a két amerikai között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A Nem ismerik egymást. 

B Egy helyen nyaraltak. 

C Régi barátok. 

D Távoli rokonok. 

Szövegtípus: Élményszerző  

Gondolkodási művelet: Információ-visszakeresés  

A feladat leírása: A hallgató visszakeresi a kért információt a szövegből, és a lehetséges négy 

válasz közül megjelöl egyet. 

56. feladat 

Miért mondja le az első találkozót az elbeszélő? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 

A Az egész család betegen fekszik. 

B Nem akar találkozni az amerikaiakkal. 

C Túl sokáig dolgozik aznap. 

D Sürgősen el kellett utaznia. 

Szövegtípus: Élményszerző  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése  

A feladat leírása: A diák kapcsolatot teremt a szöveg egyes helyei között, és felfedi a 

főszereplő cselekedetének tényleges motivációját, majd a lehetséges négy opció közül 

megjelöl egyet.  
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57. feladat 

Miért lett volna kínos bevallani a második találkozó lemondásakor, hogy beteg a család? 

Szövegtípus: Élményszerző  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése  

A feladat leírása: A diák megkeresi a logikai kapcsolatot a két szövegbéli esemény között, 

azt összekapcsolja a saját életéből merített tapasztalatokkal, majd saját szavaiva l 

megfogalmazza a választ.  

A hallgató válaszában utal arra, hogy az elbeszélő egyszer már lemondta a találkozót 

a család megbetegedésére hivatkozva. Válaszában hivatkozhat arra, hogy ezáltal úgy 

tűnt volna, hogy korábban hazudott VAGY akkor úgy tűnt volna, hogy most hazudik. 

Diákok példaválaszai:  

- Már használta a betegség kifogást 

- Az első találkozó lemondásához ezt a hazugságot használta fel 

- Mert az első találkozó időpontjához csak kitalálta, hogy beteg a család, a másodiknál 

azonban tényleg lebetegedtek 

Helytelen, hiányos válaszok: 

- Mert egyszer már lemondta 

- Mert azt mondta, hogy már meggyógyultak 

- Kínos lett volna, hogy ilyen hosszú ideig beteg 

58. feladat 

Írj két olyan kifejezést az 5. és a 6. szövegrészből, amelyek arra utalnak, hogy az elbeszélő 

lelkiismeret-furdalást érez! 

Szövegtípus: Élményszerző  

Gondolkodási művelet: Értelmezés  

A feladat leírása: A hallgató értelmezi a kért szövegrészt, majd kiír két olyan kifejezés t, 

amelyek az elbeszélő lelkiállapotát tükrözik. 

A diák felfedezi a lelkiismeret–furdalásra vonatkozó kifejezéseket, és az alábbiak közül 

felsorol legalább kettőt: a) szégyenkeztem, b) bűnbánóan, c) vezekelve, d) 

bocsánatkérő. 
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Diákok példaválaszai: 

- Szégyenkeztem, bűnbánóan vezekelve 

- Bűnbánóan, vezekelve várta vendégeit 

- Bocsánatkérő, alázatos levélben rimánkodtam, bűnbánóan 

Helytelen, hiányos válaszok:  

- Levelet írt és úgy várta vendégeit 

- Szégyenkezve, rimánkodva 

- Szégyenkeztem 

59. feladat 

Miért sikerült megtéveszteni a külföldieket a látogatás alkalmával? 

Szövegtípus: Élményszerző  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése  

A feladat leírása: A diák összeköti a szövegben olvasottakat, és válaszában rámutat arra a 

logikai kapcsolatra, amelyet a főszereplő kihasznál, majd ezt saját szavaival megfogalmazza. 

A diák válaszában arra utal, hogy a) nem tudták az amerikaiak, hogy néz ki a 

vendéglátójuk/személyesen sosem találkozott az elbeszélő a látogatókkal, ÉS/VAGY b) 

a szerepjátszás hitelességével érvel. 

Diákok példaválaszai:  

- Mert még sosem látták őket a külföldiek 

- Mert nem ismerték az amerikaiak a vendéglátót 

- Mert nem ismerték egymást, csak egy ismerősét 

Helytelen, hiányos válaszok 

- A nyelvtanárnő segítségével  

- Mert a mérnököt ismerte 

- Udvariasan viselkedett, szerette őket 

60. feladat 

Miért nevezi a mérnök az elbeszélő munkásságát „jelentéktelen semmiségnek”? Satírozd be 

a helyes válasz betűjelét! 

