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I. A jel fogalma 

1. Mit jelent és mivel foglalkozik a szemiotika? 

 

 

 Jelrendszerekkel foglalkozik – így a nyelvi jelrendszerrel is. 

 Interdiszciplináris jellegű, azaz más tudományágakkal is kapcsolatot tart. 

 Alapkategóriája: a jel.  

2. Mi a jel? 

 

 
 

3. Miből áll egy jel? 

 

 

 A jelölő (jeltest) a jel érzékelhető formája (amit látunk, hallunk, tapintunk stb. – pl. a 

matematikaórán használt + egy jelölő). 

 A jelölt az fogalom, amelyet a szó jelent (pl. a + jelölő az összeadás fogalmát jelenti.) 

 A jeltárgy az adott nyelvi jelnek a valóság konkrét darabjára való alkalmazása. 

4. Mi a jelentés? 

 

 
 

5. Mi a jelzés? 

 

 

A szemiotika jeltudományt jelent. 

A jel a valóság olyan érzékelhető darabja, amely önmagán túlra, egy másik valóságdarabra, 

jelenségre utal. 

A jel egy jelölő (más néven jeltest) és jelölt kapcsolatából áll. 

A jelölő és a jelölt közötti kapcsolatot jelentésnek hívjuk. 

A jel használatát, gyakorlati alkalmazását jelzésnek nevezzük. 
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II. A jelek osztályozása 

1. Eredetük szerint milyenek lehetnek a jelek? 

 

 

 Természetes eredetű jelek (szimptómák – tünetjelek): ez esetben a jelölő és jelölt között 

ok-okozati összefüggés van. 

Pl. a láz természetes tünetjel, oka valamely betegség. 

 Mesterséges jelek: tudatosan hoztuk létre őket. Értelmezésüket meg kell tanulnunk. 

Pl. a nyelv mint jelrendszer. 

 

2. A jelölő és jelölt viszonya alapján milyen jeleket különböztetünk meg? 

 

 
 

 

 index 

o Érintkezésen alapuló jel (pl. a közlekedési lámpában a menetirányt mutató nyíl). 

o Az indexben a jelölő és a jeltest között ok-okozati viszony van. 

 ikon 

o Hasonlóságon alapuló kapcsolat (pl. fénykép, szobor, térkép, hangutánzó- és 

hangfestő szavak). 

o A jelölő hasonlít arra a valóságdarabra, amelyre utal. 

 szimbólum 

o Társadalmi megegyezésen alapul, a jel és a valóság között nincs kapcsolat (pl. 

nyelv mint jelrendszer). 

 szignál vagy szimptóma (tünetjel) 

o Nem szándékos jelzés, mégis jelként értelmezhető (pl. az ablakból előgomolygó füst 

jelzi, hogy a lakásban tűz van). 

  

A jelek lehetnek természetes és mesterséges eredetűek. 

A jelölő és jelölt viszonya alapján index, ikon, szimbólum vagy szignál lehet egy jel. 
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III. A nyelvi jel 

1. Miből áll a nyelvi jel? 

 

 
 

2. Milyen eredetűek a nyelvi jelek? 

 

 

o A hangutánzó (pl. cuppan) és hangulatfestő szavak (pl. cammog) kivételek, mivel a 

szó hangzása és jelentése között kapcsolat van. 

 

3. Melyek a nyelvi jel jellemzői? 

o megegyezésen alapul (kivéve a hangutánzó, hangulatfestő szavakat), 

o egy közösség minden tagja elfogadja, 

o mindig egy rendszer része (pl. személyragok rendszere, szófajok rendszere), 

o önmagán túlmutató jelentéssel rendelkezik (pl. az a-l-m-a hangsor egy 

gyümölcsfajtát jelent), 

o elvonatkoztató jellegű. 

  

A nyelvi jel jelölőből és hozzárendelt jelentésből áll. 

Alapvetően mesterséges, azaz szimbolikus jelek. 
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IV. A nyelvi jelrendszer elemei, szintjei 

Melyek a nyelvi jelrendszer elemei, szintjei? 

