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II. A normatív nyelvváltozat: irodalmi nyelv, köznyelv, regionális köznyelv 

III. A nyelv vízszintes tagolódása: a nyelvjárások (dialektusok) 
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I. A nyelvváltozat fogalma, kódolás, kódváltás 

1. Mit értünk nyelvváltozat alatt? 

 

 
 

 A nyelv tagolódása történeti jelenség.  

 Minden ember többféle nyelvváltozatot ismer és használ. 

 

2. Mit jelent a nyelvváltozat kódolása és a kódváltás fogalma? 

 

 

 

3. Mi tartozik a nemzeti nyelvhez? 

 

 

 

4. Hogyan tagolódik a nemzeti nyelv? 

 

 

 a normatív nyelvváltozat, 

 a területi nyelvváltozat, 

 a társadalmi csoportok szerinti nyelvváltozat. 

Az egyes helyzetekben alkalmazott nyelvváltozatot kódnak, ennek időhöz, helyzethez, 

beszélgetőpartnerhez igazítását pedig kódváltásnak nevezzük. 

„Nyelv és társadalom elválaszthatatlan egymástól, és nyelvhasználatunkat is társadalmi 

tényezők szabják meg. De ahogy a társadalom különböző rétegekre tagolódik – például 

nem, kor, iskolázottság, származás, a munkamegosztásban elfoglalt hely és még sok egyéb 

szempont szerint –, ugyanúgy tagolódik maga a nyelv, pontosabban a nyelvhasználat is.” 

(Forrás: mnyelv.ektf.hu) 

„A nyelvváltozat olyan egységes nyelvi rendszer, amelyet valamely meghatározott 

kritérium alapján elkülönített nyelvi közösség használ.”  

(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyelvvaltozat) 

A nyelvváltozatok összessége a nemzeti nyelv. 

A nemzeti nyelv három nagy csoportja: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyelvvaltozat


 

 

A NYELVVÁLTOZATOK RENDSZERE, A NYELV VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES 

TAGOLÓDÁSA 

05. 

3 

II. A normatív nyelvváltozat: irodalmi nyelv, köznyelv, 

regionális köznyelv 

1. Milyen fajtái vannak a normatív nyelvváltozatnak? 

 

 

Azért normatív, mert nyelvi normát, azaz szabályrendszert, hagyományt követ. Ez a nyelvi 

eszmény, a „követendő példa". 

Jellegzetességei: 

 az irodalmi nyelv a nemzeti nyelv írott, legigényesebb normakövető változata (különféle 

stílusváltozatai lehetnek, pl. szépirodalmi, tudományos, publicisztikai, hivatalos), 

  a köznyelv: a nemzeti nyelv beszélt változata, emiatt kevésbé igényes, mint az irodalmi 

nyelv, 

 a regionális köznyelv: sajátos köztes típus, a köznyelv nyelvjárási változata. 

2. Miért alakult ki a köznyelv? 

A köznyelvet a nyelv egységesítésének igénye hívta életre. 

Ennek csúcsa a felvilágosodás korában a magyar nyelvhasználatért folytatott küzdelem, majd 

a XIX. század elején a nyelvújítási mozgalom. A köznyelv alapja a zempléni e-ző nyelvjárás 

lett.  

  

A normatív nyelvváltozathoz az irodalmi nyelv és a köznyelv tartozik. 
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III. A nyelv vízszintes tagolódása: a nyelvjárások (dialektusok) 

1. Miben különülnek el a magyar nyelv területi nyelvváltozatai? 

 

 

Az eltérések: 

 leginkább hangzásbeliek, 

 kevésbé szókincsbeliek, 

 legkevésbé alaki és mondattani tulajdonságaikban térnek el. 

2. Hány nyelvjárástípusunk van? 

 

 

Ezek: (Lásd: segédanyag!) 

