
Függelék – A hanganyagok leirata

8

ELŐSZÓ

A MagyarOK tankö nyvcsalád negyedik kö tete a Kö zö s Európai Referenciakeret B2+-as szintjét fedi le. A címben 

feltü ntetett pluszjel arra utal, hogy a tananyag elvégzése után a nyelvtanuló tudása a B2-es szintet némileg meg 

fogja haladni. Változatlanul erőteljes, ugyanakkor fokozatos progresszió várja a kö nyv felhasználóit.

Témaválasztásunkban az európai nyelvvizsgákhoz igazodtunk, a témák bemutatásának és feldolgozásának 

módjában pedig a felnőtt és egyetemista nyelvtanulók intellektuális elvárásait tartottuk szem előtt.

A tananyag elvégzéséhez mintegy 150–180 óra szü kséges.

A tankö nyvcsalád módszertanilag jól átgondolt, a legújabb nyelvészeti kutatási eredményeken alapuló tananyagot 

nyújt diákoknak és tanároknak. A kö nyv tartalmát a honlapról ingyen letö lthető, internetes anyagok egészítik ki.

A B2+ kö tetről

Amint a korábbi kö tet megírása során, úgy itt is azt tartottuk szem előtt, hogy olyan eszkö zö ket adjunk a nyelvtanulók 

kezébe, amelyek segítségével kompetens nyelvhasználóvá válhatnak.

Ennek érdekében kiemelt számban szerepelnek a kö nyvben a természetes nyelvhasználatot előtérbe helyező 

feladatok. Ezekben olyan fontos, gyakran használt nyelvi paneleket fi gyelhet meg és sajátíthat el a tanuló, 

amelyek mind írásban, mind szóban az anyanyelvi beszélőkéhö z hasonló megnyilvánulásokra teszik képessé.

A kö tet 12 fejezetből áll, melyek alfejezetei tartalmilag kapcsolódnak egymáshoz. A sokszínű témafelvetés mellett 

nagyobb hangsúlyt helyeztü nk a kü lö nbö ző nyelvi regiszterek bemutatására, hiszen a B2-es szinten a tanulónak már 

ezek stiláris sajátosságaival is tisztában kell lennie. Ennélfogva az olvasásra és hallgatásra szánt szö vegek kö zö tt 

nagyobb számban jelennek meg olyanok, amelyek a különböző szövegfajták jellemzőit mutatják be. Találunk példát 

interjúra, hírre, tudományos-ismeretterjesztő szö vegre, blogbejegyzésre, kö tetlen baráti beszélgetésre. A szö vegek 

tö bbsége autentikus forráson (újságcikken, kö zö sségi oldalak anyagán, a szerzők által rö gzített beszélgetéseken 

stb.) alapul. A B2-es könyv emellett fokozott fi gyelmet szentel a magyar irodalom bemutatásának is. Minden 

fejezetben található legalább egy rövidebb irodalmi mű vagy részlet egy hosszabb alkotásból. 

Új elem továbbá a stilisztikát és szövegépítést tárgyaló rövid ismertetők, amelyeket sárga háttér jelez.

A korábbi kö tetekből ismert spirális szerkezet továbbra is a kö nyv egyik fontos jellemzője marad.

A MagyarOK B2+ – kü lö nö s tekintettel a nyelvtani munkafü zetre – átismétli, rendezi és bővíti a korábban tanult 

nyelvtani aspektusokat és – lehetőség szerint – a szókincset. A B1-es munkafüzethez hasonlóan itt is tárgyaljuk 

az igekötő-használat kérdését, de újdonság, hogy itt nem az igekötőket, hanem a velük képzett gyakori igéket 

osztályoztuk jelentés alapján. Az újfajta bemutatás célja, hogy tudatosítsa: az igekötős igék között vannak jelentés beli 

hasonlóságok, amelyek alapján csoportokba sorolhatók. 

Meggyőződésü nk, hogy az élvezetes és hatékony nyelvtanulás egyik kulcsa, ha a célnyelvet elsajátításának minden 

fázisában úgy használjuk, mint bármely másik nyelvet: új információ megszerzésére és továbbadására, valamint a 

másokkal való értelmes kommunikációra. A fentiekben leírt, tankö nyvcsaládunkra jellemző újítások tapasztalataink 

szerint nagy mértékben nö velik a célnyelven folytatott kommunikáció sikerét és az autentikus nyelvi anyagok 

feldolgozásának képességét.

