7-10. évf.

Iskolai forduló

Tollbamondás

2014 áprilisában a bonyhádi gimnázium akkori igazgatóhelyettes tanárnője és egyik 9.es tanítványa 11 napot töltött Japánban a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
segítségével. Az utazásnak több célja is volt: egyik az Oszakai Egyetem Idegen Nyelvi Karán
2014. április 16-án rendezett magyar kulturális napon való részvétel és közreműködés. A
program szervezője (,) Waseda Mika professzor asszony, az Oszakai Egyetem magyarnyelvtanára, aki 1996-ban kapta meg a Lotz János-emlékérmet a Japánban végzett évtizedes
magyarnyelv-tanári, nyelvkönyvírói és hungarológiai munkásságáért. A magyarul kiválóan
beszélő professzor asszony korábban kétszer is járt a bonyhádi gimnáziumban, ahol bemutatta
a japán diákok magyarnyelv-tanításának módszereit. Az ő meghívására vett részt a bonyhádi
küldöttség Oszakában a magyar kulturális napon, ahol a diáklány magyar népdalokat és
néptáncot tanított a japán egyetemistáknak, a tanárnő pedig Lotz János életét és munkásságát,
valamint Lotz születésének 100. évfordulójára készített kiállítási anyagot mutatta be a közel 70
magyarul tanuló japán diáknak.

Útmutató a tollbamondáshoz
Írjuk fel a táblára: Waseda Mika
Hívjuk fel a diákok figyelmét arra, hogy a szövegben szereplő japán egyetem neve Oszakai
Egyetem!
Hívjuk fel a diákok figyelmét arra, hogy a szövegben szereplő számneveket számmal írják le!
Először olvassuk el végig a szöveget, utána egy teljes mondatot olvassunk fel, majd kisebb
egységekben diktáljuk le! A végén újra olvassuk el az egész szöveget!
A vesszők helyét ne mondjuk meg!
Annyi ideig tart a tollbamondás, amíg minden diák végez.
Minden hiba 1 pontot von le a 20 pontos pontszámból, a vesszőhiba is. Az ismétlődő hibákért
(magyarnyelv-tanár, professzor asszony) csak egyszer vonjunk le pontot!
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Helyesírási feladatok
1. a) Írd le a híres emberek családnevének kiejtett alakja mellé az eredeti írásmódot!
b) Válaszd el az így kapott szavakat minden lehetséges helyen!
Családnév fonetikus írással
Battyányi

Családnév hagyományos írással
Batthyány

Bat-thyá-ny

Vörösmarti

Vörösmarty

Vö-rös-mar-ty

Rákóci

Rákóczi

Rá-kó-czi

Kosut

Kossuth

Kos-suth

Veselényi

Wesselényi

Wes-se-lé-nyi

Szécsényi (István)

Széchenyi

Szé-che-nyi

Percel

Perczel

Per-czel

Kazinci

Kazinczy

Ka-zin-czy

8/
8/

Elválasztás

2. Oldd meg a következő szóegyenleteket!

8/

folyik+jon (felsz. mód, E/3.) folyjon
nő+jön (felsz. mód, E/3.)

nőjön

jön+jön (felsz. mód, E/3.)

jöjjön

erkély+jelenet

erkélyjelenet

gally+val

gallyal

Kodály+val

Kodállyal

tartály+lyukasztás

tartálylyukasztás

Paraguay+val

Paraguayjal

3. Húzd alá a mondatba illő, helyes formát!
A főnököm túl gyenge kezű/gyengekezű ahhoz, hogy kordában tartsa a beosztottjait.

7/

Most olvastam el az ide vágó/idevágó bekezdést.
Bele öntsd/beleöntsd, ne mellé!
Az ide való/idevaló megérkezés sok fáradságunkba került.
Az itt lévők/ittlévők mind hallhatták a csattanást.
Úgy döntöttem, hogy hozzá szólok/hozzászólok a vitához.
Az üvegszilánk benne maradt/bennemaradt a talpában.
4. Egészítsd ki a szókapcsolatokat a megfelelő hosszúságú magánhangzóval!
nagy presztízsű személy; stílszerű befejezés; egy finom kapucsínó; kandírozott gyümölcs; tehetséges
karikaturista; filozofikus alkat; filharmonikusok koncertje; tízes skála

8/
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5. Alkoss földrajzi neveket az alábbi betűhalmazokból, majd írd le –i képzős származékukat is!
14/
Szent Erzsébet sétány  Szent Erzsébet sétányi
Délnyugat-Magyarország  délnyugat-magyarországi
Szent Anna-tó  Szent Anna-tói v. tavi
Sebes-Körös-part  sebes-Körös-parti
Margit híd  Margit hídi
Alpok hegység  Alpok hegységi
Duna-Tisza köze  Duna-Tisza közi
6. Döntsd el, hogy hosszú vagy rövid mássalhangzóval helyesek-e az alábbi szavak! Karikázd be a
helyes megoldást/megoldásokat!

7/

szégyellnivaló – szégyelnivaló
kandeláber – kandelláber
benfentes – bennfentes
bensőséges – bennsőséges
rosszal – rosszall
vakarózik – vakaródzik
tetette – tettette
Az utolsó három szópárnál csak akkor jár az 1 pont, ha a tanuló mindkét szót bekarikázta.