 I-II-III.: Dunántúli régió (nyugat-, közép-, dél-dunántúli régió); 

 IV.: Dél-alföldi régió; 

 V.: Palóc régió; 

 VI.: Tisza-Körös vidéki régió; 

 VII.: Északkeleti régió; 

 VIII. Mezőségi régió; 

 IX. Székely régió; 

 X. Moldvai régió. 

Ez a tíz régió a határainkon túl élő magyarság nyelvjárási régióit is magába foglalja. (Például az 

utóbbi három a mai Románia területein élő magyarság nyelvjárásait jelenti.) 

  

A magyar nyelvjárások sajátossága, hogy közöttük nincs éles különbség, az egyes 

nyelvjárási régiók beszélői megértik egymást. 

Tíz nagyobb mai magyar nyelvjárási területet különböztetünk meg. 
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3. Melyek a legtipikusabb hangtani eltérések nyelvjárásink között? 

 

Például: 

 az ’ö’-zés (dél-alföldi régió – pl. ember helyett hangsúlytalan szótagban ’embör’), 

 az ’á’-zó ejtés (palóc régió – pl. Báláton’ – rövid átmeneti hang az a és á között), 

 ’í’-ző ejtés (Tisza-Körös vidéke – pl. píz, szíp), 

 kettőshangzós ejtés (nyugat-dunántúli régió, pl. lou, köü, kéik), 

 zárt és nyílt e használata (nyugat-dunántúli, közép-dunántúli régió, székely 

nyelvjárásterület), 

 magánhangzók rövidülése (nyugat-dunántúli régió, mezőségi régió – pl. elött, husz), 

 szóvégi msh. lekopása, kiesése (nyugat-dunántúli régió, dél-alföldi régió – pl. mikó, 

házbú stb.), 

 ’ly’ helyett ’l’ vagy ’j’ ejtése (középdunántúli-kisalföldi régió – folik, góla stb.) 

 stb. 

4. Melyek a szókincsbeli eltérések típusai? 

 

 

Típusai: 

 alak szerinti tájszavak: pl. pénz - píz, kolompét – krumpli (csak kiejtésben térnek el, 

jelentésben nem), 

 jelentésbeli tájszavak: a köznyelvben is megvannak, de más jelentésben (pl. derék - 

'kövér' jelentésű Szabolcsban és Hajdú-Biharban; szigorú - 'vézna' jelentésű Székelyföldön 

stb., 

 valódi tájszó: sokáig csak az adott területen volt ismert, a köznyelvben nem (pl. makuka, 

paszuly, pulya, (ma már közülük sok köznevesült, azaz széles körben elterjedt). 

  

Szókincsbeli eltérés az ún. tájszavak jelenléte a nyelvjárásokban. 
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5. Milyen alaktani eltérések figyelhetőek meg a nyelvjárások között? 

Előfordul alaktani eltérés például: 

 igeragozásban: E/3. személy: megyen, E/2. tudol, mondol (Szabolcsban), valamint az E/3. 

személyű határozott ragozásban ’láti’ – látja alak a dél-dunántúli nyelvjárásterületen, 

 a hová? kérdésre adott válasz toldalékolásában - Kádáréknál megyek (Szabolcsban); 

Kocsisék megyek (Hajdúság), 

 a hasonulás elmaradásában - késvel (nincs hasonulás a göcseji nyelvjárásban). 

6. Milyen mondattani eltérések jellemzők nyelvjárásainkra? 

 

 

Például: El kell menjek. (Erdély) 

 kettős állítás, ami napjainkra a köznyelvben is terjed 

Például: Hagyjuk ezt a gyerekeket táncolni! (palóc) 

 eltérés a köznyelvi egyeztetéstől 

Napjainkban a tömegkommunikáció hatására a nyelvjárási különbségek csökkenőben, 

eltűnőben vannak. 