 

 fonéma (beszédhang) 

o Nem tekintjük önálló nyelvi jelnek, nem önálló nyelvi szint. 

o Jelelemnek nevezzük, mivel építőelemei a morfémáknak, lexémáknak (szótári 

szavaknak). 

o Önálló jelentése nincs, csak jelentésmegkülönböztető szerepe (pl. bab - báb). 

 morféma (szóelem) 

o A nyelvi jelrendszer legkisebb eleme. 

o Érzékelhető hangtestből áll. 

o Önálló jelentése van (minden szó és toldalék ide tartozik). 

o Alaptípusaik: a) tőmorfémák, azaz a szavak és a b) toldalékmorfémák. 

o Lexémának nevezzük a szavak szótári alakját. 

 szintagma (szószerkezet) 

o Morfémából, lexémából szerkesztett nyelvi jelek (pl. levelet ír; könyvet kap). 

 mondat 

o A szöveg legkisebb egysége, szintagmákból felépített nyelvi egész. 

 szöveg 

o Egy gondolatsor kifejtése. 
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V. A beszéd 

1. Mit jelent a beszéd mint nyelvészeti kategória? 

 

 
 

2. Mi határozza meg a beszéd létrehozását? 

 

 
 

 

Felhasznált irodalom: 

1. Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 10. évfolyam 

számára. Oktatáskutaó és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2014. ISBN: 978-963-19-7740-0, 15-21. o. 

2. Fráter Adrienne: Magyar nyelv a középiskolák számára 9. osztály, Mozaik Kiadó – Szeged, 2010. 

ISBN: 978-963-697-642-2, 41-48. o. 

 

A nyelv, a nyelvi jelrendszer használatát, alkalmazását írásban vagy szóban beszédnek 

nevezzük. 

 

A beszéd létrehozása, azaz a nyelvi jelrendszer alkalmazása különféle nyelvtani 

szabályoktól függ (pl. a jelezés, ragozás szabályai stb.). 
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Jel, nyelvi jel, nyelvi jelrendszer 
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Feladatok 

1. Figyeld meg az alábbi ábrákat, majd fejtsd ki, hányféle jeltípust látsz a képeken! 

 

 
 

a) ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

b) ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

c) ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Írj egy-egy példát a nyelvi szintekre az alábbi közmondás alapján! 

 

Nem mind barátod, aki rád mosolyog 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Megoldások 

1/a 

 ikon a füstölgő cigaretta képe (hasonlít a valóságra) 

 szimbólum a piros szín, kör és áthúzás (megállapodtunk abban, hogy a piros jelzés azt 

jelenti, hogy valamit nem szabad, a kör kiemeli a témát, az áthúzás szintén a cselekvés 

tilalmát hangsúlyozza 

1/b 

 szimbólumok a kottajelek 

 szimbólumok a nyelvi jelek (a szöveg) a kotta alatt 

1/c 

 természetes jel a madár lábnyoma a hóban, nem jelzésnek szánták, de jelként értelmezhető 

 

 

2. 

 fonémák (jelelemek) pl. n-e-m-i-d-b  

 morfémák: pl. nem, mind (tőmorfémák), barát-o-d (toldalékmorféma) 

 lexéma: nem, mind, aki, mosolyog 

 szintagma: rád mosolyog 

 mondat: Nem mind barátod, aki rád mosolyog 
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TIPP! 

Diák Mentor 

Gyakorlás céljából tanulmányozhatod a 

földrajzi és történelmi atlasz jeleit! 

Állapítsd meg, milyen jeltípusokból állnak 

az egyes jelek! 

Gyakorlás céljából tanulmányozd az egyes 

tantárgyak tanulása során alkalmazott 

jeleket! Állapítsd meg, milyen 

jeltípusokból állnak az egyes jelek! 

Hívjuk fel a tanuló figyelmét a jelek 

összetettségére, kombinálódására (pl. 

címer, zászló)! 

FONTOS FOGALMAK 

 szemiotika (görög szémeion (σημεῖον)(„jel”): jeltudomány 

 interdiszciplináris (diszciplína – ’tudomány, tudományág’; inter – ’között’): több 

tudományt, szakterületet érintő 

 jel 

 jelölő (jeltest), jelölt, jelentés, jeltárgy 

 jelzés 

 index, ikon, szimbólum 

 konvencionális (konvenció=hagyomány): hagyományos 

 fonéma, jelelem 

 morféma, szóelem, lexéma 

 szintagma, szószerkezet 

 beszéd 
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ÁLTALÁNOS JÓ TANÁCSOK  

HOGYAN KÉSZÜLJ A MAGYAR ÉRETTSÉGIRE? 

 

1. Alaposon tájékozódj, hogyan zajlik a vizsga! Beszélj olyanokkal, akik néhány éven belül 

érettségiztek! Írd össze a kérdéseidet! 

2. Mielőtt döntesz, melyik szintet választod, mérd fel a tudásod! Erre számos lehetőséget nyújt az 

internet. 

3. Mindenek előtt időben kezdd el a felkészülést! (Ez persze más tantárgyakra is igaz, de a 

magyarra különösen.) Miért? 

