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Magyar nyelv és kommunikáció 9. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló  

 

A tankönyv közepes mértékben nyerte el a kipróbáló tanárok és a diákok tetszését. A tanárok 

több mint fele az idő szorítása miatt kihagyott leckéket a tananyagból. A kipróbálók 

egyharmada nem szeretne ismét ebből a tankönyvből tanítani, fele csak abban az esetben, ha 

átdolgozásra kerülne. A legerősebb kritikát az váltotta ki, hogy a tankönyvben a szerzők 

„összefésülték” a nyelvtan és a kommunikáció tananyagot. Ezt a megoldást mind a tanárok, 

mind a diákok zavarónak, logikátlannak tartották.  Úgy gondolják, hogy a tanórák javasolt 

felépítése nehezíti a grammatikai részek feldolgozását. A tankönyv és a tanmenet 

átstrukturálását, a témák tömbösítését javasolják, mert így éreznék hatékonyabbnak a tanítást. 

A diákok egy részét maga a tantárgy (beleértve a kommunikációs részt is) olyan mértékben 

nem érdekli, hogy nem nagyon tudnak véleményt formálni a tankönyvről. 

 Számos tanár fejezte ki aggodalmát a mostani kilencedik osztályosok majdani 

érettségijének és felvételijének sikerességével kapcsolatosan. Nem érzik biztosnak, hogy a 

kísérleti tankönyv megfelelően felkészíti őket ezekre a vizsgákra.  

 

Tematika, a tananyag tartalma 

Többen is megfogalmazták, hogy a kísérleti tankönyv és a hozzá javasolt tanmenet alapvetően 

felforgatja az eddigi középiskolai nyelvtantanítást. Úgy tűnik, a pedagógusok jelentős része 

ezzel a koncepcióval nem tud azonosulni és úgy vélik, a diákoknak is nehézséget okoz a 
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tankönyv szerkezete. A leíró nyelvtan és a kommunikáció egyes témaköreinek, 

anyagrészeinek folyamatos váltogatása teljesen összezavarta a gyerekeket. Egyáltalán nem 

támogatta a megértés és a bevésődés folyamatát, az órákra készülést és a számonkérést pedig 

erőteljesen problematikussá tette. Nem értenek egyet a grammatikára és a kommunikációra 

fordítható tanórák arányával sem, különös tekintettel arra, hogy a kerettanterv az itt 

tervezettnél lényegesen kevesebb kommunikációs órát ír elő.   

 

A fejezetek tartalmi felépítése 

A megkérdezett pedagógusok a legkevésbé azzal az állítással értettek egyet, hogy a leckék 

logikusan tagolt rendszert alkotnak (az átlagérték: 2,7). A tananyag szerkesztését gyakran 

követhetetlennek látják, amit a könyv tipográfiája sem támogat. A betűméretek aprók a 

jelentősebb ismeretközlésben nincsenek kiemelések, elsikkad a lényeges rész. 

 

 A kommunikációs fejezeteket általában életszerűnek, érdekesnek tartják, melyek a 

diákok ismereteit bővítik, kiegészítik. Ugyanakkor vannak, akik megemlítik, hogy a 

kommunikációs tananyag egy része (elsősorban az internettel kapcsolatos anyagok) az 

informatika tantárgy keretében is előkerülnek, és az informatika tanár segítségével a jelen 

tankönyvnél mélyebben tárgyalódnak.  

 A nyelvtani részekben az egyes témák súlyozása egyenetlen. Van, amire túl sok időt és 

helyet szán a tankönyv (például a tőváltozatokról szóló ismeretek), más tananyagrészek 

(például a szófaji felismerés, mondatok szerkezete) viszont alaposabb kidolgozásra szorulnak. 

