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•
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[SZ] 2/2 Viszket Anita
A kurzus a Bevezetés a nyelvtudományba című előadás kísérő szemináriumaként az ott elhangzottak feldolgozását segíti,
figyelembe véve a középiskolai ismereteket.
TF: Gy: órai munka, referátum FF: Az előadással együtt vehető fel
M: Az első órán kötelező megjelenni
KMk: 2008-2009/1 KMtt: 2008-2009/1TSZ: MNYT
ÓH: Hétfo 16:00 (90 perc) -D223
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Szabályok
Az alapismeretek átadása a nyelvészettel és a magyar
nyelvvel kapcsolatban. Mivel ez a kurzus a minor magyar
szakosoknak van szánva, akik talán nem is hallgatnak a másik
szakjukon nyelvészetet, és a későbbiekben is kevesebb
nyelvészeti órájuk lesz, mint a major szakosoknak, jobban
elmerülünk a mondattani és a morfológiai ismeretekben.
Előzetes tantervi feltétel nincs, a kurzus felvételéhez meg kell
jelenni az első órán. Az első alkalommal meg nem jelenők csak
akkor vehetik fel a kurzust, ha vagy egyéni tanrendesek, vagy az
első órán megjelenők számán felül van még ülőhely a teremben.
Vagyis a kurzusfelvételnél NEM a klikkelési sebesség számít,
hanem az első alkalommal való megjelenés (a maradék
férőhelyeket is a kurzuson való megjelenések sorrendjében
töltöm fel). Azokat, akik a távolmaradásuk miatt nem kaptak
jogot a kurzus felvételére, de szerepelnek a kurzus névsorában,
törölni fogom a listából.
12 héten át heti 90 perc kontaktóra (záróvizsgázóknak 10 héten
át), valamint 10 héten át heti kb. 30 perc otthoni készülés
(ellenőrző tesztek, házi feladatok) és egyszeri kb. 5-10 óra
felkészülés a szorgalmi időszak végén a zárthelyire.
Az órákat követően ellenőrző tesztek kitöltése, házi feladat-írás.
Nincsenek, bárki részt vehet a kurzuson, ha a többiek munkáját
nem zavarja. Ha a létszámhoz képest székhiány van a teremben,
a kurzust hivatalosan felvevőké az elsőbbség.
Nem kell igazolás, minden távolmaradás -2 pontot jelent a
kurzuson gyűjthető össz-pontból.
Az ellenőrző teszt sikeres kitöltésével kell igazolni, hogy a
távolmaradó is elsajátította a kurzuson elhangzottakat. Házi
feladatokkal semlegesíthető a hiányzás miatt megszerzett mínusz
pont.
Ellenőrző tesztek, házi feladatok, ismétlő kérdések.
Témakörök: az órán elhangzott vagy kötelező irodalomként
megjelölt anyag. Időpont: a házi feladatok alkalmanként
megadott határideje; ellenőrző tesztek a következő alkalom előtt
24 órával; ismétlőkérdések az órán.
Zárthelyi vizsga (a teljesítéshez min. 10, max. 30 pont).
Írásbeli vizsga, amin 5 db A4-es lapnyi legális puska
használható. A tervezett időpontja a szorgalmi időszak utolsó
órája, ami félév közben változhat, de erről adok információt.
A kurzuson minden teljesítménnyel pontokat lehet szerezni. A
pontgyűjtés szabályait és a ponthatárokat a következő oldalakon
összefoglalom
2008-2009 őszi félév.

A részletes kurzusleírást illetve kurzusprogramot (a Tanrend mellékleteként) a szorgalmi időszakot megelőző
két héttel az Interneten közé kell tenni vagy/és a hallgató órafelvételi szándékának jelzésekor a hallgató
számára át kell adni. Ettől a szemeszter folyamán eltérni nem lehet. A kurzusleírást illetve kurzusprogramot a
tanszéken meg kell őrizni.

PTE Bölcsészettudományi Kar
A részletes kurzusleírás, kurzusprogram

A/2.08.

