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Hasznos mondatok

9. fejezet
HA NEM LENNE,
KI KELLENE TALÁLNI

Hogyan választunk terméket?
Sikeres termékek
Találmányok
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Hogyan választunk terméket?
Hogya
HOGYAN VÁLASZTUNK TERMÉKET?
1. Hogyan választunk terméket?
a) Ön hogyan választ terméket? Jelölje meg!
Mindig ugyanazt a márkát veszem,
mert tudom, hogy jó.
Mindig ugyanazt a márkát veszem,
mert lusta vagyok tovább keresgélni.
Szívesen próbálok ki új márkákat,
érdekelnek az újdonságok.
Összehasonlítok több terméket, és utána döntök.
Érzelmi alapon választok: ha tetszik a csomagolás, megveszem az árut.
Az is befolyásol, hogy ismerem-e a termék reklámját, és tetszik-e.
Racionálisan döntök: mérlegelem az előnyöket és a hátrányokat.
Megveszem az első terméket, ami a kezembe akad.
A barátaim, ismerőseim tanácsa alapján választok.
b) Hasonlítsa össze a listáját egy vagy több partnerrel!
– Mindig ugyanazt a márkát veszem.

• Legtöbbször én is.
• Ezzel én is így vagyok.
• Én is. Ha tudom, hogy valami jó,
nem keresgélek tovább.

• Attól függ, mit veszek.
• Van olyan termék, amiből én
is, de olyan is van, amiből újat
próbálok ki.

• Én nem. Szeretek új dolgokat
kipróbálni.
• Tényleg? De miért? Nem szeretsz
új dolgokat kipróbálni?

c) Olvassa el és hallgassa meg a témához kapcsolódó rövid cikket!t!
Az ész vagy az érzelmek döntenek a vásárlásnál?
Ne higgyük, hogy vásárláskor racionális döntéseket
hozunk! A kedvenc kávé- vagy csokoládémárka kiválasztásánál az értelem alárendelt szerepet játszik.
Legtöbbször az alapján döntünk, hogy vonzó-e a termék külseje, tetszik-e a csomagolása, jó-e a reklámja
– és még sorolhatnánk.
Ezen a tudáson alapulnak a termékreklámok.
A reklámszakemberek tudják, milyen fontosak az
érzelmek a döntéseknél, ezért lényegesnek tartják,
hogy a termékhez pozitív életérzés kapcsolódjon. Az
érzés megteremtésében a csomagolás – a dizájn, a
színek és a forma – fontos szerepet játszik.

Az -e használata: ismétlés és kiegészítés

116. oldal
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d) Írja be a szókapcsolatokat a mondatokba!
hoz döntést – tudáson alapulnak – pozitív életérzést megteremteni – szerepet játszik – életérzés kapcsolódik
– érzelmekre hatni
hoz döntést
.
1. A legtöbb vásárló nem racionális alapon .................................
2. Az értelem alárendelt .................................................................... .
3. Ezen a .................................................................... a termékreklámok.
4. A sikeres termékhez pozitív .................................................................... .
5. A reklámszakemberek az .................................................... próbálnak ........................................................... :
reklámokkal és a csomagolással igyekeznek a termékhez kapcsolódó ................................................................
.................................................. .

2. A színek hatalma
a) Milyen tulajdonságokat társít a marketing egy-egy színhez? Olvassa el!

Vegyél

Vegyél

Vegyél

Vegyél

Vegyél

CITROMSÁRGA

PIROS

KÉK

ZÖLD

NARANCSSÁRGA

• optimizmust, ﬁatalosságot sugároz
• ﬁgyelmet keltő szín, a
kirakatokban újdonságokra hívhatja fel a
ﬁgyelmet

• energikus, dinamikus
szín
• felgyorsítja a szívverést,
ﬁgyelmet kelt, ezért
gyakran használják
a leárazások utolsó
fázisában
• sporttermékeken is
látható

• a bizalom színe
• bankok, cégek lógóin,
reklámjain gyakran
látható

• nyugtató, pihentető
hatású, a harmónia
színe
• a szem ezt a színt
tudja a legkönnyebben feldolgozni
• egészséges (vagy
annak látszó) termékek csomagolásánál
használják

• agresszív szín
• cselekvésre szólít fel,
ezért használják
például leárazások
plakátjain

Vegyél

Vegyél

Vegyél

Vegyél

Vegyél

RÓZSASZÍN

FEKETE

BORDÓ

FEHÉR

EZÜST

• a romantika és a nőiesség színe
• leginkább lányoknak,
nőknek készült termékeken látjuk

• a hatalom, a jólét és az
elegancia színe
• luxustermékek csomagolásán gyakori

• nyugtató hatású szín
• kozmetikai és öregedés
elleni termékeken
gyakran látható

• a tisztaság színe
• kozmetikai és gyógyszerészeti termékek
csomagolásán használatos

• modernséget, letisztultságot, haladó
gondolkodást sugall
• előszeretettel használják a modern technológia termékeinek
csomagolásán

b) Keressen példákat a színek használatára különböző termékeken!
A biotermékek csomagolásán valóban domináns szín a zöld. De a nagyobb élelmiszercégek is egyre
gyakrabban használják termékeiken, mert …
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c) Főnév, melléknév, melléknévi igenév. Egészítse ki a táblázatot!
Főnév (Mi?)