A Mert nem becsüli sokra az elbeszélő munkásságát. 

B Mert nem ismeri alaposan az elbeszélő munkásságát. 

C Mert rossz képet akar festeni az elbeszélőről. 

D Mert szerénykedni próbál az elbeszélő nevében. 

Szövegtípus: Élményszerző  

Gondolkodási művelet: Kapcsolatok és összefüggések felismerése  
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A feladat leírása: A hallgató összekapcsolja a két szereplőt, értelmezi a közöttük lévő 

kapcsolatot és a szituációt, amelyben a feladatban leírt állítás elhangzott, majd a lehetséges 

négy opció közül megjelöl egyet.  

61. feladat 

Mivel árulta el majdnem a mérnök, hogy nem azonos azzal a személlyel, akinek kiadja magát 

az amerikaiak előtt? 

A feladat leírása: A hallgató értelmezi a megfelelő szövegrészt, a szereplők cselekedeteit, 

ezeket összeveti saját tapasztalataival, majd ennek alapján saját szavaival megfogalmazza a 

választ.  

A tanuló válaszában utal a ház helyiségeinek eltévesztésére.  

Diákok példaválaszai:  

- Mivel az ebédlőbe nyitott a dolgozószoba helyett. 

- Rossz szobába nyitott be, az ebédlőbe a dolgozószoba helyett. 

- Véletlenül az ebédlőbe nyitott be. 

Helytelen vagy hiányos válaszok: 

- A beszédjéről. 

- Az amerikaiak szavába vágott. 

- A beszédével, kiejtésével. 

- Rossz volt a kiejtése 

62. feladat 

Melyik szereplőt tartották az amerikaiak humorosnak és közvetlennek valójában? Satírozd 

be a helyes válasz betűjelét! 

A A történet elbeszélőjét. 

B A mézszőke fiatalembert. 

C Az angoltanárnőt. 

D Az állástalan mérnököt. 

A feladat leírása: A hallgató értelmezi a megfelelő szövegrészt, az egyes szereplők 

cselekedeteit, majd a lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 
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63. feladat 

Milyen gesztussal fejezték ki az amerikaiak, hogy jól érezték magukat a találkozón? Satírozd 

be a helyes válasz betűjelét! 

A Áradoztak a családról a mézszőke barátnak. 

B Dicsérték a családfőt és a feleségét. 

C Egy orgonaágat küldtek a családnak. 

D Meghívták a családot Amerikába. 

A feladat leírása: A diák visszakeresi a kért információt a szövegből, és a lehetséges négy 

válasz közül megjelöl egyet. 

64. feladat 

Összesen hány amerikaival találkozott az elbeszélő a történet során? Satírozd be a helyes 

válasz betűjelét! 

A eggyel 

B kettővel 

C hárommal 

D néggyel 

A feladat leírása: A hallgató a szöveg egésze alapján kikövetkezteti a megfelelő választ, 

majd a lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 

65. feladat 

Hogyan viszonyul a főszereplő a saját hazugságához az utolsó bekezdésben? Satírozd be a 

helyes válasz betűjelét! 

A Ártatlan dolognak tartja továbbra is. 

B Kiszámíthatatlannak tartja a következményeket. 

C Megbánta, hogy hazudott. 

D Úgy véli, szükségszerű volt, és újra ezt tenné 

A feladat leírása: A diák értelmezi az elbeszélő lelkivilágát a szöveg egészének tükrében, 

majd a lehetséges négy opció közül megjelöl egyet. 

  



59 
 

66. feladat  

Számozással állítsd időrendbe a történet eseményeit, kezdd a legkorábbival! 

2. Az ürügyből valóság válik 

3. A színjáték 

1. Egy régi ismeretség 

4. Mi jöhet még?  

A feladat leírása: A hallgató összehasonlítja a történet eseményeit, majd számozássa l 

időrendbe állítja azokat.  
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VII. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

7.1. Szövegtípusok szerinti elemzés 

A tesztfüzetben 3 szövegtípus található: adatközlő, élményszerző és magyarázó. Ezen 

típusok arányosan kétszer-kétszer fordulnak elő.  