A kurzus teljesítési szabályainak részletezése:
1. A kontaktórák mellett a kurzuson folyó kommunikáció a Coospace-ben történik:
http://coospace.tr.pte.hu. Itt lehet benyújtani a házi feladatokat, itt találhatóak meg a kurzus anyagai
(tematika és handoutok), itt követhető nyomon a katalógus és az elért pontszám, itt tölthetőek ki az
ellenőrző tesztek, és itt lehet az oktatóhoz kérdéseket intézni.
2. Minden teszt és házi feladat csak a kitűzött határidőig, a leírásban meghatározott módon fogadható el.
Aki a formai feltételeket megsérti, automatikusan, javítás nélkül 0 pontot kap a teljesítményére (a
feltétel lehet leütésszám, határidő stb.).
3. Az órákon való részvételről katalógust vezetek. Az első tíz alkalom bármelyikéről való hiányzás
mínusz 2 pontot ér (alkalmanként). Ez a feltétel a záróvizsgázókra is vonatkozik és azokra is, akik
egyéni tanrenddel, távolból kívánják teljesíteni a kurzust, és azokra is, akik utólag, a szorgalmi
időszak későbbi heteiben veszik fel a kurzust.
4. A teljesítés megkezdése: az első házi feladat benyújtása vagy a harmadik ellenőrző teszttől kezdve
bármelyik teszt kitöltése (vagyis az első kettővel még nem kezdi meg valaki a teljesítést) vagy a félév
végi zárthelyi benyújtása. Aki megkezdi a kurzus teljesítését, mindenképpen kap jegyet, akkor is, ha
azután többet nem jelenik meg a kurzuson!
5. Az első tíz alkalom után mindig lesz ellenőrző teszt. Ez 5-10 kérdésből fog állni. Minden teszt
kitöltésének kétszer lehet nekifutni, és meg lehet nézni a jó megoldásokat. A kérdéseket
véletlenszerűen fogja a Coospace a hallgatónak generálni, tehát lehet, hogy a második kitöltéskor
valaki ugyanazokat a kérdéseket kapja, de az is lehet, hogy teljesen másokat. A véletlenszerű
generálás miatt különböző hallgatók azonos időpontban való kitöltéskor is kaphatnak különböző
kérdéseket. A tesztek kitöltésének határideje a következő óra előtt 24 órával jár le. Akinek van olyan
ellenőrző tesztje (akár egy darab), amin nem ért el 34%-ot (vagyis vagy nem töltötte ki a tesztet, vagy
ennél kevesebb százalékot ért el), a félév végi zh eredményétől függetlenül elégtelent kap
(amennyiben megkezdte a kurzus teljesítését). A 34% alatti teszteket a 11. óra után (legkésőbb a 12.
óra előtt 24 órával) még egyszer ki lehet tölteni. Ha ez is sikertelen, több javítási lehetőség nincsen, a
félév végi jegy elégtelen. A tesztek kiértékelése automatikus, vagyis a hallgató a kitöltés után azonnal
látja az eredményt. Vagyis a 10 darab, egyenként min. 34%-os teszt beugró a kurzus teljesítéséhez:
ezzel még nincsen meg az elégséges, de ennek hiányában csakis elégtelen szerezhető (vagy ha nem
kezdte meg a hallgató a kurzus teljesítését, akkor nincs jegy).
6. A félév végi zárthelyit a 12. alkalommal kell megírni (ez a záróvizsgázókra is vonatkozik). A
zárthelyin 5 db A4-es lapnyi legális puska használható. (Figyelem! Ötnél több A4-es akkor sem
használható, ha valaki csak a lap egyik oldalára írt! A legális puska zh-írás közben vagy utána nem
ruházható át másra, nem adható kölcsön stb.). A zárthelyiket a megírásukat követő első hétfőre
javítom ki, ekkor lesznek láthatóak az eredmények a Coospace-ben. Az elérhető maximum pont 30,
10 pont alatt a kurzus teljesítése elégtelen. Az elégtelen egyszer javítható (de csak akkor, ha az
illetőnek nincsen 34% alatti ellenőrző tesztje!), dec. 12-én szerdán 11:00-13:00, a D224-ben, szóbeli
vizsgán (ez a záróvizsgázók vizsgaidőszakának utolsó hete, a nem záróvizsgázók vizsgaidőszakának
első hete). A szóbeli vizsgán tételszerűen kell vizsgázni, a tételeket a 11. óra dokumentumaival együtt
teszem közzé. A javító szóbeli vizsgán csak elégséges szerezhető. További javításra nincsen
lehetőség. Ha valaki váratlan akadályoztatás miatt nem tudott megjelenni a félév végi zárthelyin
(baleset, kórházi kezelés stb.), akkor erről mielőbb értesítsen (lehetőleg a zh megkezdésének
pillanatáig), mindenképpen hozzon a távolmaradásáról hivatalos, írásos igazolást, és ekkor a szóbeli
vizsga idejében pótolhatja a vizsgát. A vizsga formája (írásbeli vagy szóbeli) az érintett hallgatók
számától függ. Ebben az esetben nincsen javítási lehetőség.