  

Mondattani eltérések a legkevésbé jellemzőek. 
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IV. A nyelv függőleges tagolódása: csoportnyelvek 

(szociolektusok) 

1. Mit jelent a csoportnyelv (szociolektus) fogalma? 

 

 

 

2. Melyek a szociolektusok legismertebb típusai? 

 szaknyelvek: pl. a mesterségek, szakmák nyelve, hivatali nyelv, mozgalmi nyelv, 

tudományok nyelve;  

  hobbinyelvek (szabadidős tevékenységek nyelve); pl. sportágak, játékok nyelve; 

  életkori nyelvváltozatok: pl. babanyelv, gyereknyelv, diáknyelv, ifjúsági nyelv, katonai 

nyelv 

 argó (tolvajnyelv): a bűnözői csoportok által az elkülönülés céljából létrehozott kifejezések, 

nagyon sok köznevesült az idők folyamán, pl. kaja, galeri, lóvé, meló, duma, csaj, kiló; 

 szleng: alacsonyabb nyelvi igényességű, a beszélt köznyelv bizalmas használatában jelenik 

meg; nagyon sokszor az argó szavait viszi tovább enyhített formában. 

3. Mit jelent a köznevesülés folyamata? 

 

 

 Például a sportkifejezések közül sok a katonai nyelvből származik: a mérkőzés 

szinonimája lett az ütközet, csata, csörte, összecsapás, bunkerfoci.  

 Például a tulajdonnév fogalommá válik: Caesar nevéből Kaiser, keizer, császár vagy cár 

köznevünk származik. 

Felhasznált irodalom: 

1. Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 11. évfolyam 

számára. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2015. ISBN 978-963-19-7847-6 (65–77. o.) 

2. https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyelvvaltozat) 

3. https://hu.wikipedia.org/wiki/Koznevesules 

A csoportnyelv (szociolektus) a nyelv társadalmi tagolódását jelenti. 

 

Az egyes rétegek között mozgás érvényesül, így az egyes rétegekből származó kifejezések 

széles körűen ismertté és használatossá válnak, azaz köznevesülnek. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Caius_Iulius_Caesar
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1sz%C3%A1r_%28rang%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Koznevesules
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Ajánlott médiaelem: 

http://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelv-es-

tarsadalom/tarsadalmi-nyelvvaltozatok 

 Videofilm 

 Teszt 

A tananyag kifejtése, szemléltetése. 

Interaktív feladatsor – gyakorlás, 

önellenőrzés. 

http://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelv-es-

tarsadalom/teruleti-nyelvvaltozatok 

 Videofilm 

 Teszt 

A tananyag kifejtése, szemléltetése. 

Interaktív feladatsor – gyakorlás, 

önellenőrzés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(forrás 1./71. o.) 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Nyelvtan Középszint Segédanyag 

TÉMAKÖR Ember és nyelvhasználat 

TANANYAG CÍME 
A nyelvváltozatok rendszere, a nyelv vízszintes és függőleges 

tagolódása (ábra, feladat) 

http://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelv-es-tarsadalom/tarsadalmi-nyelvvaltozatok
http://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelv-es-tarsadalom/tarsadalmi-nyelvvaltozatok
http://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelv-es-tarsadalom/teruleti-nyelvvaltozatok
http://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelv-es-tarsadalom/teruleti-nyelvvaltozatok
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A nemzeti nyelv tagolódása 

irodalmi nyelv 

köznyelv 

regionális köznyelv 

nyelvjárások (dialektusok) 

 tíz nyelvjárási régió 

csoportnyelvek (szociolektusok) 

 szaknyelvek 

 hobbinyelvek 

 életkori nyelvek 

 argó 

 szleng 

 

 

Feladat 

Egy iskolában eltöltött napodról írj 8–10 összefüggő mondatot a diáknyelvre jellemző 

szavakkal! Írásodnak adj címet! Mutasd be e nyelvi réteg sajátosságait az általad írt 

szöveg alapján! 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Megoldás 

Lehetséges tartalmi elemek: 

 diáknyelvi szavak, 

 szleng kifejezések használata, 

 nyelvi humor, 

 nyelvi játék, 

 ötletesség.  

 

TIPP! 

Diák Mentor 

Figyeld meg, hányféle nyelvváltozatot 

használsz az iskolában, otthon, 

osztálytársaiddal, barátaiddal! 