Az adatközlő szövegtípus nem ad magyarázatot, további értelmezési lehetőségeket, az 

olvasónak magának kell kiigazodni az adatok között.  Az adatközlő szövegtípusokhoz 21 

feladat párosult, amelyekre a diákok 51 százalékban helyesen tudtak válaszolni. Az 

adatközlő szöveg nehezebbnek bizonyult a diákok számára, a megválaszolandó kérdésekre 

az élményeikre, tapasztalataikra kellett támaszkodniuk. Az eredményből arra lehet 

következtetni, hogy a válaszadók csak nehézségek árán birkóznak meg olyan 

szövegtípusokkal, mint a hivatalos nyomtatványok, kérdőívek, szabályzatok – amive l 

egyébként a hétköznapok során is találkozunk. A maximálisan megszerezhető pontszám a 

87 pont volt, amelyet egyetlen hallgatónak sem sikerült elérnie. Az ábrán található kettő 

sorszám. Egy vertikális és egy horizontális. A horizontális sorszám azon feladatok sorszámát 

jelöli, amelyek az adatközlő típusú szöveghez tartoztak, a vertikális pedig az adott kérdésre 

adott legtöbb helyes válasz pontszámát tükrözi. Jól látható, hogy a válaszok az 40 – 60 helyes 

válasz között találhatóak átlagosan. (2.ábra)  

2. ábra. Az adatközlő szövegtípusra adott válaszok eloszlása 
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Az élményszerző szövegtípus célja és motivációja az élményszerzés, egy történet 

elbeszélése vagy események, személyek, tárgyak, problémák leírása. Alkalmas arra, hogy 

emberi kapcsolatokat, érzelmi viszonyulásokat fogalmazzon meg és az olvasó oldaláról 

válaszadásra késztessen. Az élményszerző szövegtípushoz 23 feladat párosult, amit a diákok 

a legalacsonyabb helyes válaszadási aránnyal jutalmaztak, amely egyrészt annak 

köszönhető, hogy az ehhez köthető feladatok voltak a legnagyobb arányban, másrészt pedig 

az élményszerző szövegekhez tartozott a legtöbb egyéni (kifejtendő) választ igénylő feladat. 

Amelynek válaszadási aránya csekély. Az összesített eredményekből kapott százalékos 

arány azt mutatja, hogy a diákok 45 %-ban helyesen válaszoltak az adott kérdésekre. Az 

ábrán található kettő sorszám. Csakúgy, mint az előző ábrán, egy vertikális és egy 

horizontális. A horizontális sorszám azon feladatok sorszámát jelöli, amelyek az adatközlő 

típusú szöveghez tartoztak, a vertikális pedig az adott kérdésre adott legtöbb helyes válasz 

pontszámát tükrözi. (3. ábra) 

 

3. ábra Az élményszerző típusú szövegekre adott válaszok aránya 
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A magyarázó szövegtípusok általában a tudományos, illetve ismeretterjesztő szövegek, 

amelyek elsősorban ismeretet közölnek, legyen az egy jelenség magyarázata, egy esemény 

bemutatása. A magyarázó szövegtípushoz tartozó feladatokra érkező válaszok 52 százaléka 

volt helyes, amely a legmagasabb válaszadási arány a 3 szövegtípus közül. Ez az eredmény 

igazolja az első hipotézist, miszerint a legmagasabb válaszadási arány a magyarázó 

szövegtípusnál figyelhető meg. Ez azzal magyarázható, hogy a szöveg alapjában 

segítségként szolgál a kitöltő számára, mert már az olvasás folyamatában magyarázza az 

összefüggéseket, ezáltal könnyebben értelmezhető.  

 
4.ábra A magyarázó szövegtípushoz tartozó feladatokra érkező válaszok eloszlása 
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7.2. A gondolkodási műveletek  

Három gondolkodási művelettípust kellett végrehajtaniuk a diákoknak a feladatok 

megoldásának érdekében. 

• Információ visszakeresést  

• Kapcsolatok és összefüggések felismerését 

• Értelmezést 

A feladatlapon a hat szöveghez összesen 21 feladat igényelte az információ visszakeresés t.  