A részletes kurzusleírást illetve kurzusprogramot (a Tanrend mellékleteként) a szorgalmi időszakot megelőző
két héttel az Interneten közé kell tenni vagy/és a hallgató órafelvételi szándékának jelzésekor a hallgató
számára át kell adni. Ettől a szemeszter folyamán eltérni nem lehet. A kurzusleírást illetve kurzusprogramot a
tanszéken meg kell őrizni.
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7. A félév során gyűjthetőek félévközi pontok. A félévközi pontokból ÖSSZESEN max. 30-at veszek
figyelembe a félév végi jegy megállapításakor. Ha valakinek nincs min. 10 félévközi pontja a félév
végére, akkor a félév végi jegye, a félév végi zárthelyi eredményétől függetlenül elégtelen (ha
megkezdte a kurzus teljesítését). Mivel az ellenőrző tesztekkel (az alább részletezett módon) szintén
gyűjthető félévközi pont, és egy 34%-os teszt 1 pontot ér, ezért ha megvannak a szükséges ellenőrző
tesztek, és nem hiányzott egyszer sem a hallgató az első tíz alkalomról, akkor ez a feltétel
automatikusan teljesül. Hiányzások esetén jobb ellenőrző tesztekkel vagy házi feladatokkal lehet
pótolni a hiányzó pontokat:
a. Az ellenőrző tesztek pontot érnek. 34% alatti ellenőrző teszt nem ér pontot, 34%-tól 1 pont,
60%-tól 2 pont, 80%-tól 3 pont gyűjthető egy-egy ellenőrző teszttel. Így az ellenőrző
tesztekkel max. 30 pont gyűjthető. A 11. óra után megírt ellenőrző teszt-javítások is érnek
pontot (egy teszttel természetesen csak egyszer szerezhető pont, de a kitöltések közül a
legjobbat veszem figyelembe).
b. A félév során tűzök ki házi feladatokat, továbbá lehetséges referátumot is vállalni. Ezeknek
együtt a maximálisan beszámítható pontszáma 20 pont.
c. Az első tíz alkalomról való távolmaradásokkal alkalmanként -2 pont gyűjthető, maximálisan
(vagyis minimálisan) -20 pont.
8. Ha valaki előre jelzi, hogy nem tud bejárni a kurzusra (pl. külföldi ösztöndíj miatt), és a félév végi
zárthelyin sem tud megjelenni, akkor számára két lehetőség van (amellett, hogy minden, fent leírt
feltétel rá is érvényes). Ez a verzió csak akkor érvényes, ha az illetőnek ún. egyéni tanrend-engedélye
van, és ezt bemutatja! A két lehetőség:
a. Kitölti az összes ellenőrző tesztet, egyenként min. 34%-osra, és eljön a szóbeli javítóvizsgára
az elégségesért (ez a verzió előzetes bejelentés nélkül is használható, viszont személyes
megjelenést ír elő dec. 12-én).
b. Az ellenőrző teszteket és a házi feladatokat a távolból is meg tudja oldani (természetesen
minden megoldást csak az eredetileg kitűzött határidőig tudok elfogadni). Kitölti az összes
ellenőrző tesztet, egyenként min. 34%-osra, és elér az ellenőrző tesztekkel és a házi
feladatokkal közösen minimum 35 pontot (a maximálisan elérhető 50-ből). Így a
hiányzáspontokkal egyesített félévközi pontszáma 15 lesz. Ebben az esetben felajánlok olyan
teljesítési módot, amihez nem kell személyesen megjelenni sem a zárthelyin, sem a szóbeli
vizsgán (pl. szemináriumi dolgozat). Ha valaki egyéni tanrenddel 15-nél kevesebb félévközi
pontot gyűjt, és nem jelenik meg sem a félév végi zárthelyin, sem a javítóvizsgán, akkor a
jegye elégtelen lesz! Egyéni tanrendes is dönthet úgy, hogy mégis megírja a félév végi
zárthelyit vagy megjelenik a szóbeli javításon, és ekkor a többi hallgatóval azonos módon
értékelem a teljesítményét (az utóbbi esetben csak elégségest szerezhet, ahogy a többiek is).
9. Ha valaki bármi oknál fogva később csatlakozik a kurzus hallgatóihoz (vagyis nem jelent meg az első
vagy az első néhány alkalommal), rá ugyanezek a feltételek érvényesek: az elmaradt ellenőrző
teszteket a 11. óra után a javítási alkalommal pótolhatja, azokat a házi feladatokat, amelyeknek még
nem járt le a határidejük, beadhatja, és megírhatja a félév végi zárthelyit. Természetesen a
hiányzásokért alkalmanként -2 pontot kap. Mivel az ellenőrző teszteket a 12. alkalom előtt 24 órával
lehet legkésőbb kitölteni, ezért ezután már senki nem tudja teljesíteni a kurzust. Az adminisztráció
érdekében legkésőbb a 11. alkalom végéig jelentkezni kell nálam ahhoz, hogy a kurzus felvehető
legyen utólag. Előre felhívom rá a figyelmet, hogy csak akkor hagyom jóvá a kurzusfelvételt