Melléknév, melléknévi igenév (Milyen?)

optimizmus
1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. energia
4. dinamika
5. ............................................................................
6. ............................................................................
7. ............................................................................
8. letisztultság
9. tisztaság
10. nyugalom

optimista
fiatalos
..................................................................................
..................................................................................

bizalmas
hatalmas
elegáns
..................................................................................
..................................................................................

nyugodt / ...................................................................

d) Válasszon ki két-három ismert terméket, és beszélgessen róluk egy vagy több partnerrel! Milyen a csomagolásuk,
a megjelenésük? Találó a színválasztás? Miért (nem)?
3. Ön következik
Mutasson be egy olyan (magyar vagy külföldi) terméket, amelyik különösen tetszik Önnek! Meséljen és írjon róla!
Szeretném nektek/Önöknek bemutatni a/az … nevű terméket.
Ezzel a termékkel … lehet …
Arra használjuk, hogy …
Azért tetszik, mert
fantáziadús – eredeti/ötletes – szellemes – vicces/humoros – egyszerű – szimpatikus – … .
egy … van rajta – a csomagolásán a kép egy …-t ábrázol.
szép a színe. / szép színe van.
kellemes a formája. / kellemes formája van.
eredeti a csomagolása. / eredeti csomagolása van.
A színválasztás is találó, mert …

4. Szinonim mondatok: kellemes a formája / kellemes formája van
a) Figyelje meg!
Milyen a …-ja/je?
Kellemes a formája.
Szép a színe.
Eredeti a csomagolása.

Milyen …-ja/-je van?
Kellemes formája van.
Szép színe van.
Eredeti csomagolása van.

Birtokos szerkezetek (3.): kellemes formája van

119. oldal
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b) Csupa jó dolog… Alkosson szinonim mondatokat!
Az új laptopnak nagy sikere van.
1. Az új laptopnak nagy a sikere. = ..............................................................................................
2. Az új csokoládénak jó a reklámja. = ..........................................................................................
3. Az új kávénak szép a csomagolása. = .......................................................................................
4. Az új pólónak divatos a szabása. = ...........................................................................................
5. Az új autónak áramvonalas a formája. = ...................................................................................
6. Az új üdítőitalnak humoros a plakátja. = ..................................................................................
7. A fűszerkeveréknek ízléses a csomagolása. = ............................................................................
8. ................................................................................ = Az új kerékpárnak kedvező ára van.
9. ................................................................................ = Az új autónak alacsony fogyasztása van.
10. ................................................................................ = Az új szappannak jó illata van.
11. ................................................................................ = Az új könyvnek szép borítója van.
12. ................................................................................ = A termékreklámnak jó zenéje van.

5. Magyar termékek
a) Melyik márkanév mit takar? Beszélgessen egy partnerrel, és kösse össze!
1. Kotányi

szépségápolási cikkek

2. Boci

csokoládéfajta

3. Túró Rudi

kakaós keksz

4. Pilóta

gyógynövénytartalmú alkoholos ital

5. Pick

ásványvíz

6. Unicum

müzliszelet

7. Szentkirályi

fűszerkeverék

8. Cerbona

kakaómasszával bevont, túrós rúd

9. Ilcsi Szépítő Füvek

gyógynövénytermékek

10. Herbária
Úgy emlékszem/
rémlik, hogy …

fűszeres, füstölt téliszalámi
A Kotányi egy fűszerkeverék neve. Ez biztos.

Fogalmam sincs. Soha
nem hallottam ezt a nevet.

Ez úgy hangzik, mintha
egy csokifajta neve lenne.

Úgy tudom,
hogy …

b) Ismer más magyar termékeket? Melyeket? Az interneten is kereshet információt.
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c) Figyelje meg néhány termék csomagolását, külsejét! Melyik tetszik Önnek? Miért?