A MagyarOK tankönyvcsalád

 logikus és áttekinthető felépítésével diákok és tanárok számára is megkönnyíti a tájékozódást;

 erőteljes progresszió mellett olyan hasznos szókincset közvetít, amely rövid idő alatt képessé teszi a tanulót 

a minden napokban való eligazodásra és információcserére;
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 a szókincset változatos nyelvi input segítségével dolgozza fel, lehetőleg alaposan.

 A gyakorlatok követik a multimodalitás elvét, vagyis egyszerre több érzékszervet vonnak be a tanulási folyamatba.

 A fejezetek spirális szerkezetűek, vagyis a szókincs és a nyelvtan folyamatosan ismétlődik és bővül.

 A könyvekhez több órányi hanganyag tartozik, amelynek célja a hallás- és beszédértés, illetve a kiejtés fokozott 

fejlesztése.

 A könyv a nyelvtani jelenségeket szituatívan, kontextusba helyezve mutatja be és gyakoroltatja.

 Amellett, hogy a tananyag a magyar kultúráról és mindennapokról közvetít ismereteket, a beszéd- és írásbeli 

gyakorlatok nagy része a tanulók kultúrájának bemutatását és összevetését is lehetővé teszi.

A fejezetek felépítése megegyezik a korábbi kö tetekével:

A Bevezető oldal képek, tematikus címszavak és példamondatok segítségével ad betekintést a fejezet tematikájába. 

A Törzsanyag tartalmazza a témát feldolgozó szö vegeket és feladatokat, illetve rö viden bemutatja a kapcsolódó 

nyelvtant. A tö rzsanyag minden készséget egyenlő mértékben fejleszt, és számtalan lehetőséget nyújt mind a szóbeli, 

mind az írásbeli kommunikációra. A tö rzsanyag tematikus alfejezetekre tagolódik.

A Nyelvtani összefoglalók és gyakorlatok a tö rzsanyagban előkerü lő nyelvtani jelenségeket mutatják be 

részletesen. Új elem ebben a kötetben az A1–B1-es szinten megszerzett tudás rendszerező ismétlése. 

A Kiejtés szekció jelen kö tetben bizonyos hangok kiejtését gyakoroltatja a szavak szintjétől a rövid szövegekig. 

Ezt a részt beépíthetjü k a tö rzsanyagba, vagy tárgyalhatjuk a fejezet záróegységeként. 

A Hasznos mondatok szekció egy oldalon ö sszegyűjtve, tematikusan rendszerezve mutatja be a fejezetben 

szereplő legfontosabb mondatokat. Ez az oldal az ismétlést és a szókincs rendszerezését hivatott megkö nnyíteni.

A Függelékben azoknak a hanganyagoknak a leiratát találja, amelyeket a könyvben szereplő feladatok 

kiegészítésével nem kap meg.

összefoglaló feladat, amely 

a fejezet teljes anyagát átismétli 

a törzsanyagban 

járunk

hasznos mondatok

rövid reakciók

A 21. század munkavállalói 3
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3. Olvassa el a beszélgetés alapján készült cikket! Írja le az igék felszólító módú alakját! 

Riporter: ..........................................................................................................................................................?

Szakértő: A következő generációknak ezen a téren igen magas elvárásoknak kell megfelelniük. Az angol mellett 

legalább egy európai és egy ázsiai nyelvet is beszélniük kell, valamint el kell sajátítaniuk az interkulturális érintke-

zés képességét, vagyis a nyelvtudásuk mellett kulturális érzékenységüket is fejleszteniük kell.

Riporter: ..........................................................................................................................................................?

Szakértő: Folyamatos tanulás nélkül ma már elképzelhetetlen az éle-

tünk. A 21. század embere nem engedheti meg magának, hogy ne 

képezze magát tovább. A munkaadók is elvárják, hogy frissen tartsuk 

és folyamatosan bővítsük tudásunkat.

c) Hallgasson meg egy lehetséges megoldást! tt!

d) Mit mond a szöveg? Írja le!