azoknak, akik nem jelentek meg az első alkalommal, ha vagy egyéni tanrendesek, vagy van még
ülőhely a teremben!
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10. Vagyis összefoglalva:
a. A kurzus felvételének legeslegkésőbbi időpontja a 11. alkalom (természetesen a TO
engedélyéről a hallgatónak kell gondoskodnia!), és ugyanez a legkésőbbi határideje a
kurzustól való „visszavonulásnak” is (vagyis annak, hogy a hallgató úgy dönthet, hogy nem
kér jegyet). Ez utóbbi persze csak akkor érvényes, ha a hallgató addig nem adott be házi
feladatot, nem vállalt referátumot és a 3. ellenőrző teszttől kezdve nem töltött ki tesztet –
mivel ez utóbbiak (ahogy a félév végi zárthelyi beadása is) a teljesítés megkezdésének
számítanak, és aki megkezdi a kurzus teljesítését, mindenképpen kap jegyet.
b. Mind a tíz ellenőrző teszten el kell érni külön-külön min. 34%-ot. Ha ez nem sikerül
határidőig (a következő alkalom előtt 24 órával jár le a határidő), akkor egyszeri javításra van
lehetőség a 11. alkalom után.
c. A félévközi pontokból (ellenőrző tesztek (min. 10, max. 30 pont), házi feladatok, referátum,
hiányzás-pontok) meg kell lennie min. 10 pontnak. Ezt a hiányzáspontok veszélyeztetik, így a
hiányzók (vagy távolból teljesítők) gondoskodjanak arról, hogy kellően jó tesztekkel vagy
házi feladatokkal semlegesítsék ezeket a mínusz pontokat! A házi feladatok és referátumok
összpontszámából max. 20-at, a félévközi pontokból összesen max. 30-at számítok be a félévi
össz-pontszámba. Ha valaki egész félévben nem járt a kurzusra és nem is írt házi feladatokat,
a 11. alkalom után hibátlanra kitöltött ellenőrző tesztekkel még meg tudja szerezni ezt a
szükséges 10 pontot (hiszen azok maximális össz-pontszáma 30, az összes hiányzásért pedig
-20 pont jár), de ennek nagyon kicsi az esélye. Egyéb javítási lehetőség nincsen.
d. A félév végi zárthelyin el kell érni min. 10 pontot. Maximálisan 30 pont szerezhető. Ha az
előző két pontban leírt feltétel teljesül, csak a félév végi zh nem sikerült min. 10 pontosra,
akkor van lehetőség egyszeri alkalommal szóbeli javításra, ahol tételszerűen kell vizsgázni, és
legfeljebb elégséges szerezhető. Ha valaki önhibáján kívül nem tudott megjelenni a félév végi
zárthelyin, és erről igazolást hoz, akkor a szóbeli alkalmával levizsgázhat max. 30 pontért, de
ebben az esetben nincsen javítási lehetősége. Ha valaki egyáltalán nem tud személyesen
megjelenni sem a félév végi zárthelyin, sem a szóbeli javításon, és ezt előre bejelenti, az
egyéni tanrend igazolásával együtt, akkor el kell érnie min. 15 félévközi pontot (azaz, ha
egyik órán sem jelent meg, min. 35 pontot kell gyűjtenie, hogy a -20 ponttal együtt
meglegyen a 15 pont), és ezzel megszerzi a lehetőséget arra, hogy pl. szemináriumi
dolgozattal teljesítse a kurzust.
e. Ha valakinek megvan mind a 10 darab minimum 34%-os ellenőrző tesztje, a félévközi
pontokból min. 10 pontja, és a félév végi zh-n min. 10 pontja, akkor megnézem, hogy hogyan
lenne több össz-pontja az illetőnek: a félév végi zh pontjainak kétszerezésével (ez max. 60
pont) vagy a félév végi zh és a félévközi pontok összesítésével (ez is max. 60 pont). A
nagyobb össz-pontszámot veszem alapul a félév végi jegy megállapításához.
f. 20 ponttól elégséges, 30 ponttól közepes, 40 ponttól jó, 50 ponttól jeles az osztályzat.
g. Az órák elején előfordulhatnak ismétlőkérdések: az ezekkel gyűjtött pontok a házifeladatpontok közé számítanak (amikből maximálisan 20 pontot számítok be a félévi
összpontszámba). Az ismétlőkérdésekkel gyűjtött pontok nem számítanak a teljesítés
megkezdésének.
h. Házi feladatként benyújtott esszé vagy szemináriumi dolgozat esetében, ha felmerül a
plágium gyanúja, automatikusan a Fegyelmi Bizottsághoz továbbítom az esetet (ilyenkor a
kurzus is elégtelennel zárul). Plágiumnak számít a nem szószerinti, de szoros tartalmi idézet
is! A kurzus színteréhez feltöltött plagium.pdf-ből lehet további információkat szerezni.
i. A referátum elvállalása és nem a megtartása számít a teléjesítés megkezdésének. Ha az
elvállalt referátumot nem tartja meg valaki a vállaláskor meghatározott időpontban, akkor
előzetesen bejelentett esetben ez -2, be nem jelentett esetben -4 pontot ér.