Kotányi fűszerkeverék

Boci csokoládé

Ilcsi Szépítő Füvek

Herbária gyógyteák

Túró Rudi

Unicum

6. Tervezői díjak
a) Nézze meg a termékfotókat!
gy legrangosabb
g
A világg egyik
designdíja a Red Dot, amelyet a magyar coandco.cc cég ezekkel a termékekkel nyert el:

Cocodice

DSI Inhalo

Nosiboo

Teqball

b) Vajon mire használhatók ezek a termékek? Beszélgessen egy partnerrel!
c) Melyik termékről van szó? Írja a vonalra! Ellenőrizze megoldásait a hangfelvétellel!
el!
1. A ............................... -t két pécsi apuka álmodta meg. Ők kérték fel a coandco.cc-t,
hogy a gyerekek számára szerethető formában valósítsák meg az elképzelésüket.
A végeredmény egy játékos, ugyanakkor ergonomikus „orrszívó porszívó” lett.
2. A ............................... egy futball alapú új sporteszköz, amely kiválóan alkalmas
a technikai tudás, a koncentrációs készség és az állóképesség fejlesztésére.
3. A ............................... -val egy hagyományos eszközt, a sóinhalátort öltöztették friss
és játékos formába.
4. ............................... nevű játékukkal újraértelmezték a dobókockát, és egy új logikai
játékcsaládot fejlesztettek ki.
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7. Két ismerős a termékekről beszélget
a) Hallgassa meg a párbeszédeket! Írja be a hiányzó mondatokat!t!
1.
ez micsoda?
– Te, ...........................
– Mi micsoda?
– Ez itt, ez a fehér valami…
– Ez? Egy orrszívó a gyerekeknek.
– De jópofa! ....................................... ! Hol vetted?
– Interneten rendeltem. Átküldöm a linket, ha akarod.
– Oké, köszönöm.

2.
– Ez meg ....................................... ?
– Ez? Teqball.
– .......................................................... ?
– Teqball. .............................................. ?
– Nem én! Mire való?
– Olyasmi, mint a foci. Ki akarod próbálni?
– Persze.

3.
– Ezzel hogyan kell játszani?
– Mivel?
– Ezzel a dobókockaszerű valamivel. Ez játék, nem?
– Aha. Az a neve, hogy Cocodice.
– ............................................................. .
– Nem? Pedig remek logikai játék. Megmutatom,
hogyan kell játszani.

4.
– Jaj, de klassz ez az inhalátor! ...............................
............................ ?
– A gyógyszertárban, de már tavaly. Nem tudom,
lehet-e még kapni.
– ..................................................... ?
– Itt, a sarkon.
– Nagyon tetszik. Hazafelé benézek, hátha még
árulják.

b) Húzza alá a visszakérdezés eszközeit az a) feladatban!
– Te, ez micsoda? – Mi micsoda? …

SIKERES TERMÉKEK
8. Sikeres termékek
a) Beszélgessenek kisebb csoportokban!
Mit gondol, melyik minden idők legsikeresebb
1. játékkonzolja? ................................................................................
2. gyógyszere? ...................................................................................
3. autómárkája? .................................................................................
4. egy darabból álló játéka? ................................................................
5. könyve? .........................................................................................
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b) Kulcskifejezések. Olvassa el, mit jelentenek!
piacra dob egy terméket = árulni kezd egy terméket
világszerte = az egész világon
a termék jól fogy = a terméket sok ember megveszi
megfizethető az ára = nem túl drága
lejár a termék szabadalmi védettsége = bárki szabadon, licenc nélkül gyárthatja a terméket
árusít egy terméket = árul/elad egy terméket
a háromdimenziós geometria szemléltetésére = a háromdimenziós geometriát akarja bemutatni
c) Ellenőrizze feltételezéseit a hangfelvétellel, és írja a neveket a vonalra!
a!
1. .................................................... (játékkonzol)
A Sony 1995-ben dobta piacra a ............................ t
az Egyesült Államokban. 32 bites processzora volt a
legerősebb az akkori konzolok között. 70 millió
darabot adtak el belőle világszerte a ......................
................... 2 megjelenéséig, 2000-ig. Az újabb
generációk azóta is többmilliós példányszámban
fogynak.

2. .........................................................................
(koleszterinszint-csökkentő gyógyszer)
A Pfizer 1997-ben vezette be a ...............................
.......................... t, amely a gyógyszertörténet legsikeresebb készítménye lett. A koleszterinszintcsökkentő gyógyszernek 2011-ben járt le a szabadalmi védettsége, ebben az évben 9,6 milliárd
dollár értékben adtak el belőle. 2011 óta bárki
szabadon használhatja a receptet.