Ezekre a tankönyv kevés példát hoz, így a pedagógusok régebbi tankönyvek felhasználásával 

tanítják meg a témát. Azt a diákok is jelezték, hogy fontos ismereteket a tanár külön diktál le 

számukra, mert azok a tankönyvben nem találhatók meg. A tankönyv leckéinek felépítési 

problémájaként merült fel az is, hogy időnként egy fogalmat előbb használ, és csak utólag 

magyarázza meg, ami nem segíti a megértést (pl. vonzat definíciója). 

  

 Általában tetszést arattak a Gyakoroljunk! című szövegek, mivel változatosak, sokféle 

témát dolgoztatnak fel, ezáltal lehetőség van a szövegértés gyakoroltatására. A régi szövegek 

elemzése egyes diákcsoportoknak nehezen megy, a modern szövegek, sms-versek viszont 

nagy tetszést arattak.  

 

A szövegek érthetősége 

A tankönyv nyelvezetét általában közérthetőnek, életszerűnek, a gyerekek érettségének és 

nyelvhasználatának megfelelőnek ítélte a pedagógusok többsége. Ugyanakkor voltak olyanok, 

akik kifogásolták bizonyos, a tanárok számára sem közismert szakszavak megjelenését a 

tankönyvben (pl. „alanyi-állítmányi alárendelő szószerkezet”), illetve az idegen szavak 

felesleges használatát. Olyan javaslat is érkezett, amelyik a tananyag gyakorlati vonatkozásait 

erősítené. A mostaninál nyomatékosabban tárgyalná a mindennapi nyelvhasználatot, mivel a 

diákok például a mobiltelefon és a számítógép használatának nyelvhelyességi, helyesírási 

területeire nem kapnak elég útmutatót. 
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 A diákok az interjúkban kritizálták a tankönyv időnként nehézkes és bonyolult 

nyelvezetét. Elsősorban a kommunikációs részekben találkoztak túlságosan hosszú és 

összetett szövegekkel. Úgy gondolják, ezek túlságosan tömörek, nem mindig érthetőek. Nem 

is jól tagoltak, így arra ösztönzik a diákot, hogy ne olvassa el.  

 

Kérdések, feladatok 

A feladatok általában segítik az új ismeretek rögzítését, vannak köztük reflektívek, 

gondolkodást segítők és sokféle munkaformát kínálnak. Leginkább a kommunikációs 

leckékben jelennek meg változatos tevékenységformák. Az is pozitívumként fogalmazódott 

meg, hogy sok feladat van minden témához, lehet válogatni és önálló gyakorlásra is feladható. 

Ugyanakkor nem mindig érvényesül az egyszerűtől a nehezebb felé haladás didaktikai 

alapelve. 

 

 Sok kritika érte a Helyesírási rész feladatait. Az itt lévő különleges feladatok nem 

mindig segítik a megtanultak ellenőrzését, begyakoroltatását, emellett bizonyos témákat nem 

tárgyal kellőképpen a tankönyv (pl. egybeírás és különírás, tulajdonnevek írása).   

 

 Tanárok és diákok is megfogalmazták azt a kritikát, hogy több olyan feladat is van, 

amelyik mintha nem a 14-15 éves korosztálynak készült volna, hanem jóval fiatalabbaknak. 

Úgy tűnik, nem vették figyelembe az ilyen korú gyerekek érdeklődési sajátosságait, ezért a 

kérdések-feladatok helyenként bosszantóan egyszerűek, gyermetegek. A diákok időrablónak, 

értelmetlennek tartják a tankönyvben lévő „Másold le a füzetbe” típusú feladatokat. Ezek 

szerepeljenek a munkafüzetben, ahol meg lehet őket oldani.   

 

Önálló tanulás – differenciálás 

A tanárok a tankönyv egyik legproblematikusabb részének az önellenőrzés hiányát tartják. 

