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FELADAT LEÍRÁSA 

Nehézségi fokozat: 

1 2 3 4 5 

Nehezítő tényezők: 

 idegen szavak, 

 szakkifejezések, 

 szöveg hossza. 

Műfaja: ismeretterjesztő szakmai szöveg 

Feladat célja: néhány típusfeladat áttekintése, begyakorlása. 

Módszertani TIPP 

 Az értelmezésre szánt szöveg viszonylag hosszú, ám könnyebbnek mondható. Bár 

vannak benne idegen szavak, de a diákok számára ismert netes és „mobilos” kifejezések 

ezek, melyeket rutinosan használnak a tanulók. 

 

 A szövegértés alapjául választott szöveg érettségi tétel részeként is használható a 

szóbelire való felkészülésnél. 

 

Témakör: Nyelvi és társadalom 

Tételcím: Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Szövegértési teszt 
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Új szóbeliség: skype, chat 

A Skype, az MSN, a Facebook-chat, a MyVip, a Twitter és az összes többi hasonló program olyan 

új kommunikációs formákat tesz lehetővé, amelyek egészen az elmúlt néhány évig 

elképzelhetetlenek voltak. 

 

Új fogalom e programoknak köszönhetően az információs írástudás. 

Az információs írástudás összetevői közé tartozik: 

• az irodalmi írástudás (például: szövegolvasás), 

• a dokumentációs írástudás (például: űrlapok használata), 

• a numerikus írástudás (például: táblázatok készítése), 

• a számítógépes és internetes írástudás (például: hogyan alkalmazzuk az információs és 

kommunikációs technológiákat). 

 

Milyen előnye van az új szó- és írásbeliségnek? Egyre könnyebben hozzáférhető technikai 

eszközökkel hozható létre két, egymástól nagyon távoli ember között, hol ténylegesen szinkron és 

élőszóban zajló, hol arra emlékeztető információcsere. De vannak persze veszélyei is. 

 

INTERNETBIZTONSÁG  

 

Közhelyesnek gondoljuk, de ami egyszer felkerül az internetre, az ott is marad – igaz ez a különféle 

kommunikációs szoftverek, platformok használatára is, főleg az írott kommunikációra. Az internetre 

felkerülő információ nemcsak kitörölhetetlen, hanem nagyon könnyen „lehallgatható” is. Ráadásul 

az információk kapcsolatai, hozzáférési, technikai problémák miatt el is veszhetnek, célt is 

téveszthetnek. A nem a megfelelő ember birtokába jutott információkkal azonban nagyon sokan 

vissza is élhetnek! 

 

Személyes találkozó: Ha megismertél valakit az interneten, légy nagyon körültekintő, mielőtt 

találkozol vele személyesen is. A találkozóra mindenképp nyilvános helyen kerüljön sor, és 

feltétlenül értesíts valakit a helyszínről és a találkozó idejéről, akár egy ismerősöd el is kísérhet. 

 

Ne oszd meg folyton a tartózkodási helyed! Bár az újabb telefonok alkalmazásai lehetőséget 

adnak arra, hogy lépten-nyomon értesítsd a külvilágot arról, hogy épp merre jársz, ez nem 

feltétlenül jó ötlet. A városod megadásából nem nagyon lehet baj, de aktuális tartózkodási helyed 

pontos címét ne oszd meg mindenkivel, legfeljebb a közeli ismerősökkel. (Tanulmányozd a 

beállításokat, egyénre lehet szabni, hogy kivel milyen információt osztasz meg.) 

 

AZ INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ – ELŐNYÖK ÉS VESZÉLYEK 
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Gondold végig, kivel mit osztasz meg! Vigyázz, milyen információk kerülnek ki rólad a közösségi 

oldalakon! A legfontosabb alapszabály: soha ne tegyél fel olyan üzenetet, képet, linket, amit akár 

15–20 évvel később megbánhatsz. Emlékszel, ugye, az internet nem felejt. Ugyanígy nem tanácsos 

fotókat kitenni a lakásotokról, az új kütyüidről vagy saját magadról lenge (vagy éppen nagyon 

furcsa) öltözékben. 