3. ....................................................... (gépkocsi)
A .......................................... 1966-ban kezdte el
Japánban árusítani a .......................................... t,
és azóta több mint 40 700 000 darabot adott el
belőle. A ...............................................................
sikerét megbízhatóságával, alacsony fogyasztásával
és megfizethető árával magyarázzák.
4. ............................................................. (könyv)

5. ............................................................. (játék)

450 millió eladott példányával a ............................
........................ sorozat minden idők legsikeresebb
könyvsorozata, szerzője, J. K. Rowling pedig a világ
egyik leggazdagabb írója. 2007-ben például az
utolsó kötetből (.......................................... és
a Halál ereklyéi) a megjelenését követő 24 órában
8 300 000 példányt adott el az amerikai kiadó.

A ............................................... vagy ..................
........................ érdekessége, hogy feltalálója,
Rubik Ernő a háromdimenziós geometria szemléltetésére tervezte, és csak később fedezte fel
a további, játékos lehetőségeket. 1980-as megjelenése óta több mint 350 millió fogyott belőle.
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d) Melyik termékre igaz?
Rubik-kocka
1. Ezt a terméket 1980-ban dobták piacra: ........................................................................................................

2. Utolsó kötete 2007-ben jelent meg: ...............................................................................................................
3. Ezt a terméket 1966-ban kezdték árusítani Japánban: ....................................................................................
4. Ebből a termékből több mint 450 millió darabot adtak el: ...............................................................................
5. Ezt a terméket 1995-ben vezették be: ............................................................................................................
6. Ebből a termékből több mint 350 millió fogyott: ............................................................................................
7. Ebből a termékből 40,7 milliót vásároltak: .....................................................................................................
8. Ez a termék csökkenti a koleszterinszintet: .....................................................................................................
9. Ennek a terméknek 2011-ben lejárt a szabadalmi védettsége: ........................................................................
10. Ezt a terméket a feltaláló nem játéknak tervezte: ...........................................................................................
e) Figyelje meg az a) feladatban használt igéket! Gyűjtsön szinonimákat a szövegekből!
új terméket dobnak piacra,
1. új termék jelenik meg: .....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

2. eladnak a termékből: .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

9. Vonatkozó névmások: ami, amelyik, amely
a) Írott szövegekben az ami, amelyik névmást helyettesítheti az amely. Figyelje meg!
(egy) olyan …, ami/amely:

A Rubik-kocka (egy) olyan találmány, amit/amelyet az egész világon
ismernek.

az a …, ami/amelyik/amely:

A Harry Potter az a könyv, aminek/amelyiknek/amelynek a szerzője a világ
egyik leggazdagabb írója.
A vonatkozói mellékmondatok (2.): ami, amely, amelyik

121. oldal

b) Jellemezze a termékeket! Írja be a mondatokba az amely névmás megfelelő alakját!
1. A PlayStation az a játékkonzol,
gerősebb volt.
a) amelynek a processzora az 1990-es években a legerősebb
b) amelyből összesen 70 millió példányt adtak
el világszerte.
c) ........................ a későbbi generációi is
rendkívül sikeresek.
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2. A Lipitor olyan gyógyszer,
a) ........................ csökkenti a koleszterinszintet.
b) ........................ a Pfizer vezetett be 1997-ben.
c) ........................ 2011-ben járt le a szabadalmi védettsége.
d) ........................ 2011 óta szabadon használható a receptje.

3. A Toyota Corolla az az autó,
a) ........................ 1966-ban kezdett el Japánban
árusítani a Toyota.
b) ........................ a megbízhatósága miatt kedvelnek.
c) ........................ (a) sikerét alacsony fogyasztásával
magyarázzák.
d) ........................ több mint 40,7 millió darabot adtak el.
4. A Harry Potter az a könyv,
a) ........................ 450 millió eladott példányával minden idők
legsikeresebb sorozata.
b) ........................ (a) szerzője a világ egyik leggazdagabb írója.
c) ........................ (az) utolsó kötetéből 24 órán belül 8,3 millió
fogyott el.
5. A Rubik-kocka az a logikai játék,
a) ........................ a feltaláló eredetileg a háromdimenziós geometria
szemléltetésére tervezett.
b) ........................ Rubik Ernő csak később fedezte fel a további,
játékos lehetőségeket.
c) ........................ 1980 óta több mint 350 milliót adtak el.
Igenevek és ellentétük (5.): használható, megfizethető