Az információ visszakeresés művelete egy vagy több elem visszakeresését és azonosításá t 

kívánja meg a tanulótól. A szöveg explicit (szó szerinti) vagy implicit (rejtetten jelen lévő) 

elemeit kell felismernie, és a feladatban megadott szempontok szerint kiválasztania. Az 

adatok elemzése kimutatta, hogy az 1827 pontból 1121 pontot értek el összességében a 

diákok, amely 61 %-os arányt mutat a helyes válaszokat illetően. Ez elemeire bontva, 

mindegyik szövegtípushoz rendelve a legnagyobb mutatókat produkálta. 

A kapcsolatok és összefüggések megtalálásához különböző tartalmi és logikai 

összefüggések felismerésére van szükség. A kapcsolatok és összefüggések felismerése 

művelettípusba soroljuk a szöveg tartalmi, logikai elemeire vonatkozó kérdéseket, valamint 

az általánosítást, a szöveg belső összefüggésrendszerének és utalásainak felismerésé t 

igénylő feladatokat. 

A kapcsolatok és összefüggések felismerését illetően elmondható, hogy a kérdésekre 

45 százalékos arányban helyes válaszok érkeztek, amely azt mutatja, hogy próbára tette a 

diákok ítélőképességét. A gondolkodási műveletben már nem elég csak visszakeresni az 

információt, meg kell találni az ok-okozati, egységek közötti kapcsolatot, a fennálló 

viszonyt.   

Az értelmezés műveletéhez tartozó feladatok esetében reflektálni kell a szövegre, 

értékelni kell a szöveg egészének vagy egyegy részletének a szövegegészben betöltött 

szerepét, megalkotottságát. Az értelmezés gondolkodási művelet elvégzése után az 

eredmény 43 százalék, amely azt tükrözi, hogy ezen művelet elvégzése okozta a legtöbb 

problémát a diákoknak. Az értelmezés műveletnél többnyire szöveges választ igénylő 

feladatok voltak, amely megnehezítette a diák dolgát, ugyanis itt nem csak a szövegre kell 

támaszkodnia, saját élményeivel, élettapasztalataival kell összevetnie az olvasottakat.  Meg 

kell említeni, hogy nagy szerepet játszott az eredmény alakulásában a hiányos válaszok 

aránya. Az elemzés során sok esetben a válaszadók csak a válasz egy részét írták a megfele lő 
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helyre, nem gondolva annak következményére. Ugyanis a hiányos válaszok egyáltalán nem 

pontozhatók, amely befolyásolja az összesített adatok százalékban kifejezett eredményét.   

 

5. ábra – Helyes válaszadási arány a gondolkodási műveletek tükrében 

Feltételeztem, hogy ez a három gondolkodási művelet helyes válaszadási aránya eltérő lehet 

az egyes szövegtípusokhoz tartozó feladatoknál. Azonban nem történt lényegesebb változás, 

ha külön szövegtípusonként vizsgáljuk a gondolkodási műveletekhez kapcsolódó 

feladatokra adott válaszokat, akkor is az információ visszakeresés művelete bizonyult a 

legkönnyebbnek, azt követően a kapcsolatok és összefüggések felismerése, majd az 

értelmezés. Azt is kimutatta az elemzés, hogy míg a magyarázó szövegtípusnál a kapcsolatok 

és összefüggések még 50 százalék felett van (52 %), addig az adatközlő és élménysze rző  

szövegeknél már csak alig több mint 40 százalék (41%) körüli helyes válaszadási arányt 

kaptunk. Az értelmezési művelet egyik esetben sem éri el az 50 %-ot.   

7.3. Szöveges választ igénylő feladatok 

A feladatlapon különböző típusú feladatokkal találkoztak a diákok a válaszadást illetően. A 

66 feladatra 38 esetben négy opció közül kellett kiválasztani a helyes választ, 25 esetben 

rövid válasz írását kellett alkalmazni, míg három esetben a megadott lehetőségekről el kellett 

döntenie a diáknak, hogy azok Igazak-e vagy Hamisak. A rövid választ igénylő feladatokra 

érkezett a legkevesebb válasz, ugyanis ezen típusnál magasabb a „nem válaszolók” aránya. 