Úgy látják, hogy az ismeretközlő szövegek után következő feladatok megoldását közös 

ellenőrzésnek kell követnie, mert a tanulók nem tudják a tananyagból eldönteni, hogy jó volt-

e a feladatmegoldásuk vagy sem. Némelyik osztályban maguk a tanulók is igényelnének 

olyan feladatokat, melyek segítségével értékelhetnék fejlődésüket. A kérdőív adatai alapján a 

tanulók munkájának tanári értékelését alacsony szinten biztosítja a tankönyv. 

 

Képek, szemléletesség 

A könyv tipográfiáját, megjelenését a tanárok és a diákok is fiatalosnak találják, általában 

egyetértenek azzal, hogy jól néz ki. Emellett azonban kritikákat is megfogalmaztak a könyv 

képanyagával, elsősorban a grafikai munkákkal kapcsolatban. A diákok a könyv grafikáit túl 

gyerekesnek találták. Emellett gyakori kifogás, hogy a képek egy része semmilyen módon 

sem kapcsolódik az adott tananyaghoz, feladathoz. Számos tanár és diák úgy fogalmazott, 
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hogy ezekben az esetekben a képek beillesztése erőltetettnek, öncélúnak tűnik, azt sugallja, a 

szerzőnek nem volt több mondanivalója.  

 Az összefoglaló táblázatokat mind a tanárok, mind a diákok funkcionálisnak, a 

tanulást segítőnek tartják. Ugyanakkor vannak olyan táblázatok, ahol a túl mereven 

alkalmazott koncepció (egy oldal elmélet, egy oldal gyakorlat) miatt már-már olvashatatlanul 

apró betűkkel fér csak el minden információ. Ilyenkor esetleg a képek rovására nagyobb 

helyet lehetne az elméletnek biztosítani.    

 

Tanmenet 

A tanmenet csak részben igazodik a kerettantervi követelményekhez, mivel a kerettanterv a 

„Kommunikáció” tematikus egységhez a 9-10. évfolyamra együtt 12 órát rendel, ehhez képest 

a 9. osztályos könyvhöz írt tanmenetben 23 kommunikációs óra szerepel. Ezzel az 

arányeltolódással nem értenek egyet a megkérdezett pedagógusok. Szinte egybehangzó az a 

vélemény, hogy nem célszerű a kommunikáció és a grammatika felváltva történő tanítása, 

mert ez a tananyagszervezés nem teszi lehetővé a grammatikai ismeretek elmélyülését, 

bevésését, összezavarja a diákokat. Volt, aki az érettségire való felkészítés szempontját 

hiányolta a tanmenetből. 

 

Javaslatok 

A tanárok közül többen jelezték, hogy szükségesnek tartanák tanári kézikönyv, segédkönyv, 

és témazáró feladatlapok megjelenését.  

Emellett úgy lehetne életszerűbbé és gyakorlati hasznosságúvá tenni a tankönyvet, hogy a 

végén (vagy akár a tananyagok végén is) olyan helyesírási mini szótárt kellene elhelyezni, 

melyben az utóbbi évek számítógépes szavait és azok toldalékolását találná meg a diák. 

 

II. A tankönyvre vonatkozó statisztikai adatok az év végi felmérésből 

 

Az év végi kérdőív kitöltésére május közepétől június végéig volt lehetőségük a 

pedagógusoknak.  Összesen 43 válasz érkezett a Magyar nyelv és kommunikáció 9 

tankönyvre, amiből 32 az OFI-val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 11 

önkéntes kitöltő „használó” pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás 

folyamatában összességében 74% volt a kipróbálók, és 26% a használók aránya.  
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1. Táblázat: A kipróbáló és használó pedagógusok, valamint az összesen beérkezett 

válasz száma  

Magyar nyelv és kommunikáció 9 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 32 11 43 

Válaszadók aránya 74% 26% 100% 

Tankönyvi minőség elemei 

 

A pedagógusok az egyes szempontokat ötfokú skálán értékelhették. 