 Mert a tényanyag elsajátítása csak a kisebbik része a munkának. A műolvasás és a 

műelemzés időigényes feladat. 

 Csak akkor jön be az „1 nap 5 tétel” terv, ha van műismereted.  

4. Készíts ütemtervet! Valami ilyesmit: 

 

DÁTUM A TÉTEL CÍME 
MŰVEK, AMIKET 

ISMERNEM KELL 
HIÁNYPÓTLÁS 

    

    

 

5. Tanulmányozd és oldd meg az előző évek érettségifeladatait!  

 Ellenőrizd a megoldásaidat! 

 Térképezd fel, milyen hiányosságaid vannak, mit kell pótolnod! 

 Mérd meg, az egyes feladattípusokat mennyi idő alatt tudod elvégezni. Sokan 

elcsúsznak időben, és így „véreznek el”. 

 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Módszertani útmutató Diák 

TÉMAKÖR Általános tanácsok 

TANANYAG CÍME Felkészülés az érettségire 
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6. Fontos a rutin. Hidd el, a legnagyobb hozama a gyakorlásnak van. Ha egy-egy feladattípusból 

többet elvégzel, előbb-utóbb a hibaszámod csökkenni fog.  

7. Csak a látszat, hogy időt spórolsz, ha csak a mások által kidolgozott tételekből próbálsz tanulni.   

 Az alapul vett és kidolgozott tételeket szabd át a saját logikád szerint! Ez a szabály 

az itt javasoltakra is igaz! 

 A tételhez készíts néhány soros vázlatot! 

8. Mire jó a művek kivonata? Semmi esetre sem arra, hogy pótolja az eredetit! Ismered Woody 

Allen mondását, miszerint „A Háború és békét nem egészen 20 perc alatt olvastam el. Az 

oroszokról szól.” A 100 híres regényből körülbelül ennyit fogsz megjegyezni. Ez viszont nem elég 

a boldogsághoz.  

 De mégis jó-e valamire a művek rövidített változata? Igen, jó, ha olvastad őket. Például 

a felidézéshez segítséget adhat.  

9. Készíts gyorslistát a típushibáidról! Egy-egy szóval, példával jegyezd fel, mit rontasz el 

rendszeresen. Például: 

 

10. Gyakorold szóban és írásban a véleményalkotást! A véleményalkotás alapszabálya, hogy: 

 állításaid érvekkel támaszd alá; 

 ne hablatyolj, kevés, ha valamit minősítesz „szép”, jó stb.; 

 az indoklás konkrét, a műből vett idézet, jellemző legyen; 

 a vélemény megfogalmazásakor ne használj szlenget, ne jópofáskodj! 
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ÁLTALÁNOS JÓ TANÁCSOK 

HOGYAN SEGÍTSÜNK A FELKÉSZÜLÉSBEN? 

Az érettségire való felkészülés és a vizsga során is lényeges, hogy a diák ne „izgulja túl” a helyzetet, 

ne blokkolja le és ne rontsa teljesítményét a túlzott stressz. (Persze, ha valaki egyáltalán nem izgul, 

az éppúgy nem szerencsés állapot, mert az izgalom nem csak blokkolhat, de jelentősen aktiválhat 

is bennünket.) 

Lássunk néhány, stressz kezelésére alkalmas módszert! 

1) Tudatos lassítás: vonatkozik a nyugtató légző gyakorlatok alkalmazására éppúgy, mint a 

beszéd, a mozdulatok tudatos kontrollálására. Nyugalmunk megőrzése érdekében hasznos 

lehet a mondás: „Akkor most vegyünk egy nagy levegőt!” 

2) Alszom rá egyet! Még ha lenne is mit tanulni, egy kis alvás, főleg több átvirrasztott éjszaka 

után, nagyon üdvös lehet. Ráadásul érdemes hagyni, hogy a tanultak kicsit „ülepedhessenek”. 

A tanuláshoz, az ismeretek megragadásához, „elpolcolásához” idő szükséges. 

3) Segítséget kérni másoktól: a terhek megosztása, a másik támogatása jelentősen oldhatja a 

feszültséget. Társas lények vagyunk: a segítségkérés nem kudarc, hanem „túlélési módszer” a 

számunkra. 

4) Fentről nézni: időnként érdemes fentről szemlélni a dolgokat, a „nagy egész” szemszögéből. 

Az életünk egészének szempontjából ugyanis a napi stresszt okozó faktorok jelentős része 

„eltörpül”, jelentőségét veszti. 

5) Időbeosztás: egy frappáns és átgondolt időbeosztással formába önthetjük a napunkat, és mi 

is könnyebben megtalálhatjuk benne a helyünket.  
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