x. oldal

10. Ön következik. Az Ön országában melyek a különösen sikeres termékek? Meséljen és írjon róluk!
Használja a 8. feladat szókincsét! Az interneten is kereshet információkat.
Milyen termékről van szó?
Melyik cég terméke?
Miért kedvelik a vásárlók?
Mikor dobták piacra a terméket?
Hány darabot adtak el belőle? Milyen értékben?
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11. Külföldi márkanevek
a) Melyik márkáról van szó? Beszélgessenek, és írják a vonalra!
1. A svájci óragyártók egyik terméküket nemes egyszerűséggel Swiss Watchnak nevezték el.
Swatch
A név annyit jelent, hogy „svájci óra” – röviden ..............................
.
2. Miután a svájci Philippe Suchard 1825-ben édességboltot nyitott, és hamarosan megalkotta az első
különösen édes tejcsokoládét, nevet kellett neki találnia. A .............................. név a csokoládé két
legfontosabb hozzávalójának nevéből született meg: tej – németül Milch – és kakaó (Kakao).
3. Ennek a pörkölt kávénak a nevét a cégalapító Carl Tchilling-Hiryan nevéből és a Bohne – magyarul
„bab” – szóból alkották: .............................. .
4. Ole Kirk Christiansen dán játékkészítő mindenkinek „Jó játékot!” akart kívánni terméke nevével.
A mondat dánul így hangzik: Leg godt. A játék .............................. néven vált ismertté.
5. A svéd Ingavar Kamprad egy Elmtaryd nevű farmon nőtt fel, Agunnaryd város közelében.
Amikor bútorgyártó cégének keresett nevet, saját nevének és a két település nevének kezdőbetűiből
alkotott mozaikszót. A kezdőbetűket összeolvasva az .............................. szót kapjuk.
6. Ez a márka 1911 óta létezik. A szépségápolási cikkek neve a „hó” latin nevéből, a nix szóból
származik: .............................. .
b) Ismeri más termékek nevének a történetét? Meséljen és írjon róluk! Az interneten is kereshet információkat.
c) Írja be a hiányzó igéket!
nevezték
evezték el – nyitott – létezik – keresett – alkották – származik – vált – nőtt fel – alkotott – akart
nevezték el .
1. Az új órát Swatchnak ..........................
2. Philippe Suchard 1825-ben édességboltot ......................................... .
3. Suchard nevet ......................................... a tejcsokoládéjának.
4. A Tschibo kávé nevét két szóból ......................................... .
5. A játékkészítő mindenkinek „Jó játékot!” ......................................... kívánni terméke nevével.
6. A játék Lego néven ......................................... ismertté.
7. A feltaláló egy farmon ......................................... , Agunnaryd város közelében.
8. Amikor cégének keresett nevet, egy új mozaikszót ......................................... .
9. A márka 1911 óta ......................................... .
10. A szépségápolási cikkek neve a latin nix szóból ......................................... .
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TALÁLMÁNYOK
12. Fontos találmányok

Olyan dolgot nem akarok
feltalálni, amit nem lehet eladni.
(Thomas Alva Edison)

a) Írja a találmányok alá a nevüket!

1. ................................................

2. ................................................

3. ................................................

4. ................................................

5. ................................................

6. ................................................

b) Mit gondol, melyik tárgyat mikor találták fel?
1852: ...........................................

1893: ...........................................

1927: ...........................................

1929: ...........................................

1941: ...........................................

1973: ...........................................

A liftet valószínűleg előbb
találták fel, mint a mobiltelefont.

Az biztos, hogy számítógép
előbb volt, mint mobiltelefon.

Valószínűnek tartom, hogy a televíziót
előbb találták fel, mint a mosogatógépet.

A hasamra ütök, és azt mondom,
hogy a liftet 1929-ben találták fel.

Arra tippelek, hogy a hűtőszekrényt
találták fel legkorábban.

c) A hat találmány közül egyet nő talált fel. Mit gondol, melyiket?
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13. Feltalálónők
a) Kulcskifejezések. Tisztázza a jelentésüket!
hajlandó valamit csinálni
a világkiállításon mutatják be
óriási sikert arat
szinte semmit nem lát
elege lesz a pelenkamosásból

Az indoklás az volt, hogy…
drága a termék előállítása
találmányának köszönhetően
saját vállalkozást alapít
ki nem állhat valamit

b) Tudja, mit talált fel ez a négy hölgy? Ha igen, írja a vonalra! Ha nem, hallgassa meg a hangfelvételt!t!
1. Josephine Cochrane (1839–1913): .................................................................................................................
...................
2. Mary Anderson (1866–1953): ........................................................................................................................
eldobható
3. Marion Donovan (1917–1998): ......................................................................................................................
4. Melitta Bentz (1873–1950): ..........................................................................................................................
c) Egészítse ki a szövegeket! A felad
feladatot a hangfelvétellel is megoldhatja vagy ellenőrizheti.