1. Ábra: Tankönyv tartalma, és módszerei  

A pedagógusok a legpozitívabban a tanulásirányítás változatos módszereit, illetve a 

kulcskompetenciák fejlesztésében értékelték a tankönyvet, a legnegatívabbra pedig diákok 

érdeklődésének felkeltését értékelték. 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Felkelti a diákok érdeklődését

Megteremti az ismeretanyag megértésének és
elsajátításának a feltételeit

A tankönyv a tanulásirányítás változatos
módszereit kínálja

A tankönyv által kínált témák és kérdésfelvetések
alkalmasak a tanulók közötti tanórai kommunikáció

elősegítésére

Biztosítja a személyre szabott tanulást

Fejleszti a kulcskompetenciákat

Fejleszti a tanulási képességet

Fejleszti a kooperációs képességet

3,2

3,4

3,6

3,5

3,4

3,6

3,4

3,5
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2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

A szerkesztés, kivitelezés terén a tankönyv nyomdai kivitelével a mindennapi használatra 

voltak leginkább elégedettek a tanárok, legkevésbé pedig a szöveg tagolásával, és a 

kiemelésekkel, illetve a tantárgy tanításának támogatásával voltak elégedettek.  

 

  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv hatékonyan támogatja a tantárgy
eredményes tanítását

A tankönyv anyaga illeszkedik a kerettantervben
található óraszámokhoz

A tankönyv nyomdai kivitele megfelel a rendszeres,
mindennapi használatra

A nyomdai kivitelezés megfelelő

A tipográfiai jellemzők megfelelnek a tanulók
életkorának

A szöveg tagolása és kiemelések megfelelőek

A tankönyv esztétikus

A képek és a szövegek aránya megfelelő

3,3

3,6

4,1

3,7

3,8

3,3

3,7

3,5
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

A mondatok összetettségével, hosszával elégedettnek tűntek a pedagógusok, azonban számos 

ponttal kevésbé voltak megelégedve. 

 

 

4. Ábra: Életszerűség 

 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A szakszavak mennyisége összhangban van tanulók
szövegértési képességeivel

A szövegben előforduló idegen szavak magyarázata
megfelelő

A tankönyv szóhasználata illeszkedik a tanulók
előzetes tudásához

A fogalmak definíciója érthető

A mondatok hossza/összetettsége megfelel a
tanulók nyelvi fejlettségének

A különböző szövegtípusok aránya megfelel az
adott korosztály tipikus fejlettségi szintjének

3,8

3,8

3,8

3,8

4,0

3,9
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1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv a tananyag megértését a mindennapi
életből vett példákkal segíti

A tankönyv szövege igazodik a tanulók által
használt nyelvhez

A tankönyv képes a tanulók megszólítására

A tankönyv bemutatja a tanultak gyakorlati
vonatkozásait

3,8

3,7

3,6

3,6
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Az életszerűség tekintetében a tankönyv kevésbé felelt meg a pedagógusok elvárásainak. A 

tanulók megszólításával és a tanultak gyakorlati bemutatásával kevésbé voltak megelégedve 

az elvártakhoz képest. 

A kérdések és feladatok terén a pedagógusok pozitívan ítélték meg a tankönyv önálló 

munkát igénylő feladatait. Ugyanakkor problémát jeleztek a feladat leírások érthetősége terén. 

 

5. Ábra: Gondolkodtatás 

 

 

6. Ábra: Tanulásirányítás 

 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv lehetőséget ad a gondolkodási
képességek tananyaghoz kapcsolódó fejlesztésére

A tankönyv lehetőséget nyújt a kritikai
gondolkodás fejlesztésére

A tankönyv tartalmaz ismeretek alkalmazását
segítő feladatokat

A tankönyv tartalmaz problémamegoldó
képességet fejlesztő feladatokat

Lehetőséget teremt egy-egy téma, probléma
sokoldalú megközelítésére

3,8

3,6

4,0

3,8

3,5
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1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Az ajánlott tanulás-módszertani megoldások
megfelelnek a tanulók életkorának és…

Kérdésekkel és feladatokkal segíti az új ismeretek
rögzítését

Feladatleírásai érthetőek

Többféle tanulási módszerrel ismerteti meg a
tanulókat

A feladatok elvégzéséhez változatos
tevékenységformákra van szükség

Az alkalmazott módszerek lehetőséget adnak a
differenciált tanulásszervezésre

3,7

4,0

3,9

3,6

3,7

3,4
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A feladatok terén további problémák mutatkoztak a személyes tapasztalatokra történő 

utalások terén.  

