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NYELVTAN 2020. május 4-8. (8. hét) 

Kedves Diákjaim! 

Az előadással való ismerkedés után most két rövidebb megnyilatkozási forma következik. 

Új anyag: A hozzászólás és a felszólalás 
  TK. 95-97. o. 
 Olvasd el a tankönyvi szöveget, illetve tekintsd át a vázlatot! 
 
 HOZZÁSZÓLÁS  

 fatikus elemek (a hallgatókhoz fordulás nyelvi formája): legalább egy megszólításnak lennie 
kell a szövegben  

 kényszertől mentes, informális szóhasználat 

 közérthető nyelvhasználat 

 csak alátámasztott, bizonyított állítás fogadható el érvként 

 a hozzászólás műfajának/ a helyzetnek megfelelő hangvétel (pl. személyesség; tárgyszerűség) 

 a személyes állásfoglalás kifejtésében bizonyos esetekben elfogadható az oldottabb hangütés 
(pl. tegező forma) 

 a szöveg tagolása 

 a kérdés fontosságának taglalása 

 reflektálás a saját szövegre (pl. „hozzászólásomban”) 

 utalás a jelenlévőkre (pl. „mint önök is tudják…”) 

 formális befejezés (pl. „köszönöm a figyelmet”) 
 
FELSZÓLALÁS  

 megszólítás (közönség, lehetséges vitapartnerek) 

 reflektálás a saját szövegre (pl. „felszólásomban”) 

 hivatkozás a jelenlévőkre (pl.: „mint önök is tudják…”)  

 utalás a megszólítottra (pl. „mint ön is tudja…”) 

 formális befejezés (pl. köszöni a téma iránti érdeklődést, a jelenlétet) 
 

BEADANDÓ 
1. Írj hozzászólást az alábbi témák valamelyikéhez! (Megadom a felszólalás „kereteit”, vagyis 

azt, milyen helyzetben képzelem el a hozzászólásodat. Ügyelj a kötelező elemek 
beépítésére!) 
a) A magyar konyha értékeinek megőrzése 

(Étteremtulajdonos vagy. A településeden egyre többen kínálnak külföldi ételeket a 
gyorsétkezdékben. Közös megbeszélésre hívták a vendéglátósokat, ahol te a magyar 
konyhát s annak értékeit képviseled a hozzászólásodban.) 

b) Támogassuk az e-könyveket! 
(A baráti társaságodban megoszlanak a vélemények a hagyományos, illetve az e-könyvek 
között. Te az utóbbit támogatva szólsz hozzá a beszélgetéshez.) 

c) A mosoly szerepe a kommunikációban 
(Továbbtanulásról, a felvételiről, azon belül is a szóbeli elbeszélgetésről tartanak 
szakemberek foglalkozást. Sok minden elhangzott már, de te úgy érzed, hogy a mosoly 
pozitív szerepéről feltétlenül szót kell ejtened, ezért hozzászólsz a témához.) 

d) Használjunk bevásárláskor vászontáskát/kosarat! 



(Iskolában a környezettudatos életmódról tartanak előadást. Te, akit sokat vásárolsz, erre 
hívod fel a többiek figyelmét a hozzászólásodban.) 

 
2. Készíts felszólalást a következők egyikéhez! (Te döntsd el, hogy hol, mikor, kiknek mondod el 

a felszólalásodat! Azaz iskolai, városi/települési rendezvény keretében; fiataloknak vagy 
idősebbeknek stb. Ezt írd is le, hiszen csak így tudom beleélni magam abba a helyzetbe, hogy 
én is egy vagyok a hallgatóságból.)  (Tartsd be a kötelező elemeket: megszólítás, összegzés, a 
figyelem megköszönése stb.) 
a) Vizeink védelme 
b) A nyelvvizsga fontossága 
c) A településen mozit szeretnének nyitni, de te inkább kávéházat szeretnél 
d) Elengedhetetlen-e a matematika érettségi? 

 
 
Jó munkát kívánok! 

Lehetőleg ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! Csak a kiválasztott témák címét írjátok le! 

A két feladatot lehetőleg egy ímélben küldjétek el! Köszönöm szépen. 

Határidő: 2020. május 8. péntek 20:00 

cím: bobe.tancineni@gmail.com 

Áldás, békesség! 

Böbe néni 
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