1. Információszerzés:  ..........................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

2. Nyelvtanulás:  .................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

3. Folyamatos tanulás:  ........................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

A szakértők szerint a jövőben egyre fontosabb lesz, hogy a fi ataloknak széles körű technológiai ismeretei .....................

(van). Elengedhetetlen lesz az is, hogy a gyerekek már korán ................................. (megért), hogyan ....................

............. (használ) a médiát, hogyan ................................. (szűr) meg a világhálón található információt. 

Valószínűleg azt is elvárják majd tőlük, hogy az angol nyelv mellett legalább egy európai nyelvet és egy ázsiai 

nyelvet is ................................. (beszél) és kulturális érzékenységüket is ................................. (fejleszt).

A munkahelyen megkövetelik majd a folyamatos tanulást, vagyis azt, hogy a munkavállalók folyamatosan frissen 

................................. (tart) és ................................. (bővít) a tudásukat.

Rendszerező ismétlés: a felszólító mód funkciói (1.)   60–62. oldal

legyenek

4. Ön következik. Olvassa el újra az interjú szövegét, majd mondjon véleményt! A szakértő mely állításaival ért 

egyet? Melyekkel nem? Mivel egészítené ki a listát?

Egyetértek azzal, hogy … Nem értek egyet azzal, hogy …

Véleményem szerint nem annyira fontos, hogy … Az elmondottakat / Ezt még kiegészíteném azzal, hogy …

A magam részéről rendkívül 

fontosnak tartom, hogy …

Lustaság és technikai fejlődésLustas5

98

Teleszkopikus zoknifelhúzó
A zokni vagy harisnya felhúzása problémát okozhat, ha a lehajlás nehéz, fájdalmas. 

Ilyenkor a teleszkopikus zoknifelhúzó hasznos segítséget nyújt.

Hógolyókészítő
A fagylaltadagoló elvén alapuló hógolyókészítővel gyorsan és könnyen 

gyárthatunk egyforma méretű hógolyókat.

Forgó fagyitölcsér
Fárasztja, hogy forgatnia kell a fagyitölcsért? Akkor a forgó tölcsértartót Önnek találták 

ki. A tölcsért a tartóba tesszük, amely gombnyomásra forogni kezd. Nekünk csak a 

nyelvünket kell odatartani.  

Elektromos babaringató
Gyermekét egész nap ringatni kell? Várja a háztartás, de a baba nem tud elaludni? 

Használjon elektromos babaringatót! Zenél, és álomba ringatja a babát. 

 b) Ön szerint hasznosak a fenti találmányok? Beszélgessenek kisebb csoportokban! Használják a megadott 

mondatokat! 

Hát, nem a világ leghasznosabb találmánya, de szerintem nem baj, hogy van.
Segíthet azoknak, akik … Ez azoknak jó, akik …
Én nem venném meg, de … Ennek mi értelme?
Jaj, ne! (beszélt nyelv)  Ekkora marhaságot/hülyeséget! (beszélt nyelv)

 25. Hasznos vagy haszontalan találmány?

 a) Olvassa el a leírásokat! 

dalmas. 

? 

 26. Összefoglalás

 a) Válasszon egy témát, és írjon róla blogbejegyzést! 

 b) Ha van magyar ismerőse, őt is kérdezze meg az egyik témáról! Rögzítse a beszélgetést! Leiratot is készíthet. 

Foglalja össze az információkat szóban és írásban!

 A lustaság dicsérete

 Egy játék vagy szabadidős tevékenység története

  Egy találmány bemutatása

hivatkozás a nyelvtani 

munkafüzet megfelelő 

oldalára

a feladathoz 

a hon lapról elérhető 

hanganyag tartozik
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A tananyag szerves részét képezi a www.magyar-ok.hu internetes oldal. Itt találja

 a könyvhöz tartozó hangfelvételt,

 a könyvhöz tartozó megoldókulcsot

 az egyes fejezetekben tanultak listáját

 a könyv feldolgozásához módszertani javaslatokat tartalmazó tanári kézikönyvet

 órán használható munkalapokat

 és az ismétlő teszteket  

Sikeres és örömteli magyartanulást kívánunk!

Szita Szilvia és Pelcz Katalin
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