 

Ne ossz meg mindent gondolkodás nélkül! Ha egy olyan üzenetet kapsz, ami valakit személy 

szerint megnevezve rossz színben tüntet fel (bűncselekménnyel vádol, rossz szokásait híreszteli 

stb.), ne oszd meg a barátaiddal, ismerőseiddel anélkül, hogy meggyőződtél volna az információ 

hitelességéről! Árulkodó lehet, ha az üzenetet név nélkül kapod. Ugyanez igaz a különféle pénz- és 

adománygyűjtő akciókra: nagyon sokan az emberek jóindulatára alapozva próbálnak meg adatokat 

gyűjteni, vagy akár tisztességtelenül pénzhez jutni. 

 

Légy őszinte a korodat illetően! Nem igazán szorul magyarázatra, miért. Az egyes tartalmakat 

nem véletlenül kategorizálták életkorok szerint. 

 

Felhasználónevek: Lehetőleg egyszerű, semleges „azonosítót” válassz, semmi esetre sem 

provokatív vagy szexi becenevet – ezek mágnesként vonzzák a zaklatókat. 

 

Óvakodj a túlzóktól! Ha valaki egy-két beszélgetés után nagyon bizalmas információkat oszt meg 

veled, vagy ilyeneket kér, ha úgy csinál, mintha évek óta ismernétek egymást, ha túlságosan 

„nyomulós”, légy résen, valószínűleg rosszban sántikál. 

 

Visszaélések: Ha bármilyen közösségi oldalon visszaélést tapasztalsz, tudomásodra jut, hogy 

valakit online zaklattak, megaláztak, nevetségessé tettek, feltétlenül értesítsd a közösségi oldal 

szolgáltatóját! 

 

 

Forrás: Magyar nyelv és kommunikáció 9., Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2014, 26. és 30. o. 
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FELADATOK 

A SZÖVEGRE ÉS SAJÁT TUDÁSODRA TÁMASZKODVA VÁLASZOLJ AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE! JELÖLD A 

HELYES VÁLASZT VAGY VÁLASZOKAT! 

 

1. Mit értünk információs írástudáson? 

a) A programírást. 

b) Az újfajta kommunikációs programok, az internetes eszközök használatának tudását. 

c) Egy szöveg információinak helyes megfogalmazását. 

2. Ha megismertünk valakit az interneten, mire ügyeljünk a személyes találkozók 

során? 

a) Hogy nyilvános helyen kerüljön rá sor. 

b) Hogy valaki tudjon róla, hol és kivel találkozunk. 

c) Hogy ne felejtsük el megadni a pontosabb elérhetőségeinket. 

3. Hogyan kezeljük aktuális tartózkodási helyünk információját a mobiltelefonon? 

a) Legfeljebb a várost add meg, a konkrét helyet ne! 

b) Bátran ossz meg minden adatot, mert így könnyebben találhatnak rád! 

c) Törekedj arra, hogy bárki számára elérhető legyél! 

d) A pontos címed legfeljebb csak közeli ismerősökkel oszd meg! 

4. Hogyan kezeljük internetes megosztásainkat? 

a) Igen örömteli a sok lájk, ennek érdekében, amit csak tudok, megosztok.  

b) Bármit megoszthatunk, legfeljebb letöröljük. 

c) Semmiképpen ne osszunk meg olyan információkat, amelyeket később megbánhatunk. Az internet 

nem felejt! 

d) Ne közöljünk semmit a lakásunkról, berendezési tárgyainkról! 
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5. Milyen legyen az internetes felhasználónevünk? 

a) Egyszerű, semleges. 

b) Könnyen megjegyezhető. 

c) Provokatív, akár szexi, ha partnert keresünk éppen. 

d) Nehezen megjegyezhető. 

6. Kik a „túlzók"? 

a) Akik túl hamar osztanak meg magukról bizalmas információkat. 

b) Akik túl hamar kérnek valamit. 

c) Akik úgy tesznek, mintha régóta ismernének. 

d) Akik túlságosan kedvesek. 

 

AZ OLVASOTT SZÖVEG ALAPJÁN DÖNTSD EL, HOGY IGAZAK, VAGY HAMISAK AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁSOK? 

 

ÁLLÍTÁS IGAZ HAMIS 

Az új szóbeliségnek nemcsak előnye van, 

számos veszélyforrás is leselkedik a 

résztvevőkre.  