 

FONTOS FOGALMAK 

 nemzeti nyelv 

 kódolás 

 kódváltás 

 irodalmi nyelv 

 köznyelv 

 regionális köznyelv 

 nyelvjárások (dialektusok) 

 csoportnyelvek (szociolektusok) 

 nyelvújító mozgalom 

 valódi tájszó 

 jelentésbeli tájszó 

 alak szerinti tájszó 

 kettős állítás 

 szaknyelv 

 hobbinyelv 

 gyermeknyelv 

 diáknyelv 

 ifjúsági nyelv 

 katonai nyelv 

 sportnyelv 

 argó  

 szleng 

 köznevesülés 
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MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ ÉRVELŐ SZÖVEGEK ÍRÁSÁHOZ 

Miért válaszd az érvelést? 

A középszintű érettségi szövegalkotási feladatai közül kezdetektől az érvelés volt az egyik 

legnépszerűbb feladattípus. Hogy csak néhány okot említsünk: 

 szélesebb teret enged az egyéni véleménynek, 

 kevesebb lexikális tudást igényel, 

 kevesebb szépirodalmi műveltséget és vénát igényel, 

 aprólékos, részletekbe menő ismeretek helyett átfogó tudás szükséges hozzá. 

Az érvelő szövegalkotás esetében átlagos alapműveltségre és intelligenciára, valamint retorikai 

alapkészségekre támaszkodva, még a szépirodalomban kevésbé jártas vagy érdekelt diákok is szép 

eredményt érhetnek el. Kevesebb tényanyag elsajátítását, de fejlettebb nyelvi–logikai készségeket 

igényel ez a fogalmazástípus. 

Mi is az az érvelés? 

Az érvelés tulajdonképpen véleményünk megokolására szolgál: arra, hogy elgondolásunk 

helyességét bizonyítsuk, illetve, hogy másokat is meggyőzzünk erről. Véleményünk rendszerint 

mindig van a körülöttünk lévő világ jelenségeiről, de nem minden esetben szükséges 

megtámogatnunk is érvekkel. 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Módszertani útmutató Diák 

TÉMAKÖR Szövegalkotás 

TANANYAG CÍME Érvelő szöveg írása 
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Az érvelésnek ott van helye, ahol közös megoldást kell találnunk. Egyéb esetekben a vélemények 

kimondása, meghallgatása és az álláspontok színes „palettájának” elfogadása is elegendő lehet. Ha 

azonban megegyezésre kell jutnunk egy témában, mindenki a saját „színével” áll elő: annak 

előnyeit ecseteli, és arra törekszik, hogy másokat is meggyőzzön erről, vagy éppen hagyja, hogy 

mások győzzék meg őt. Ez utóbbi esetben azonban előfordulhat, hogy a saját „színem” egészen 

elhalványul a közös palettán, sőt el is tűnhet az uralkodó színek között. 

Vélemény vagy érvelés? 

Saját véleményünk kialakítása és képviselése tehát az önérvényesítés és önkifejezés fontos 

eszköze is egyben. 

Véleményünk tükröz bennünket: egyéniségünket, gondolkodásmódunkat, világképünket. Azaz: 

lehetőségeinket és korlátainkat. Bár szociális létünknek igen fontos eleme, mégis véleményt alkotni 

viszonylag könnyen és nem egyszer elhamarkodottan szoktunk. A véleményünket, azaz 

meggyőződésünket megvédeni, érvek segítségével alátámasztani és bizonyítani már jóval 

ritkábban. Ennek egyik oka a fent említett elhamarkodott, megalapozatlan véleményalkotásunk 

lehet; a másik, hogy az érvelés valójában komoly szellemi munkát, erőfeszítést igényel. 

Mi szükséges hozzá? 

 a jelenségek megfigyelése és értelmezése, 

 tények rögzítése és felidézése, 

 értő hallgatás, 

 lényeglátás, 

 nyelvi–logikai készségek, 

 tények elrendezése, kombinálása, 

 analógiák felismerése, 

 kritikus gondolkodás, 

 kommunikációs készség, 

 problémamegoldó képesség, 

 konfliktuskezelési képességek, 

 érzelmi intelligencia, stb. 
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Ebből a közel sem teljes listából is láthatjuk, hogy a jól alkalmazott érvelés igencsak próbára teszi 

intellektusunk, ugyanakkor az érvelés egyfajta „edzés”, tréning is lehet az agynak, ami számos 

területen fejleszti is az elménket.   