 

7. Ábra: Feladatok 

 

 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bevezetésekkel, előzetes kérdésekkel segítséget ad
a diákoknak a tanulási célok megértéséhez és

meghatározásához

Feladatokkal is segíti a diákok előzetes
ismereteinek és tapasztalatainak felidézését és

mozgósítását

Az ismeretanyagot jól strukturált módon mutatja
be

Önálló munkát igénylő tanulói feladatokat
tartalmaz

A szövegek, ábrák, kérdések olyan problémákat is
felvetnek, amelyek gondolkodásra és a problémák

megvitatására ösztönöznek

Személyes tapasztalatokra történő utalásokkal
megkönnyíti az új ismeretek megértését

A tanulói reflektálásra, véleményalkotásra
ösztönző kérdések is találhatók benne

A korábbi ismeretek újragondolására késztető
feladatokat tartalma

Az új ismeretek valódi megértését igénylő
ellenőrző feladatokat tartalmaz

A tankönyv feladatai lehetőséget adnak a
differenciálásra

A tankönyv összefoglalókkal lehetőséget ad a
tananyag rendszerezésére

2,7

3,4

3,2

3,8

3,6

3,1

3,4

3,3

3,7

3,7

3,5
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További hiányosságok mutatkoztak az étékelés terén, főleg  a tanári értékelés megsegítésében.  

8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

A szemléltető eszközökkel kevésbé voltak elégedettek a pedagógusok. Elsősorban az 

illusztrációk infomáció hordozásában mutatkoztak hiányosságok. 

9. ábra: Szemléltetés 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv lehetőséget ad arra, hogy a tanuló egy-
egy rész tanulását követően ellenőrizni tudja,

mindent pontosan megértett-e

Segítséget ad ahhoz, hogy a tanulók érzékelni
tudják fejlődésüket

Nyitott kérdésekkel további tájékozódásra
ösztönzik a tanulókat

Problémafelvetéssel ösztönzi az összefüggések és
kapcsolódási pontok megkeresését a különböző

tantárgyak között

Segíti a pedagógusok értékelő tevékenységét

3,1

3,1

3,2

3,3

3,0
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1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv vizuális elemei (pl. tipográfia,
piktogramok) könnyen érthetők

Az illusztrációk segítik a szöveges információk
megértését

Az illusztrációkhoz érdekes kérdések/feladatok
kapcsolódnak

Az illusztrációk segítséget adnak az információk
rendszerezéséhez

Az illusztrációk önálló információhordozóként is
működnek a tankönyvben

A tankönyv vizuális eszközei a tanuló vizuális-
kulturális szocializációját fejlesztik

3,9

3,5

3,3

3,4

3,2

3,4

Magyar 9



11 
 

A szemléltető eszközök közül minden típus megjelenését közel ideális arányúnak és 

mennyiségűnek tartották a pedagógusok. Az forrásszövegeket talán valamelyest sokallták, a 

térképek arányát pedig inkább kevesellték. 

 

10. ábra: Szemléltető eszközök - a felsorolt illusztrációs elemek számát mennyire tartja 

megfelelőnek az Ön által kiválasztott tankönyvben! (1= nagyon kevés, 2= lehetne 

több, 3= éppen elegendő, 4= egy kicsit sok, 5= túl sok)? 

 

A leckék logikus tagolását kivéve a tipográfiai jellemzőkkel inkább elégedettnek voltak 

mondhatóak a tanárok.  