Összesen: 60 pont

Elért pontszám: _______
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Szövegértési feladatok
Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd válaszolj a feltett kérdésekre!
Nyelv, nyelvtudás, nyelvészet
E kötet kapcsán egy véleményem szerint fontos szempontra akarom még fölhívni a Modern
Nyelvoktatás olvasóinak (és szerkesztőinek) a figyelmét. A kötet szereplőinek többsége legalább két
nyelven nevelkedett: vagy azért, mert ilyen családba született, mint például a mánta (Kassa környéki német)
Gáldi László, a dél-dunántúli evangélikus német (Ungarndeutsche) Lotz János, a szlovák eredetű Kniezsa
István, a pesti német Hutterer Miklós és Szentágothai János; vagy a polgári (nemesi) családoknál szokásos
német, francia nevelőnőknek köszönhetően, mint például Karácsony Sándor, Telegdi Zsigmond, Csécsy
Magda, Fónagy Iván vagy maga Szépe György is. (Ezért tudták igazán értékelni magyar nyelvüket, volt
ugyanis külső megfigyelési pontjuk, ahonnan a magyar különleges voltát észrevehették.) Mindezek a
körülmények mára már nem állnak fenn (vagy csak nagyon kivételes esetben), az ország mostanra teljesen
egynyelvűvé lett. Idegen ajkú nevelőnőket a nagyon gazdag családok sem alkalmaznak, az idegen nyelvek
oktatása szinte teljesen az iskolákra marad. Ez azt is jelenti, hogy a korábbinál egy életkori szakasszal
később és csak az iskolában találkoznak a gyermekek bármilyen idegen nyelvvel, ami nagy súllyal
nehezedik az idegen nyelvet oktató tanárok vállára.
További terhelő körülmény, hogy a magyar televíziózásban elterjedt – és egzisztenciális okokból fönntartott
– szinkronizálás miatt a gyermekek még a tömegmédiumokban sem találkoznak idegen nyelvekkel. A
környező országok magyar anyanyelvű gyermekei számára az itthoniakkal szemben előny, hogy az utcán és
az életben természetes közegben hallhatnak román, szerb, horvát, szlovén, szlovák, ukrán (orosz) szót,
könnyedén elsajátíthatják ezeket az indoeurópai nyelveket, ami megkönnyíti számukra a távolabb beszélt
nagy világnyelvek, a német, olasz, francia, angol, orosz tanulását. A magyarországi gyerekeknek nincs meg
ez a lehetőségük. Az igaz ugyan, hogy a nagy világnyelvek oktatására vannak kidolgozott programok, de a
környező kisebb nyelvekre nincsenek, ami még inkább erősíti finnugor rokonságú nyelvünk elszigeteltséget
az indoeurópai nyelvek között.
(Készült a http://www.tintakiado.hu/book_detail.php?id=535 honlap alapján.)
Feladatok
1. A német nyelv Magyarországon

5/

a) Hányféle németül beszélőt említ a szöveg, akinek az (egyik) anyanyelve lehet a német?

négyféle

(mánta, dél-dunántúli, pesti, nevelőnő)
b) Melyik nemzetiségi csoporthoz kapcsolódik az alábbi szöveg tartalma?

mánta

IV. Béla által betelepített német ajkú lakosság igencsak élelmes, nagy munkabírású, ügyes és a
kereskedelemben is jártas volt. Az elnevezés állítólag abból ered, hogy a velük kereskedő, napi kapcsolatban
lévő Torna megyei magyarok az ősi német nyelvjárást nem mindig értve azt kérdezgették: mit mond, mit
mond? Később a megnevezést a szlovákok is használni kezdték.
c) Kikről nem tudjuk, hogy a nyelvjárást használják-e a beszéd közben? a nevelőnőkről
d) Kik magyarosíthatták a nevüket a felsorolt személyek közül? Gáldi László, Szentágothai János
(1-1 pont; csak a német nyelvűeket fogadjuk el)
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2. Válaszolj a kérdésekre!

4/

Mire utal a nagybetűs írásmód a Modern Nyelvoktatás kifejezésben? mert cím (folyóirat)
Kiket nevezhetünk összefoglalóan idegen ajkúnak? Miért? Akiknek nem a magyar az anyanyelve (1
pont), mert a megkülönböztetés a cél (1 pont)
Milyen egzisztenciális okok miatt szinkronizálják a filmeket Magyarországon? A magyar színészeknek,
szinkronstúdióknak megélhetési forrás a szinkronizálás/ vagy valamely kör anyagilag függ tőle.
3. Vitatkozz az állítással! A kulcsszavak utalnak a szerző egy-egy gondolatára.
Keresd meg a szövegben az állításokat, és igazold, majd cáfold azokat!
Kulcsszó az állításban
egynyelvűség

Azért igaz, mert…
Magyarországon valóban dominál a
magyar nyelv használata minden területen.

szinkronizálás

A filmek túlnyomó hányadát magyarul
láthatjuk.

tömegmédiumok

A televíziós csatornákon tényleg a magyart
használják legtöbbször (Magyarországon).

6/

Azért nem, mert…
Vannak nemzetiségi, kisebbségi
csoportok, betelepülők,
diplomaták stb.
De felirattal is nézhetjük, van
ilyen funkció a televíziókon,
divat is eredetiben nézni pl. a
sorozatokat stb.
De vannak nemzetiségi műsorok,
nyelvoktató műsorok is. Az
interneten már nem is ez a
helyzet stb.

4. Miért nehéz Magyarországon az idegen nyelvek tanulása?

5/

Írj a szöveg alapján 5 különböző tényezőt a táblázat megfelelő helyére!
A köznapi életben
nincs jóformán valódi idegen nyelvű közeg (család,
utca, kulturális élet, többnyelvűség stb.)
a magyar nem az indoeurópai nyelvcsalád tagja,
emiatt nem rokon nyelvek veszik körül
a magyar nem világnyelv, illetve egyiknek sem
rokona
Elegendő öt elem kitöltése a táblázatban.

Az oktatásban tapasztalható tényezők
az iskolában zajlik a tanulása szinte kizárólag
életkorban valamivel később kezdjük tanulni, mint
külföldön
a nyelvtanárok szerepe