Mire jó az érvelés? 

Érvek hada zúdul ránk minden pillanatban: az utcát járva csakúgy, mint otthon, a tévében. 

Változatos minőségű, de mindenképpen jelentős mennyiségű érv jut így, a reklámokba csomagolva 

a „szervezetünkbe”. Ugyanez mondható el a Híradóról is, mikor a politikusokat hallgatjuk. Érveket 

várnak tőled a motivációs leveledben, akár továbbtanulsz, akár dolgozni mész. Érvekkel hozakodsz 

elő, mikor fellebbezést írsz, vagy hitelt akarsz felvenni.  

Minden esetben ott a központi motiváció: meggyőzni a másikat az igazamról, vagy vita 

segítségével közelebb hozni álláspontjainkat. 

És végül: hogyan írj érvelést? 

Ahhoz, hogy érvelő szöveget tudj írni, a következő hozzávalókra lesz szükség: 

 Legyen véleményed! 

 Képes legyél a véleményedet érvekkel bizonyítani. 

 Képes legyél az ellentétes véleményt cáfolni. 

 Jól követhető és logikus gerinc mentén építkező gondolatmenetet alkoss! 

 Végig tartsd szem előtt, hogy mit bizonyítasz, vagy mit cáfolsz! 

 Végül vond le a következtetéseket! 
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És most lássuk lépésenként, hogyan születik meg az érvelő 
szöveged! 

1) Első lépés: ÉRTELMEZÉS 

Olvasd el figyelmesen a feladatot! 

Mit kér a feladat? 

 Mi az érvelő szöveg témája? 

(Amiről a szöveg szól.) 

 Mi maga az állítás? 

(Amit bizonyítani és/vagy cáfolni kell majd, azaz: amivel egyetértesz, vagy amivel vitázol.) 

 Mit írj? 

o Bizonyítást vagy cáfolatot? (Csak az egyik kell.) 

o Bizonyítást és cáfolatot? (Mellette és ellene is kellenek érvek.) 

o Bizonyítást és/vagy cáfolatot? (Választhatod csak az egyiket, de rendelhetsz érveket 

mindkét oldalhoz is.) 

 Minek kell még benne lennie feltétlenül? 

o Saját, egyéni tapasztalatok, élmények, 

o feladatleírásban szereplő idézet, 

o 3–4 db irodalmi példa (amennyit kérnek), 

o kötött cím stb. 

  

Azaz: az 

érvelés 

fókusza. 

Azaz: az 

érvelés 

tétele. 

Azaz: az 

érvelés 

típusa. 
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Segítségként a feladat értelmezéséhez használd az alábbi 
táblázatot! 

MIT KÉR A FELADAT? 

MI A TÉMA?  

MI A FÓKUSZ?  

MELY KÉRDÉSEKRE KERESSÜK A VÁLASZT?  

TEHÁT MILYEN PROBLÉMÁKAT KELL ÉRINTENÜNK?  

MELYEK A FELADAT MEGOLDÁSÁNAK LÉPÉSEI?  

MIK A PARAMÉTEREK?  

 

2) Második lépés: ANYAGGYŰJTÉS 

Tarts ötletbörzét! 

 Gondolattérkép (fürtábra) segítségével írd le, mi miden jut eszedbe a központi témáról! 

o Milyen képzettársításokat kelt benned ez a szó, fogalom? 

o Kik alkottak ebben a témában? Kik írtak ezzel a témával kapcsolatban regényeket, 

költöttek verseket?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A kapott elemeket szerkeszd logikai rendbe: sorakoztasd fel őket egy rendezőelv mentén! 

Motívum 
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 A gondolattérkép elkészítése, a képzettársítások áttekintése és strukturálása tulajdonképpen 

„megágyaz” (bennünk) a témának. 

 Most vedd szemügyre az állítást (tétel)! 

 Ha elsőre határozott véleményed van róla, akkor támogasd meg érvekkel! 

