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Nyelvtan 2020. április 27-április 30. (7. hét) 

Kedves Diákjaim! 

Folytatjuk a stílusrétegek és stílusárnyalatok című fejezetet. 

Új anyag: A közéleti szövegek stílusa 

TK. 117-118. o. 

 A tankönyvi szöveg tanulmányozása után nézd és hallgasd meg a videó második felét kb. a 2:53-tól 

végig!  

https://zanza.tv/magyar-nyelv/stilisztikai-alapismeretek/szonoki-es-hivatalos-stilus-stilaris-

kotottsegei 

Találtam nektek ehhez egy jó oldalt. Kérlek, nyissátok meg, olvassátok el! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_10/lecke_02_018 

Ehhez kapcsolódik a beadandótok első fele is. 

1. Egy hatásos reformkori beszéd. 

A magyar történelem egyik leghíresebb beszédét Kossuth Lajos mondta el 1848. július 11-én. 

Ehhez kapcsolódik három kérdés, válaszoljatok ezekre! Ide is beillesztem, hogy biztosan 

egyformára gondoljunk. 

 Miben rejlik a Kossuth-beszéd hatása? 
 Az értelemre vagy az érzelemre hat inkább? 
 Melyek azok a hatások, amelyek a hatást biztosítják? 

 
2. Szintén itt találod Martin Luther King híres beszédének rövid részletét. (a Gyakorlás cím alatt 

olvashatod.) 
Az ehhez feltett három kérdésre is kérem a válaszaidat elküldeni! 
Ezt is bemásolom, hogy ne legyen gond. 

 Milyen hatása volt Martin Luther King beszédének? 

 Milyen célokat fogalmaz meg Martin Luther King álmaival? Készítsetek fürtábrát! (Nem 
muszáj ábrát készíteni, írni is jó, rád bízom a döntést.) 

 Gyűjtsetek a beszédből a szónoki stílusra jellemző példákat! (Legalább 4-et említs!) 

Új anyag: Az egyházi szövegek stílusa 

 TK. 119-120. o. 

Miután elolvastad a tankönyvi szöveget, válaszolj a kérdéseimre! 

Ez a beadandó másik része. 

3.  

https://zanza.tv/magyar-nyelv/stilisztikai-alapismeretek/szonoki-es-hivatalos-stilus-stilaris-kotottsegei
https://zanza.tv/magyar-nyelv/stilisztikai-alapismeretek/szonoki-es-hivatalos-stilus-stilaris-kotottsegei
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_10/lecke_02_018


a) Mihez kötődik a keresztény egyházak írott és nyelvi szövegeinek szókincse? 

b) Mi az egyházi szövegek helyszíne? 

c) Mi a prédikáció? Fogalmazd meg 1-2 mondatban! 

d) Mi jellemzi az imát? Írd le 3 jellemzőjét! 

e) Értelmezd néhány mondatban a 23. zsoltárt! (Mit jelentenek a metaforái? Miről szól 

a szöveg? Kinek a szoltára? Hogyan hat rád? stb) 

Elképzelhető, hogy a két beadandóra külön-külön kaptok részjegyeket. Tehát dolgozzatok pontosan, 

figyelmesen! 

Jó munkát kívánok! 

Lehetőleg ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A kérdéseket nem kell leírni, elég csak a 

sorszámukat. 

Határidő: 2020. május 2. szombat 20:00 

cím: bobe.tancineni@gmail.com 

Áldás, békesség! 

Böbe néni 
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