  

Ami felkerül az internetre, bármikor törölhető.   

Adjuk meg a privát címünket, hogy bárki 

számára elérhetőek legyünk a modern 

kommunikációnak megfelelően. 

  

Az információk mindig célba érnek.   

A technikai problémák nem érintik írott 

információinkat, azok akkor is megmaradnak. 
  

A nem megfelelő ember birtokába jutott 

információkkal sajnos sokan visszaélnek. 
  

Jelenteni kell a szolgáltatónak a sértő 

tartalmakat! 
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PÓTOLD A SZÖVEG HIÁNYZÓ KIFEJEZÉSEIT! 

 

Ha megismertél valakit az interneten, találkozóra mindenképp ___________________ helyen 

kerüljön sor. 

Aktuális tartózkodási helyed pontos címét ___________________ oszd meg, legfeljebb csak a 

közeli ismerősökkel. 

Soha ne tegyél fel olyan üzenetet, képet, linket, amit akár 15–20 évvel később 

___________________. 

Nagyon sokan az emberek jóindulatára alapozva próbálnak meg ___________________ gyűjteni, 

vagy akár tisztességtelenül ___________________ jutni. 

Ha bármilyen közösségi oldalon visszaélést tapasztalsz, feltétlenül értesítsd a 

___________________. 
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MEGOLDÁS 

1. Mit értünk információs írástudáson? 

b) Az újfajta kommunikációs programok, az internetes eszközök használatának tudását. 

2. Ha megismertünk valakit az interneten, mire ügyeljünk a személyes találkozók 

során? 

a) Hogy nyilvános helyen kerüljön rá sor. 

b) Hogy valaki tudjon róla, hol és kivel találkozunk. 

3. Hogyan kezeljük aktuális tartózkodási helyünk információját a mobiltelefonon? 

a) Legfeljebb a várost add meg, a konkrét helyet ne! 

d) A pontos címed legfeljebb csak közeli ismerősökkel oszd meg! 

4. Hogyan kezeljük internetes megosztásainkat? 

c) Semmiképpen ne osszunk meg olyan információkat, amelyeket később megbánhatunk. Az internet 

nem felejt! 

d) Ne közöljünk semmit a lakásunkról, berendezési tárgyainkról! 

5. Milyen legyen az internetes felhasználónevünk? 

a) Egyszerű, semleges. 

6. Kik a „túlzók"? 

c) Akik úgy tesznek, mintha régóta ismernének. 

d) Akik túlságosan kedvesek. 
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AZ OLVASOTT SZÖVEG ALAPJÁN DÖNTSD EL, HOGY IGAZAK, VAGY HAMISAK AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁSOK? 

 

ÁLLÍTÁS IGAZ HAMIS 

Az új szóbeliségnek nemcsak előnye van, 

számos veszélyforrás is leselkedik a 

résztvevőkre.  

X  

Ami felkerül az internetre, bármikor törölhető.  X 

Adjuk meg a privát címünket, hogy bárki 

számára elérhetőek legyünk a modern 

kommunikációnak megfelelően. 

 X 

Az információk mindig célba érnek.  X 

A technikai problémák nem érintik írott 

információinkat, azok akkor is megmaradnak. 
X  

A nem megfelelő ember birtokába jutott 

információkkal sajnos sokan visszaélnek. 
X  

Jelenteni kell a szolgáltatónak a sértő 

tartalmakat! 
X  

 

 

 

PÓTOLD A SZÖVEG HIÁNYZÓ KIFEJEZÉSEIT! 

 

Ha megismertél valakit az interneten, találkozóra mindenképp nyilvános helyen kerüljön sor. 

Aktuális tartózkodási helyed pontos címét ne oszd meg, legfeljebb csak a közeli ismerősökkel. 

Soha ne tegyél fel olyan üzenetet, képet, linket, amit akár 15–20 évvel később megbánsz. 

Nagyon sokan az emberek jóindulatára alapozva próbálnak meg pénzt gyűjteni, vagy akár 

tisztességtelenül adatokhoz jutni. 

Ha bármilyen közösségi oldalon visszaélést tapasztalsz, feltétlenül értesítsd a szolgáltatót. 

 


