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A négy feladat összesen 10 pont 

 

1. Milyen stílusrétegbe sorolható az alábbi szöveg? Emelj kinégy kifejezést vagy nyelvi 

fordulatot, amely alátámasztja a válaszodat! 

 

Az ökoszisztéma önkényesen megadott határok között definiálható. Ilyenkor a tér egy 

meghatározott részét, például egy adott típusú erdőt, az azt alkotó fajokat s az ezekkel 

kölcsönhatásban lévő élettelen, fizikai-kémiai környezeti tényezőket (például levegő, talaj, 

alapkőzet, oldatok összetétele, napfény, hőmérséklet, csapadék, páratartalom stb.) elemezzük, 

s az általunk megadott határon túlról érkező hatásokat input-output módjára külső 

tényezőként vesszük számba. Ezek szerepe annál jelentősebb, minél kisebb térre korlátozzuk 

a rendszert. Ennek fordítottjával, a rendszer egyre nagyobb bővítésével végül eljutunk az 

egész Földet felölelő nagy földi ökoszisztémához. Ennek érdekes és fontos jellemzője, hogy 

input-output mérlege energia szempontjából csaknem zérus (a Napból érkező energia és a 

világűrbe leadott hőenergia különbsége), s anyagmozgásai zárt ciklust adnak. A Földre 

érkező meteoritok s az innen távozó anyagok gyakorlatilag elhanyagolhatók. 

(Vida Gábor, Helyünk a bioszférában, 2004) 

 

 Szavak, nyelvi fordulatok: egyenként 0,5 = 2  

(Csak ötleteket adtam, de minden ésszerű megoldás elfogadható – de pl. a csapadék 

nem, hiszen az köznyelvi, nem feltétlenül szakszó.) 

 

 A stílusrétek megnevezése (tudományos stílus, szaknyelv, szakszöveg…) 1 pont 

= 3 pont 

 

 



2. Számolj be a legutóbbi osztálykirándulásról a barátodnak/barátnődnek! (6-8 sor) Milyen 

stílust választottál és miért?  

 

 A szöveg jellege: 2 pont. 

 A stílus megnevezése, a választás indoklása (diáknyelv, szleng, esetleg beszélt 

köznyelv) 1 pont. 

 

 = 3 pont 

 

 

3. Írd át a fenti eseményről tudósító szöveget egy napilap számára! (Használj fiktív neveket – 

iskola, személyek!) 

 

apublicisztikai szöveg 

 formai (1 pont) és  

 stlíusbeli (2 pont)  

követelményeinek való megfelelés mértéke 

= 3 pont 

 

 

4.   Melyik szó nem illik a sorba és miért?  

 

édesapa, unokahúg, nagymama, ángy, sógor, anyós – népnyelv 

 

 0,5pont a jó választás,  

 0,5 pont a helyes indoklás. 

= 1 pont 

 

 