 Ha bizonytalan vagy és nem tudsz dönteni, akkor gyűjts össze minél több érvet az állítás 

bizonyítására és cáfolására egyaránt! 

Ha mérlegeled az érveket, még dönthetsz egyik vagy másik oldal mellett; ha a feladat 

engedi, akkor viszont vitázhatsz és egyet is érthetsz vele – egyszerre. Ez utóbbi esetben 

az állítás ellentmondásosságán lesz a hangsúly. 

 A gondolattérkép képzettársításai újabb érvekre vezethetnek rá. (Gondolatébresztőnek 

is használhatók.) 

AZ ÉRVELŐ SZÖVEG VÁZA 

TÉTEL:  

BIZONYÍTÉK:  

TÍPUS (KARIKÁZD BE A MEGFELELŐT):  

FELADAT:  

ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁS BIZONYÍTÁSA 

BIZONYÍTÉKOK 

MAGATARTÁSFORMÁK IRODALMI PÉLDÁK 

  

  

  

EGYÉNI ÁLLÁSPONT BIZONYÍTÁSA 

ÁLLÁSPONT (TÉTEL) BIZONYÍTÉKOK 

  

  

  

 

  



 

 

7 

ÉRVELŐ SZÖVEG ÍRÁSA 

05. 

3) Harmadik lépés: ELRENDEZÉS 

Alakítsd ki fogalmazásod vázát! 

 Rendezzük össze vázlattá a papírra vetett ötleteket, gondolatokat! 

 Cáfolsz és/vagy bizonyítasz? 

 Mivel indítod el a fogalmazást? 

 Mi lesz a fogalmazásod zárása? Mire fut ki? 

 Milyen logikai lépésekben haladsz a zárásig? 

 Kellően letisztult a gondolatmeneted? 

 Követhetőek a logikai lépések? 

 Szem előtt tartod végig a tételmondatot? És a feladatot? 

 Minden megvan a vázlatodban, amit a feladat kér? 

 

4) Negyedik lépés: ALKOTÁS 

Készítsd el a fogalmazást! 

 A vázlatok alapján írd meg a fogalmazást! 

 Ha van elég időd, piszkozatot írj! (A piszkozat külön lapra készül, mint a vázlat. A végén 

még le kell tisztázni, azaz olvashatóan és áttekinthetően lemásolni a feladatlapra!) 

 Ha nincs elég időd, akkor írd meg „élesben” a fogalmazást! (Rögtön a feladatlapra.) 

Ügyelj a külalakra! Lassan és megfontoltan dolgozz! 

 Mire figyelj? 

 Tagold a fogalmazást bekezdésekre! Egyértelmű legyen a tagolás: beljebb kezdd el! 

(Ha kifelejtesz egy bekezdést, írj a megfelelő helyre egy nagy, fordított Z-t oda, ahol a 

bekezdés indulna.) 

 Teljes, pontosan megszerkesztett mondatokban fogalmazz! A mondatok nyelvtani és 

tartalmi értelemben is kapcsolódjanak egymáshoz! 

 Ügyelj arra, hogy mondataid gördülékenyek és követhetőek legyenek! 

 Ügyelj a helyesírásra! Olyan szavakat használj, amiket le tudsz írni. (Ha mégis 

szükséges, használd a helyesírási szótárat, ami eleve bent van az írásbeli érettségin. 

Érdemes a végére hagyni, és akkor leellenőrizni – egyszerre – a problémás szavakat.)  
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5) Ötödik lépés: TISZTÁZÁS 

Csak akkor, ha előtte piszkozatot írtál! 

 Ha piszkozatot készítettél, akkor most itt az ideje, hogy a fogalmazásodat a feladatlapra 

másold. 

 Ügyelj a külalakra! 

 Pontosan másolj! 

 Ha szükséges, itt még módosíthatsz kicsit a szövegen, de nagyobb változtatásokat ne 

tegyél, mert kicsúszol az időből! 

 

6) Hatodik lépés: ELLENŐRZÉS 

Nézd át! 

 Olvasd át újra a fogalmazásodat! 

 Ügyelj a helyesírásra! 

 Figyelj arra, hogy megfelelő-e a szerkezet! 