1. mosogat
mosogatógép – mosogatott – mosogatógépet – mosogatnia – mosogatás
Josephin
Josephine Cochrane (1839–1913): .............................................................
A gazda
gazdag amerikai hölgynek valószínűleg soha életében nem kellett .......................... :
a személyzet
személ ............................ helyette. Viszont ............................ közben jó néhány
pohár és tány
tányér eltört vagy megsérült. Cochrane-t ez annyira bosszantotta, hogy úgy
döntött, gépesíteni fogja a mo
mosogatást. A legenda szerint kijelentette: „Ha senki nem hajlandó feltalálni
a .................................... , majd én feltalálom.” Így is tett. Találmányát az 1893-as chicagói világkiállításon
mutatták be, ahol óriási sikert aratott.

2. ablaktörlő – ablaktörlőt – ab
ablaktörlő
Mary Ander
Anderson (1866–1953): .............................................................
A legenda szerint aaz ............................... ötlete 1903 januárjában született meg.
A New York-i Mary AAnderson villamoson utazott, és feltűnt neki, hogy a vezető szinte
semmit nem lát az ablakokra tapadó hótól. Addig gondolkodott, amíg megtervezte
használa ................................ . Találmánya 1915-től minden autó
a ma is használatos
alaptartozéka.
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3. pel
pelenkamosásból – pelenka – pelenkát
Marion
Mario Donovan (1917–1998): eldobható ..................................
Mario Donovannak elege lett a .................................. , ezért 1949-ben kitalálta
Marion
az eldobható
eld
.......................... . . Találmányával számos céget megkeresett,
de az senkit nem érdekelt. Az indoklás az volt, hogy drága lenne az előállítása,
egy
és egyébként
sem venné meg senki. Donovan később saját vállalkozást alapított,
tal
és találmányának
köszönhetően milliomos lett.

4. kávéfilter – kávéfilter – kávét – kávét – kávézaccot – filtere
(1873–195 .............................................................
Melitta Bentz (1873–1950):
A német Melitta Bentz imádta a ...................... , a ............................... a csésze alján viszont ki
nem állhatta. Fogott
Fog egy itatóspapírt, tölcsért készített belőle, beletette a ....................... ,
majd forró vvizet öntött rá. Ezzel megszületett a .......................... Bentz is saját
vállalko
vállalkozást alapított, és Donovanhoz hasonlóan meggazdagodott.
„Melitta”
„Melitt nevű .......................... sok országban ma is népszerű.

d) Egészítse ki a szókapcsolatokat a szövegek alapján!
eltör
egy tányért
1. ......................................
2. nagy sikert ......................................
3. saját vállalkozást ......................................
4. ...................................... a problémát

5. ...................................... egy céget a találmánnyal
6. milliomos ......................................
7. forró vizet ...................................... a kávéra
8. ...................................... a kávét a filterbe

e) Válassza ki az egyik találmányt! Meséljen róla úgy, mintha Ön lenne a feltaláló!
– Mikor és hogyan született meg a .......................................... ötlete?
– .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

– Hogyan próbálta meg értékesíteni a találmányt?
– .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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14. Néhány magyar találmány
a) Írja a képek alá a nevüket!
szódavíz – fázisváltós villanymozdony – golyóstoll – transzformátor – holográfia/hologram – biztonsági gyufa

1. Jedlik Ányos:

2. Irinyi János:

3. Bíró László József:

szódavíz
.......................................... (1826)

.......................................... (1836)

.......................................... (1938)

4. Bánki Donát, Zipernowsky Károly
és Déri Miksa:
.......................................... (1885)

5. Kandó Kálmán:

6. Gábor Dénes:

.......................................... (1923)

.......................................... (1947)

b) Alkosson mondatokat a minta alapján! Kövesse a példák szórendjét!
szódavizet 1826-ban Jedlik Ányos találta fel. / A szódavizet Jedlik Ányos találta fel 1826-ban.
1. A....................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

4. ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

5. ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

6. ....................................................................................................................................................................
c) Ha érdekli valamelyik találmány vagy feltaláló, keressen további információkat az interneten!
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15. Egy futurisztikus magyar találmány: az üvegbeton
a) Mit gondol? Csak az egyik állítás igaz, vagy mind a kettő? Jelölje meg!
1. Az üvegbetonban
a) optikai szálak vannak.

b) nincs beton.

2. Az üvegbeton előnye, hogy
a) átlátszó: látszanak mögötte
a sziluettek.

b) szilárd és tartós
anyag.

