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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

Művészeti ágak, műnemek, műfajok – Kortárs 

szerzők versei, szövegei 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

9. évfolyam 

25-45 perc 

Hallott szöveg értése és reprodukálása 

Szókincsfejlesztés 

A szövegben ábrázolt valóság ismerethiánya (az 

ismeretpótlás hogyanja) 

Vitakultúra, érvelés: egy probléma bemutatása 

szövegesen, osztálytermi feladat a vita szempontok 

megadásával 

Lackfi János: Véletlen 
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Lackfi János verse a pubertás és tinédzser korosztály egy részének, rétegének 

jellegzetes beszédstílusában szólal meg. Van, aki ezt a nyelvet használja, más 

pedig épp, hogy ki nem állhatja, de mindenképpen véleménye van róla. A 

nyelvhasználat ráadásul egy jellegzetes értékrendet is hordoz, legalábbis a 

környezete számára. 

A nyelv és az emberi karakter összefüggése (a nyelvi stílus jellemző értéke), a 

valóság (alkoholt kedvelő apa, ideggyenge anya) elől egy „cuki” világba való 

menekülés, a pénz (pl. szolárium, motor, tequila) megnövekedett szerepe az 

emberi kapcsolatokban stb. mind remek vitatémát adhatnak egy izgalmas órai 

beszélgetéshez. 

A feladatsor végén versértelmezést segítő kérdéseket gyűjtöttünk össze. 

 

  

Módszertani javaslat a tanároknak 
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1. feleletválasztó feladat megoldása: 

Kérdések Válaszok Helyes 

Melyik nyelvtani eszköz 

használatát viszik túlzásba 
azok, akik így beszélnek? 

szótagolás  

idegenszavak  

becézés X 

Tudod-e, hogy milyen 

toldalék a vers főneveinek 
végén szereplő „–i”? 

pl. dobi (=doboz) 

kicsinyítő képző 

pl. Katalin => Kati 
X 

melléknévképző 
pl. Miskolc => miskolci 

 

birtoktöbbesítő jel 

pl. almája => almái 
 

 

2. igaz-hamis feladat megoldása 

Állítások Igaz Hamis 

A szöveg beszélője egy tinilány. X  

A szövegben szereplő lány pörköltet és kovászos 

uborkát eszik, pedig jobban szereti a salátát.  
 X 

A lány bűntudatot érez, ha édességet eszik. X  

A szövegben a lány apja és anyja is szerepel. X  

Ennek a lánynak gondtalan és boldog az élete.  X 

 

  

Megoldások 
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3. feleletválasztó feladat megoldása: 

Becézett szavak Jelentés Helyes 

moci 

morcos  

mocorog  

motor X 

szani 

szauna  

szanatórium X 

szándék  

lekipali 

lekváros palacsinta X 

lelki társ  

teli 

televízió  

tele van  

telefon X 

fati 

apa X 

öcs  

mutterchen 

nővér  

anya X 

 