A 25 feladatból 4 feladatra (az 59.,61.,39. és 53-as) több mint harminc diák, további 15 

esetben több mint 20 diák nem adott választ, üresen hagyta. Ebből arra következtethetünk,  

hogy a szöveges válaszadást megerőltetőnek, nehéznek ítélte meg a válaszadó, vagy 

Értelmezés

Kapcsolatok és összefüggések felismerése

Információ visszakeresés

helyes összpont
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egyszerűen csak kihagyta, és az egyszerűbb feladatok megoldására koncentrált.  Ez azt 

mutatja, hogy a hallgatók nincsenek hozzászokva az írásbeli szövegalkotást igénylő 

feladatokhoz, pedig ennek alakítása és fejlesztése az anyanyelvi tantárgy-pedagógiai hét fő 

részterületének egyike kell legyen az iskolai anyanyelvi nevelésben. 

7.4. Típushibák és egyéb hibák  

27-es feladat  

Az első észrevételem az információ-visszakeresésnél jelentkezett, hiszen itt egy egyszerű 

kérdésre kellett válaszolni, mégpedig a következőre: „Melyik napon látogatta meg Tom a 

Prescot családot?” – A válasz egyszerű, vasárnap. Azonban, ezt az információt csak a 

szöveg közepén találjuk, egy töltelék információként. Az elsődleges információ, amit 

kapunk, az a szöveg első bekezdésében található, miszerint egy hónappal később. A 

válaszadók csaknem fele ezt válaszolta a kérdésre. Ez esetben a diákok reflexszerűen egy 

dátumra, időintervallumra gondolnak, ahelyett, hogy tüzetesebben átvizsgálnák a szöveget.  

54-es feladat  

A diákok 36 százaléka választotta az A opciót, ami egyértelműen arra utal, hogy 

összekeverték a történet szereplőit és a különböző időpontokban történt eseményeket.  

Emellett a diákok 52 százaléka válaszolt rosszul a kérdésre, amely így a legnehezebb 

feladatnak bizonyult az információ visszakeresési műveletet illetően.  

44-es feladat  

Ebben a feladatban a diáknak értelmeznie kellett a szerző által megfogalmazottaka t, 

feltérképeznie a szerző és Maloof [a szövegben szereplő személy] közötti viszonyt, majd a 

lehetséges négy opció közül megjelölni egyet. A diákok több mint fele rossz opciót jelölt 

meg, amely annak tudható be, hogy a szövegben implicit szerepel a kettejük viszonya.  

46-os feladat  

A feladat ismertetése: A diákok a szöveg megfelelő részlete alapján kikövetkeztetik a 

választ, és a lehetséges opciók közül megjelölnek egyet. A négy lehetséges opció a 

következő:  

A Hetente esznek halat.  

B Havonta esznek halat.  

C Évente néhányszor esznek halat.  

D Egy évben egyszer esznek halat.  
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A szöveg alapján a helyes válasz a C, vagyis az, hogy Évente néhányszor esznek halat az 

emberek. Ezt az információt a szöveg alatt lévő diagram is megerősíti, amely a szöveg 

információit tartalmazza, előtérbe helyezve a vizualitást. Mindazonáltal a diákok 57 

százaléka a B opciót jelölte be.  Véleményem szerint ez annak tudható be, hogy a diákok 

csak átfutották a szöveget, és a diagramon található első ismerős, szembetűnő informác ió t 

vélték helyesnek. Hiszen a két válaszlehetőség között százalékos arányban nagyon kis 

különbség van. (6. ábra).  

Összességében elmondható, hogy az explicit formában megtalálható informác ió 

kikeresése mellett az egyértelmű információk kikeresése is néhány esetben nehézsége t 

okozott, szükség lett volna a figyelmesebb olvasásra. Ez az eredmény pedig a harmadik 

hipotézisben foglaltakat támasztja alá.  

 

6. ábra -  A magyarok halfogyasztására vonatkozó diagram a szöveg szempontjából 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az emberi kommunikáció alapvető eszköze a nyelv, tehát az anyanyelvi kompetencia 

koordinálható. Az anyanyelvi kompetencia legfontosabb része a szövegértés és szövegalkotás. 

Egy szöveget csak akkor tudunk értelmezni, ha a nyelve számunkra ismert. A nyelv így 

kulcsfontosságú szerepet kap a megismerésben, hisz a nyelv az, ami az emberi 

kommunikáció legfontosabb eszköze. A felmérések igazolják, hogy a diákok szövegértése 

gyenge, és ezzel együtt egyre rosszabbak az iskolai eredmények is nemcsak az anyanye lvi 

oktatásban, hanem a többi tantárgy esetén is. A tanulók nehezen boldogulnak a szöveges 

utasításokkal, az implicit formában megadott információ alapján elvégzendő feladatokkal. 