3. Az üvegbetont
a) épületekben használják.

b) ékszerkészítéshez
használják.

b) Olvassa el az üvegbetonról szóló szöveget!
Jó, jó, de mi az az üvegbeton?
Az üvegbeton az üveg és a beton előnyös tulajdonságait ötvözi. Az optikai szálakat alkalmazó technológiának köszönhetően a beton megtartja szilárdságát.
Emellett transzparens, vagyis átereszti a fényt, és
láthatóvá teszi a mögötte lévő tárgyak, épületrészletek sziluettjét. Ez a látvány forradalmi újítás az építészetben.

meeg a Losonczi
m
LLoosson Áron feltalálóról és cégéről szóló szöveget! Írja le a fontosabb információkat
c) Hallgassa meg
e!
a füzetébe!
d) Olvassa ell a szöveget,
szöveget és egészítse ki a jegyzeteit!
A szolnoki születésű Losonczi Áron építészeti tanulmányainak egy részét Stockholmban végezte. Itt született meg a fényáteresztő beton ötlete.
Cége, a LitraCon Kft. az üvegbeton továbbfejlesztésével és értékesítésével foglalkozik. Vevőkörébe tartozik például a német Montblanc cég vagy az amerikai
Boeing. Magyarországon a budapesti Millenáris Parkban, a Budapest Music Centerben, a pécsi Cella Septichora Múzeumban és egy szegedi designhotelben is
megtalálható az üvegbeton. A cégnek olyan partnere is van, aki ékszert készít
belőle.
Az üvegbeton számos szakmai elismerést és díjat nyert, és bekerült a Magyar
Turizmus Zrt. országimázs-filmjébe is.
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16. Nézze meg az országimázs-ﬁlmet az interneten! Milyen jellegzetességeket mutat be a film? Írja le!
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

17. Interjú Áronnal
a) Olvassa el a kérdéseket! Válaszoljon Áron nevében!
1. – Végzettségét tekintve építész, ha jól tudom.
Igen, építész vagyok. / Igen, az vagyok.
– .................................................................................................................................................................
2. – Hogyan született meg az üvegbeton ötlete?
– .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

3. – Tulajdonképpen mi az az üvegbeton?
– .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

4. – Ha jól tudom, a találmány több díjat is kapott.
– .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

5. – Magyarországon milyen épületeknél használtak fel üvegbetont?
– .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

6. – Sikeres termék az üvegbeton a nemzetközi piacon is?
– .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

7. – Az építkezésen kívül másra is használható az üvegbeton?
– .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

8. – Az üvegbetont Önök értékesítik?
– .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

a.
b) Hallgasson meg egy lehetséges párbeszédet! A leiratot a Függelékben találja.
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18. Híres tévedések találmányokkal kapcsolatban…
a) Olvassa el őket!

A telefonnak mint kommunikációs eszköznek túl
sok hátránya van. Nem látunk benne fantáziát.
(A Northwest Union belső jelentése, 1876)

danak
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k a vászn
640 kilobyte mindenkinek
)
a színésze
9
ről, 1 27
lm
fi
s
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elég. (Bill Gates, a Microsoft
a ha
igazgatója, 1981)

Jó, ha világ
szer te öt sz
ámítógépet
el tudunk a
dni. (Thoma
s Watson,
az IBM igazg
atója, 1943
)

Miért akarna bárki otthonra számítógépet? (Ken Olson, a Digital
Equipment Corp. elnöke, 1977)

b) Melyik kijelentést tartja viccesnek? Beszélgessen egy partnerrel!
Vicces, hogy Bill
Gates azt hitte, …

Érdekes, hogy a Warner
testvérek azt mondták, …

Ma már elképzelhetetlen,
hogy valaki azt gondolja, …

Szinte hihetetlen,
hogy Watson azt
gondolta, …

19. Összefoglalás: találmányok, eszközök leírása
a) Válasszon egy témát!
Egy találmány az Ön országából
Egy Ön szerint fontos találmány
Az Ön (fiktív vagy valóságos) találmánya
b) Meséljen a kiválasztott találmányról! Válaszoljon az alábbi kérdésekre!
Ki találta fel? Mikor? (Mi motiválta?)
Mire használják?
Hogyan működik?
Feltűnt neki, hogy …
Ez annyira zavarta/bosszantotta, hogy …
Hogy megoldja a problémát, …
Ezzel megszületett a …
Olyan módszert akart kitalálni, amivel/amellyel …

Zavarta/bosszantotta, hogy …
Azon kezdett el gondolkodni, …
Arra keresett megoldást, …
A legenda szerint …

c) Ha van magyar ismerőse, kérdezze meg őt is! Rögzítse a beszélgetést! Leiratot is készíthet. Foglalja össze az
információkat szóban és írásban!

170

mok3_tk-45.indd 170

2016.08.08. 8:24:30

9

Kiejtés és intonáció
KIEJTÉS ÉS INTONÁCIÓ
1. Szókapcsolatok: úgy + ige. Hallgassa meg és egészítse ki a szókapcsolatokat, majd ismételje el őket!t!
1. úgy gondolom

6. úgy ..................................................................

2. úgy ....................................................................

7. úgy ..................................................................

3. úgy ....................................................................