 Ellenőrizd le, hogy minden szükséges információ (pl. érvek, példák mennyisége) 

belekerült-e a fogalmazásodba! 

 

Felhasznált irodalom: 

Szálkáné Gyapay Márta: Gyakorlati retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. 
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Módszertani tippek a feldolgozás lépéseihez 

ÉRVELŐ SZÖVEG 

Az érvelés tanítására több játékos módszer is létezik, ebből most a disputa menetét mutatjuk be.  

Mi a disputa lényege? 

 A disputa egy vitajáték, mely tanórai keretek között is könnyen alkalmazható. 

 A játékban két csapat vesz részt. (A csapattagok száma optimális esetben: 3–5 fő.) 

 A játékot az ún. elnök vezeti. 

 Az elnök sorsolással dönti el, hogy melyik csapat lesz az állítók és melyik a tagadók csapata. 

 A játék indulásánál a csapatok kapnak az elnöktől egy tételmondatot. Az állító csapat feladata 

bizonyítani, a tagadó csapaté pedig cáfolni a tételt. 

 A játék elején a csapatok kapnak néhány perc felkészülési időt. (Az állító csapat ekkor készíti 

el a bevezető beszédét.) 

 A játék folyamán a csapatoknak a másik által felhozott érveket kell cáfolniuk, valamint további 

érvekkel kell bizonyítaniuk saját igazukat. 

 A csapatok felváltva ismertetik érveiket, valamint az ellenfél érveinek cáfolatát.  

 A csapatoknak szabott idő áll a rendelkezésükre. 

 Az elnök méri az időt, és adja meg az egyes csapatoknak a szót. 

 Az elnök mellett három bíró vesz még részt a játékban.  Feladatuk, hogy mérlegeljék és 

eldöntsék, melyik csapat érvei, bizonyítékai és cáfolata volt a meggyőzőbb. 

 Ők döntenek a legjobb szónoknak járó díj odaítélésről is. 

 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Módszertani útmutató Mentor 

TÉMAKÖR Szövegalkotás 

TANANYAG CÍME Érvelő szöveg írása 
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Mi a játék menete? 

 

A VITATÉTEL ISMERTETÉSE 

Állító csapat I. beszéde 

Tagadó csapat kérdései  

Állító csapat válaszai 

Tagadó csapat I. beszéde 

 Saját álláspont ismertetése. 

 Ha szükséges, a vitatétel újradefiniálása. 

 Az állító csapat érveinek megcáfolása. 

 Saját ellenérvek ismertetése. 

Állító csapat kérdései 

Tagadó csapat válaszai 

Állító csapat II. beszéde 

 A tagadó csapat érveinek megcáfolása. 

 Korábbi érvek megerősítése. 

 Új érvek felhozása, bizonyítása. 

Tagadó csapat II. beszéde 

 Az állító csapat érveinek megcáfolása. 

 Korábbi érveik megerősítése. 

 Új érvek felhozása, bizonyítása. 

Állító csapat III. beszéde 

 A tagadó csapat érveinek megcáfolása. 

 Az elhangzott érvek összegzése. (Új érveket már nem lehet felhozni!) 

 Bizonyítékok felhozása arra, hogy a saját érvrendszerük az erősebb. 

 Zárás. 

Tagadó csapat III. beszéde 

 Az állító csapat érveinek megcáfolása. 

 Az elhangzott érvek összegzése. (Új érveket már nem lehet felhozni!) 

 Bizonyítékok felhozása arra, hogy a saját érvrendszerük az erősebb. 

 Zárás. 
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Mire figyeljen az elnök? 

 A bevezető szövegben az állító csapatnak ki kell térnie a tételmondat értelmezésére is! 

 Mindkét csapat tartsa be a szabott időkeretet! 

 Egyszerre csak egy csapat kap szót. A másik csapatnak ki kell várnia a sorát. 

 Az egyes csapatok érvelése ne távolodjon el az eredeti tételmondattól! 

 Ne engedje, hogy a játékosok személyeskedni kezdjenek! 

 A vita végig békés mederben folyjon. 

 

 