11. ábra: Tipográfia 
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A munkafüzet nyomdai kivitelezését megfelelőnek tartották a mindennapi használatra. A 

feladatok többségét azonban kevésbé tartották érdekesnek és motiválónak. 

 

12. ábra: Munkafüzet 

 

  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A munkafüzet megfelelően támogatja a tankönyvi
tananyag elsajátítását

A munkafüzet szóhasználata illeszkedik a tanulók
előzetes tudásához

A munkafüzet nyomdai kivitele megfelel a
rendszeres, mindennapi használatra

A munkafüzetben használt tipográfia összhangban
van a tankönyvben alkalmazott tipográfiával.

A munkafüzetben található kérdések és feladatok
nehézsége megfelel a tanulók életkorának és

fejlettségének.

A feladatok lehetőséget adnak sokoldalú
képességfejlesztésre

A feladatok többsége érdekes és motiváló a
tanulók számára

A feladatok sokrétűsége lehetőséget ad a
differenciált tanulásszervezésre

3,6

3,9

4,1

3,9

3,6

3,6

3,3

3,4

Magyar nyelv és kommunikáció 9



13 
 

III. Vélemények változása 

 

A vélemények változása szempontjából azt láthatjuk, hogy a tankönyv megítélése a tanév 

során a válaszadók több mint harmada esetében javult, több mint a negyedénél pedig 

negatívabb lett. A válaszadók 34%-a nem szívesen tanítaná újra ezt a tankönyvet, 54 % a 

hibák javítása, átdolgozás esetén, 12 % pedig jelen formában is szívesen tanítaná ezt a 

tankönyvet diákjainak.  

13. ábra: Vélemények változása 

 

 

A 30 szöveges választ adó közül minden ötödiknek nem változott a véleménye a tankönyvről 

a tanév során.  

A válaszadók egyharmada szöveges válaszában a tankönyv pozitív tulajdonságait, elsősorban 

a tankönyv témáit, összefoglaló táblázatait, a feladatokat emelte ki.  

Sokaknak javult a véleménye a tanév során, de ez nem azt jelenti, hogy hibátlannak látják a 

tankönyvet. Bár javult a véleményük az előzetes várakozásukhoz képest, de fontosnak tartják, 

hogy a hiányosságok pótlásra, a hibák kijavításra kerüljenek.  

Néhányan olyan mértékben csalódtak a tankönyvben, hogy kifejezetten zsákutcának tartják 

magát a tananyagot és annak tanítását is. 

Van, aki szerint a tananyag nem megfelelő az erősebb iskolák tanulói számára. 

Végül, fontos megjegyezni, hogy a nyelvtani és kommunikációs részek váltogatása szinte 

egybehangzó negatív megítélést kapott. 
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14. ábra: Szívesen tanítaná-e a következő osztályát is ebből a kísérleti tankönyvből? 

 

A kérdésre összesen 31 szöveges válasz érkezett. A szöveges indoklást adók nagyobbik fele 

arra sorakoztatott fel érveket, hogy miért nem tanítaná következő osztályát is a tankönyvből, 

kisebbik fele pedig arra, hogy milyen érvek szólnak a tanítás mellett.  

 

Szinte valamennyi válaszadó, függetlenül attól, hogy szándékában áll-e tanítani a 

tankönyvből, vagy sem, a tankönyv hibájaként említette a nyelvtani és kommunikációs 

leckék váltogatását.  

 

Néhányan azért nem tanítanák szívesen a kísérleti tankönyvet, mert véleményük szerint a 

tananyag nem megfelelően strukturált, és a fejezetek logikai felépítése sem megfelelő. 

 

A szöveges választ adók között volt olyan tanár, aki számára a tankönyv jelen formájában is 

jobb, mint az által ismertek, ezért feltétlenül használná a jövőben.  

 

A jövőbeni használatot néhányan a hibák kijavításától, a tanári segédletek elérhetőségétől 

teszik függővé. 
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