A diákok analizáló készsége alacsony, több olyan gyakorló feladatra lenne szükség, amelyek 

a tanulótól a kisebb szövegrészek összekapcsolását, átfogalmazását várják el. A 2016/2017-

es tanév végétől már a kárpátaljai magyar középiskolai oktatás kimenete, a magyar nyelv 

érettségi vizsga megújult, és kompatibilisebb lett a magyarországi középszintű érettségive l, 

vagyis szövegértési és szövegalkotási feladatokra épül (Vö. Beregszászi 2018), de ennek 

hozadéka jelen vizsgálat eredményein egyelőre nem látszik. 

Az eredmények arról tanúskodtak, hogy a diákok nem rendelkeznek megfe le lő 

alkalmazó tudással a szövegekre való reflektálás terén. Levonva a következtetéseket, a 

diákok jó olvasási készséggel rendelkeznek, viszonylag jól tájékozódnak a szövegben az 

információk között, azonban ez nem elég alapos. Gondot okoz a kapcsolatok és 

összefüggések felismerése során sok esetben a szövegkörnyezetből egy történésnek, 

cselekedetnek az okaira vonatkoztató következtetést levonni. Az értelmezés során a kritika i 

elemzés és a mögöttes vagy alkalmi jelentés feltárásának képessége egyaránt alacsonyabb a 

vártnál. Ez egy fontos figyelmeztető jel a kárpátaljai tanártársadalomnak, különösen a 

magyar nyelv és irodalom oktatása terén. Az anyanyelvi nevelésnek nagy felelőssége van 

abban, hogy az iskola hasznosítható tudást közvetítsen, és mindezek közül a legfontosabb és 

legszembetűnőbb a szövegértési képesség (vagy annak hiánya). Jelen munka a Rákóczi 

Főiskola hallgatói körében végzett kompetencia-vizsgálat adatait elemezve arra kívánja 

felhívni a figyelmet, hogy az iskola fordítson nagyobb figyelmet a szövegértés (és 

szövegalkotás) fejlesztésére, mert ezen kompetenciák kialakítása az iskolai oktatás, nem 

pedig a felsőoktatás feladata. 
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РЕЗЮМЕ 

Основним засобом людського спілкування є мова, тому компетентність рідної 

мови може бути скоординована. Найважливішою частиною компетенції рідної мови є 

читання та письмо. Ми можемо тлумачити текст, лише якщо його мова нам відома. 

Таким чином, мова грає ключову роль у пізнанні, оскільки мова є найважливішим 

засобом людського спілкування. Дослідження показують, що розуміння тексту в 

студентів є поганим, і через це результати у школі погіршуються не тільки при вивчені 

рідної мови, але й при вивчені інших предметів. Діти важко справляються з 

текстовими інструкціями та з завданнями, які подані в неясній формі. Аналітичні 

навички студентів є низькими, є декілька вправ, які вимагають від студента поєднати 

або перефразувати деякі частини тексту. З кінця 2016/2017 навчального року 

результати угорської загальноосвітньої освіти на Закарпатті змінили випускний 

форму випускного іспиту і стали більш сумісні з іспитом в Угорщині, тобто на основі 

завдань з орфографії та написання тексту (Vö. Beregszászi 2018) але результати цього 

ще не бачимо.  

Результати показали, що учні не мають належних навичок, які б застосовували 

для розуміння тексту. Підводячи підсумки, ми розуміємо, що учні мають хороші 

навички до читання і відносно добре орієнтується у тексті, але це не достатньо. У 

багатьох випадках це викликає проблему про причини події або при визнанні 

відносин. Під час інтерпретації здатність критично аналізувати та розкривати основну 

думку менше ніж очікувалося. Це є важливим попереджувальним знаком для спілки  

вчителів Закарпаття, особливо в галузі викладання угорської мови та літератури. 

Аналізуючи дані оцінки компетентності студентів Закарпатського угорського 

інституту, ця робота спрямована на те, щоб привернути увагу на те, що школа повинна 

приділяти більше уваги для розвитку читацького розуміння (і створення тексту), 

оскільки розвиток цих компетенцій є обов'язком шкільної освіти, а не вищої освіти. 
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