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A szövegértésről

 Az olvasni tudás technikai képessége nem azonos a szöveg 
megértésének képességével. 

(Lehet, hogy valaki folyamatosan, szinte hibátlanul fel tud olvasni 
egy szöveget, csak éppen azt nem tudja elmondani, hogy mit 
olvas.)

 A szövegértési képesség gondolkodási képesség, amelynek 
különféle szintjei vannak. 

 A szövegértési feladat a gondolkodási-megértési a képességet 
méri. 

(Nem elsajátított ismereteket, hanem a megtanultak 
alkalmazásának, hasznosításának képességét!)



A szövegértés szintjei 

(olvasási műveletek)

 1. Az információk visszakeresése, vagyis a szöveg egyes 

adataira, tényeire vonatkozó kérdések. 

 2. A megértés szintje, amikor az olvasottakat kell összefoglalni, 

vagy a szöveg egyes részeit tartalmilag-logikailag 

összekapcsolni, bővebben kifejteni. 

 3. Az olvasottakra való reflektálás, a szöveg által felvetett 

probléma továbbgondolása, más helyzetben való 

alkalmazása.



A szövegértést vizsgáló kérdések irányulhatnak:

 a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megállapítás, érv, álláspont stb. 
azonosítására;

 a szöveg nyelvtani, stílusbeli jellemzőire; ezek szövegbeli szerepére;

 a szöveg kommunikációs sajátosságaira (ki beszél, kihez/kinek szól, mi a célja, hogy viszonyul 
a mondandóhoz);

 a cím és a szöveg egészének viszonyára;

 a szöveg egészének, részeinek jelentésére;

 a szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatokra; 

 a szerzői álláspont azonosítására; 

 a szövegbeli utalásokra, hivatkozásokra, azok szerepére;

 a szöveg szerkezetére (vázlat, bekezdés, téma)

 a szöveg alapján önálló következtetés, álláspont megfogalmazására;

 a szöveg témájához, a szövegben megjelenített álláspontokhoz kapcsolódó önálló rövid 
írásmű megfogalmazása műfaji jellemzők követésével (pl. levél, felszólalás, plakát).



Tanácsok a szövegértési feladatok 

sikeres megoldásához

 Olvasd el figyelmesen az egész szöveget, majd a teljes, hozzá tartozó feladatsort!

 Először a számodra könnyebb feladatokkal foglalkozz, de dolgozz velük tempósan, hogy 

maradjon elég időd a nehezebb feladatokra!

 Mindig gondolkodj el azon, mit vár tőled a feladat, vagyis értelmezd, mit is kell csinálnod 

egészen pontosan!

 A válaszkereséshez használj ceruzát, tollat, pontosan húzd alá, jelöld meg azt a 

szöveghelyet, ami a megoldásban segít!

 Az összefüggéseket feltáró vagy reflektálást kérő feladatoknál mindig gondold meg, mi 

mindent tudsz a problémáról, kérdésről, témáról!

 Lehetőleg ne hagyj ki olyan feladatot, amiért sok pontot lehet kapni.

 Írj olvashatóan, válaszaid, javításaid legyenek egyértelműek!



VODAFONE-HÍREK
Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldjad meg a hozzá tartozó feladatokat!

A Vodafone

1985. január 1-jén, néhány perccel éjfél után bonyolította le az első mobil hívást 
Nagy-Britanniában. Tizenöt év elteltével a hálózat a legnagyobb európai vállalattá és 
világszerte a maga nemében a legnagyobb vállalattá nőtte ki magát. A század 
fordulóján az Egyesült Királyság csaknem minden második lakosának van 
mobiltelefonja - közülük minden harmadik a Vodafone ügyfele.

Vodafone – már Törökországban is

A Vodafone története a befektetések, az újítások és a díjnyertes ügyfélszolgáltatások 
története. Ebben a történetben elsősorban mégis a növekedés és a mobil 
távközlésben rejlő óriási lehetőségek kihasználása játszotta a legfontosabb szerepet.

Szerte a nagyvilágban folytatja globális hálózatfejlesztését a Vodafone. Ennek 
keretében a brit cég 4.5 milliárd dollárért megvette Törökország második legnagyobb 
mobilszolgáltatóját, a Telsimet. A majdnem tízmillió ügyfelelt számláló szolgáltatónak 
21 %-os részesedése van a törökországi mobilpiacból. A korábban bankcsőd miatt 
újraállamosított cég fejlesztésére a Vodafone további egymilliárd dollárt kíván 
fordítani.



Vodafone Mail

Az integrált mobil üzenetküldő szolgáltatás minden üzenet érkezésekor díjmentes általános 
SMS értesítést küld. Az általános SMS értesítés mellett a postafiókodba érkező e-mailekről 
díjköteles Részletes SMS értesítést is kérhetsz. Az SMS szövege az e-mail feladójának címét 
és tárgyát jeleníti meg. A szolgáltatást a Vodafone Mail webes elérési felület Beállítások 
menüpontjában saját magadnak aktiválhatod. A Vodafone Mailt havi és aktiválási díj 
nélkül veheted igénybe!

