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Reflektáló szöveg alkotása 

„Ez a század az újdonságok, a felfedezések és találmányok százada. Az én védencem, a könyv viszont 

felfedezések ósdi találmányának szimpla és régi, mint halottjaink csontja. Krisztus előtt 2500-ban, 

Babilonban voltak agyagtáblákra ékírással rótt könyvek, a Krisztus előtt hetedik században, Ninivében 

pedig már könyvtárak is. […] 

A könyv a szellemi manna, amelyből mindenki jóllakhatik, az égi táplálék, amely minél inkább 

fogyasztják, annál több lesz belőle, a bűvös kenyér, amely senkit nem hagy éhen, minden ínségest 

kielégít, hatalmassá tesz, úgyhogy mindenki az ismeretek tőkése és nagybirtokosa lehet általa, 

gondolat-milliomos.” 

(Kosztolányi Dezső az olvasás jövőjéről - Literatura, 1929/6. 197-198. p.) 

 

Fejtsd ki álláspontod arról, hogy az internet korában milyen szerepe, feladata van a 

könyvnek, milyen olvasáskultúra jellemző a ma élő generációkra! Milyen érvek szólhatnak 

a könyvek olvasása mellett az internethasználattal szemben? Véleményed kifejtése során 

reagálj a Kosztolányi Dezsőtől származó gondolatra, állításaid személyes példával is 

igazold 

 

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

 

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 Kosztolányi Dezső álláspontjával, miszerint a könyv – mint szellemi táplálék 

– örökérvényű, semmilyen más találmány nem pótolhatja; 

 a vizsgázó vitatja Kosztolányi Dezső álláspontját; a könyv csak egy megjelenési forma, idővel 

újabb és korszerűbb adathordozók válthatják fel; 

 a vizsgázó részben egyetért Kosztolányi Dezső álláspontjával: a könyv nagyszerű találmány, 

de mivel minden fejlődik, változik, idővel a könyv is korszerűtlenné válhat; 

 bármilyen egyéb, érvényes megállapítás. 

Lehetséges érvek a könyvolvasás mellett: 

 az olvasók száma nem csökkent, az olvasás mennyisége viszont változott a digitális 

forradalomnak köszönhetően: vannak, akik többet olvasnak, mint régen, mások alig, vagy 

egyáltalán nem olvasnak; 

 a szépirodalom iránti érdeklődés csökkent, a szórakoztató irodalom népszerűbb; 

 a túl sok tévézés károsan hat az olvasási szokásokra; 

 a televíziózás akkor hasznos, ha elősegíti az olvasáskultúra fejlődését; 

 a könyv továbbra is a megismerés forrása; 

 új jelenség a „szörföző” olvasás, azaz a belelapozó, beleolvasó olvasási szokás terjedése; 

 bármilyen egyéb, érvényes megállapítás. 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/magyar_emelt_javitasi_utmutato_1.pdf
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Lehetséges ellenérvek az internethasználattal szemben: 

 átalakítja az írás és olvasás módját, a gondolkodásmódunkat; 

  csökken az én-azonosság (nicknév stb.), nő az anonimitás; 

 felelőtlenebbül történik a kapcsolatalakítás; 

 gátlástalanabb a stílus, a hangvétel; 

 újszerű kapcsolatfelvétel, kapcsolatalakítás; 

 haszonelvű, türelmetlen, kapkodó használat, nincs elmélyülés; 

 több a hozzáférhető tudásmennyiség, a kultúráltság mégis csökken; 

 az egyén ugyan hozzáfér a megnövekedett mennyiségű információkhoz, azonban nem válik az 

információ életszerűvé, tevékenységgé; 

 az egyén nem tud válogatni az információtömegből megfelelő olvasáskultúra nélkül, így nem 

alakul ki benne megfelelő műveltségszerkezet; 

 elősegíti a funkcionális analfabétizmus terjedését; 

 a könyvek olvasása a monitoron fárasztó, egészségügyi kockázattal jár; 

 az észlelés felgyorsult, a logikai képességek, az ítélőképesség, a következtetőképesség nem 

fejlődött általa; 

 bármilyen egyéb, érvényes megállapítás. 

 

Lehetséges személyes tapasztalat, példa: 

 a vizsgázó bemutatja, szemlélteti, milyen különbségeket észlelt egy könyv és egy interneten 

hozzáférhető könyv olvasási élménye között; 

 a vizsgázó kifejti, mikor célszerű könyvet olvasnia, illetve mikor célszerűbb az internetes 

információszerzés a számára; 

 bármilyen egyéb, érvényes megállapítás. 

 

Reflektáló szövegalkotási feladat 

(20 pont) 

Tartalom 5 pont  

Problémaérzékenység 5 pont  

Gondolatmenet 5 pont  

Nyelvi igényesség 5 pont  
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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 
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