8. úgy ..................................................................

4. úgy ....................................................................

9. úgy ..................................................................

5. úgy ....................................................................

10. úgy ..................................................................

2. Mondatépítés: Úgy gondolom, hogy. Hallgassa meg a mondatokat!
kat!t!! Írja
Írjjaa le
Írj
le a hhiányzó mondatrészt,
majd ismételje el a mondatot! A hogy kötőszó soha nem hangsúlyos.s.
a legjobb az étcsokoládé
1. Úgy gondolom, hogy ...........................................................................................................................
.
2. Úgy hallottam, hogy ........................................................................................................................... .
3. Úgy tudja, hogy .................................................................................................................................. .
4. Úgy döntöttünk, hogy ......................................................................................................................... .
5. Úgy látszik, hogy ................................................................................................................................. .
6. Úgy gondoltuk, hogy ........................................................................................................................... .
7. Úgy tudom, hogy ................................................................................................................................ .
8. Úgy tűnik, hogy .................................................................................................................................. .
9. Úgy látom, hogy ................................................................................................................................. .
10. Úgy érzem, hogy ................................................................................................................................. .

3. Párbeszéd
a) Hallgassa meg a párbeszédet! Jelölje meg az összetartozó egységeket!t!
Riporter: Manapság óriási választékot találunk az áruházak polcain. Úgy hallottam, Ön tud tanácsot adni,
hogyan válasszunk.
Szakértő: Úgy gondolom, mindenkinek vannak kedvenc márkái, régen bevált termékei. Ami egyszer bevált,
azt szerintem nem érdemes lecserélni.
Riporter: És ha van annál jobb vagy olcsóbb termék?
Szakértő: Akkor persze igen. De mindig hasznos a személyes referencia, mert úgy tűnik, hogy a reklámok
könnyen befolyásolnak bennünket.
Riporter: Úgy látszik, a legfontosabb szabály, hogy higgyünk a saját szemünknek.
Szakértő: Igen, ezzel teljesen egyetértek.
b) Hallgassa meg újra a párbeszédet, és ismételje el mondatonként! Ügyeljen a szünetekre és a hangsúlyozásra!
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Haszn
HASZNOS MONDATOK
Hogyan választunk terméket?
Mindig ugyanazt a márkát veszem, mert tudom, hogy jó.
Mindig ugyanazt a márkát veszem, mert lusta vagyok tovább keresgélni.
Szívesen próbálok ki új márkákat, érdekelnek az újdonságok.
Összehasonlítok több terméket, és utána döntök.
Érzelmi alapon választok: ha tetszik a csomagolás, megveszem az árut.
Az is befolyásol, hogy ismerem-e a termék reklámját, és tetszik-e.
Racionálisan döntök: mérlegelem az előnyöket és a hátrányokat.
Megveszem az első terméket, ami a kezembe akad.
A barátaim, ismerőseim tanácsa alapján választok.
Vásárláskor az értelem alárendelt szerepet játszik.
A csomagolás – a dizájn, a színek és a forma – fontos szerepet játszik.
Azért tetszik, mert
fantáziadús – eredeti – ötletes – szellemes – vicces – humoros – egyszerű.
egy kiscica van rajta. / a csomagolásán a kép egy kedves lányt ábrázol.
szép a színe. / szép színe van.
kellemes a formája. / kellemes formája van.
eredeti a csomagolása. / eredeti csomagolása van.

Sikeres termékek
A konzolt a Sony 1995-ben dobta piacra.
70 millió darabot adtak el belőle.
A termék milliós példányszámban fogy.
Sikerét megbízhatóságával magyarázzák.
A recept ma már szabadon felhasználható.

Több mint 350 millió fogyott belőle.
Megfizethető az ára.
A játék Lego néven vált ismertté.
Ez a márka 1911 óta létezik.
A termék neve a latin nix szóból származik.

Találmányok
A liftet valószínűleg előbb találták fel, mint a mobiltelefont.
A találmányt az 1893-as chicagói világkiállításon
mutatták be, ahol óriási sikert aratott.
Ma minden autó alaptartozéka.
Donovan saját vállalkozást alapított.
Milliomos lett.
Az üvegbeton forradalmi újítás az építészetben.
Számos szakmai elismerést és díjat nyert.
Feltűnt neki, hogy …

Zavarta/bosszantotta, hogy …
Ez annyira zavarta/bosszantotta, hogy …
Azon kezdett el gondolkodni, hogy …
Találmányával számos céget megkeresett.
Hogy megoldja a problémát, …
Arra keresett megoldást, hogy …
Ezzel megszületett a/az …
A legenda szerint …
Olyan módszert talált ki, amellyel …
A találmány ma is népszerű.
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