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Reflektáló szöveg alkotása 

A halál nejlonzacskó képében jár 

 

A természet  nyújtja be a számlát 

„A műanyag szatyrok és zacskók környezetre gyakorolt hatása letaglózó. Ha csak körülnézünk, 

zacskót látunk mindenhol. Látjuk őket a vízben úszkálni, vagy fennakadva a csatornarácsokon, az 

utcán elszórva pedig tele vannak velük a bokrok és a parkok. A szupermarketek körül a fákon lógó 

zacskóhalmok borzalmas látványa semmi ahhoz képest, amilyen szennyezést ezek a zacskók globális 

méretekben okoznak. A reklámszatyrokat újrahasznosítani rendkívül drága dolog, és körülbelül 

minden kétszázadik darab köt csak ki valamelyik zöld telepen. Többségük csak a sima szeméttelepekre 

kerül, ahol mérgező anyagokká bomlik. Ezek a mérgek aztán a földbe és a vízbe kerülnek, de még 

mielőtt ide eljutnánk, a zacskók több száz halálos kört futnak.” 

Krisztina O'Brien 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Nyelvtan Emelt szint Szövegalkotás 

TÉMAKÖR Reflektáló szöveg alkotása 

TANANYAG CÍME Környezetszennyezés 
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(A szöveg és a kép forrása: http://borsa.hu/20080319/nejlonzacsko_gyulolet/nejlonzacsko_ellenes-

kampanyt_hirdetett_a_daily_mail/) 

 

A szöveg, a kép és saját ismereteid, tapasztalataid alapján fejtsd ki, hogyan károsítják az 

ingyenes, egyszer használatos műanyag szatyrok és zacskók az élő környezetet! 

Érvelésed példákkal támaszd alá! Fejtegetésedben reflektálj az idézet szerzőjének 

felvetésére, térj ki a lehetséges alternatívákra, megoldási lehetőségekre is!  

A reflektáló szöveg elvárt terjedelme 1–3 oldal (150–450 szó). 

 

  

http://borsa.hu/20080319/nejlonzacsko_gyulolet/nejlonzacsko_ellenes-kampanyt_hirdetett_a_daily_mail/
http://borsa.hu/20080319/nejlonzacsko_gyulolet/nejlonzacsko_ellenes-kampanyt_hirdetett_a_daily_mail/
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Javítási-értékelési útmutató 

A reflektáló szöveg megoldásának néhány lehetséges tartalmi eleme 

„Figyelem! Az értékelés eredménye nem függhet a válaszadó és az értékelő világnézetétől, erkölcsi 

állásfoglalásától vagy vallási nézeteitől. Biztosítani kell, hogy a vizsgázó Magyarország 

Alaptörvényében (a Szabadság és felelősség című fő fejezet VII. cikkének (1) bekezdésében) 

lefektetett gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságához való joga véletlenül se sérüljön. 

A javító tanár az egyértelműen jónak minősített tartalmi elemeket (gondolatokat, magyarázatokat, 

érveket, példákat) pipával jelezze!” 

 

(Forrás:http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/magyar_emelt_javitasi_utmutato_1.pdf) 

 

A megoldás során a kifejtés és az érvrendszer gazdagsága, az eszmefuttatás koherenciája 

értékelendő. 

 

Az értékelés szempontjai: 

 logikus felépítés, arányos szerkezet; 

 az idézetre való reflektálás; 

 érvek és ellenérvek kifejtése; 

 saját tapasztalat, példa. 

 

Az idézetre való reflektálás lehetséges elemei: 

 a vizsgázó egyetért a cikk írójával, miszerint visszataszító a szerteszéjjel heverő, használt 

műanyag szatyrok és zacskók látványa, mert a lepusztultság érzetét kelti; a bomlási folyamat 

és végterméke mérgező hatású, veszélyt jelent az élő környezet számára; 

 a vizsgázó nem ért egyet a cikk írójával, a leírt jelenség nem általános; személyes környezete 

képes kezelni a műanyag szatyrok és zacskók használatának következményeit, így a cikk az ő 

tapasztalataira vonatkoztatva nem érvényes; 

 a vizsgázó részben ért egyet a cikk írójával, pl. személyes tapasztalata szerint is a műanyag 

szatyrok és zacskók felesleges szemétté válnak. 

  

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/magyar_emelt_javitasi_utmutato_1.pdf
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Lehetséges megállapítások, indokok az egyszer használatos, ingyenes műanyag szatyrok 

és zacskók környezeti káros hatása mellett: 

 pazarló a felhasználásuk: túl sok kerül forgalomba, túl hamar kerülnek a szemétbe; 

 sokszor felesleges a használatuk; 

 több száz évig tart a lebomlásuk; 

 a műanyag mérgező anyagokra bomlik; 

 a mérgező anyagok szennyezik a földet és a vizet; 

 teleszemetelik velük a környezetünket; 

 a tengerek elszennyeződnek velük; 

 a szárazföldi és tengeri élőlények pusztulnak miattuk (tápláléknak vélik, belegabalyodnak 

stb.); 

 drága az újrahasznosításuk; 

 nem megoldott a szelektív hulladékgyűjtésük; 

 az üzletek számára fontosabb a profit; 

 egyéb, a szempontra vonatkozó megállapítások. 

 

Lehetséges indokok az egyszer használatos, ingyenes műanyag szatyrok és zacskók 

alternatív megoldási formái mellett:  

 ingyenesség helyett a forgalom megadóztatása a túlzott mértékű használat visszaszorítása 

érdekében; 

 az így befolyt adó környezetvédelmi célokra való felhasználása; 

 papír illetve vászon bevásárló szatyrok; 

 a „zöld pont” rendszer népszerűsítése (pontgyűjtő kedvezmények a saját szatyor 

használatáért); 

 pénzért árult újrahasználható típusok; 

 egységes fellépés; 

 külön szemetesek a műanyag szatyrok, zacskók számára; 

 teljes betiltás; 

 egyéb, a szempontra vonatkozó megállapítások. 
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Lehetséges saját tapasztalat, példa: 

 műanyag szatyrok, zacskók erdőben, nyaralóhelyeken stb; 

 a vizsgázó hogyan kezeli a feleslegessé vált műanyag szatyrokat, zacskókat; 

 a vizsgázó hogyan hasznosítja újra a műanyag szatyrokat, zacskókat; 

 a vizsgázó milyen alternatív módon tudja újrafelhasználni a műanyag szatyrokat, zacskókat; 

 a vizsgázó milyen konkrét cselekedetekkel segít a környezetszennyezés legyőzésében. 

 

Reflektáló szövegalkotási feladat 

(20 pont) 

Tartalom 5 pont  

Problémaérzékenység 5 pont  

Gondolatmenet 5 pont  

Nyelvi igényesség 5 pont  

 

 

TIPP! 

Gyakorlás céljából tanulmányozhatod az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján 

közzétett mintafeladatokat. 

http://ofi.hu/magyar-nyelv-es-irodalom-mintafeladatsorok 

FONTOS FOGALMAK 

 reflexió, reflektálás 

 érvelés, bizonyítás, cáfolat 

 téma, szempont, megközelítési mód 

 anyaggyűjtés 

 szelektálás, vázlatírás 

 szerkezet, bekezdés, arányosság 

 bevezetés, tárgyalás, befejezés 

 stílus 

 nyelvhelyesség 

 helyesírás 

 

 

 

 

http://ofi.hu/magyar-nyelv-es-irodalom-mintafeladatsorok