A további feltételek iránt érdeklődj a Vodafone Ügyfélszolgálaton (1270)!

Beszélgess még többet!

2006-ban még jobban megéri Vodafone előfizetést kötni, hiszen megújulnak a Vodafone 
150 és 250 tarifacsomagok: ugyanazért a havi díjért 50 perccel többet beszélhetsz. A 
változás természetesen a csomagok nevét is érinti. Mostantól Vodafone 200 és 300 néven 
fogod a prospektusainkban viszontlátni a két kibővített tarifacsomagot.

Mi jellemzi a Vodafone 200 és 300 tarifacsomagjait?

A Vodafone 200 és 300 díjcsomagot 2006. január 6-tól vásárolhatod meg, új előfizetéssel. 
Amennyiben korábban Vodafone 150 és 250 tarifacsomagra fizettél elő, a kedvezményes 
tarifák a januári számlázás napjától állnak rendelkezésedre. Így a felhasználható perceket 
változatlan bruttó havidíj mellett, automatikusan további 50-50 perccel megnöveltük az 
előbbi két díjtétel esetén. A hívások számlázása 1 perces egységekben történik. A fel nem 
használhat percek nem vihetők át a következő hónapra.



A tarifacsomagok

Vodafone 90 Vodafone 200 Vodafone 
300

Vodafone 500 Vodafone   800

Megvásárolható percek 90 200 300 500 800

Havi díj 2 880 Ft 4 350 Ft 6 000 Ft 9 498 Ft 15 198 Ft

Egy percre jutó díj 32 Ft 21,75 Ft 20 Ft           18,99 Ft 18,99 Ft

Megvásárolható perceken 
felüli díj 34, 8 Ft 28,8 Ft 28,8 Ft 28,8 Ft  18,9 Ft



Feladatok

 1. Milyen nemzetiségű cég a Telsim? 1 p

 2. Keresd meg a szövegben, és írd le pontosan, mire vonatkoznak az alábbi 

számok!

4,5 milliárd

21 %

2006. január 6. 3 p

 3. a) Add meg az alábbi közhasználatú idegen szavak magyar megfelelőjét!

tarifa

prospektus 2 p

b) Keresd meg a szövegben az alábbi szavak rokon értelmű megfelelőjét!

ügyfél

cég 2 p



Feladatok

 4. A Vodafone Mail mely szolgáltatásai díjmentesek? 2 p

 5. Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! 

Az igaznak tartott mondat elé tegyél I betűt, a hamis elé H-t! 5 p

……... Az Egyesült Királyság minden második lakosa a Vodafone ügyfele.

…….. A Telsim Törökország legnagyobb mobilszolgáltatója.

….…...A Telsimet bankcsőd miatt vette meg a Vodafone..

….….. Az új díjcsomaghoz új előfizetést kell kötni.

……… Az új tarifacsomagokban ugyanazért a díjért 50 perccel többet lehet 

beszélni.

 6. Milyen főbb logikai-tartalmi vázlatpontok köré csoportosítanád a 

szövegrészleteket? Legalább két vázlatpontot írj, s jelöld a hozzájuk tartozó 

szövegrészleteket (alpontokat) alcímük szerint! 8 p



Feladatok

 7. Milyen számban és személyben szólítja meg az olvasókat a szöveg? 2 p

Ennek alapján mit gondolsz, főként kiknek szólhat a reklám?

 8. Milyen összefüggés figyelhető meg a tarifacsomagok mellett szereplő számok 

és a megvásárolható percdíjak között? 2 p

 9. Melyik díjcsomagot vásárolnád meg legszívesebben? Válaszod indokold is 

meg! Legalább 3 érvet említs! 3 p

(összesen 30 pont)



Megoldás
1.

 1. (1 p.)

török

 2. (3 p.)

4,5 milliárd dollárért vette meg a Vodafone a Telsimet

21 % részesedése van a Telsimnek a törökországi 
mobilpiacból

2006. január 6-tól vásárolható meg a Vodafone 200 és 
300 díjcsomag

 3. (4 p.)

díjtétel, díjszabás, díj

reklámszerű ismertető, brosúra, szórólap

előfizető

vállalat

 4. (2 p.)

általános SMS értesítés

nincs havi- és aktiválási díj

 5. (5 p.)

 H, H, H, I, I

 6. (8 p.)

I. A Vodafone története 

A Vodafone

Vodafone – már Törökországban is

II. A Vodafone szolgáltatásai 

Vodafone Mail

Beszélgess még többet!

Mi jellemzi a Vodafone 200 és 300 tarifacsomagjait?

A tarifacsomagok

 7. (2 p.)

Egyes szám 2. személyben, főként fiataloknak, akinél a tegeződés 
természetes.

 8. (2 p.) 

A tarifacsomagok melletti számok megegyeznek a 
megvásárolható percek számával.

 9. (3 p.)

A táblázat adatai mellett személyes telefonálási szokásokat is 
lehet érvként említeni.



Sikeres felkészülést, eredményes felvételit 

kívánunk!