A részletes kurzusleírást illetve kurzusprogramot (a Tanrend mellékleteként) a szorgalmi időszakot megelőző
két héttel az Interneten közé kell tenni vagy/és a hallgató órafelvételi szándékának jelzésekor a hallgató
számára át kell adni. Ettől a szemeszter folyamán eltérni nem lehet. A kurzusleírást illetve kurzusprogramot a
tanszéken meg kell őrizni.
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A kurzus részletes (hetekre lebontott) tematikája:

1.

Hetek száma
szept. 3.

2.

szept. 10.

3.
4.
5.
6.

szept. 17.
szept. 24.
okt. 1.
okt. 8.

7.

okt. 15.
okt. 22.
okt. 29.

8.

nov. 5.

9.

nov. 12.

10. nov. 19.
11. nov. 26.
12. dec. 3.
dec. 12., 11-13,
D224
dec. 12., 14-16,
dec. 14., 10-12,
D224

Téma
Papírmunka, ismerkedés, teljesítés feltételeinek ismertetése
Előadásszerű összefoglalás: mi is a modern tudomány, melyek a modern nyelvtudomány
célkitűzései, hol helyezkedik el ebben a nyelvművelés, mi az egyetemi tanszékek szerepe,
és hol lehet ma nyelvészettel foglalkozni, mi várható az itteni magyar szakos képzés során.
Nyelv és gondolkodás
Disztribúciós elemzések I. Gyakorlatok. Melyek a mondat összetevői.
Disztribúciós elemzések II. Gyakorlatok. Hogyan azonosítjuk a mondat összetevőit.
Morfológia gyakorlat.
Mondattani bevezető. Alapfogalmak: topik, comment, fókusz, alany, tárgy, mondatrészek,
vonzat, igevivő stb.
Szombatnak számító pihenőnap
Szuperkurzus hete a Nyelvtudományi Tanszéken
Mondattan extra: példa nyelvészeti problémák modern megfogalmazására és
megragadására.
A jel tudománya. Kettős tagolás, jel, jelentés, jel-típusok - szemantika, pragmatika,
szemiotika, Peirce, Jakobson, Saussure. Morfológia és szintaxis a jelrendszerekben.
A középiskolában tanult nyelvtan átgondolása, megbeszélése, a problémák feltárása.
Nyelvtantanítás és nyelvtudomány. A nyelvtudomány eredményeinek gyakorlati
alkalmazása (alternatív programok ismertetése).
Katalógus nélkül: Ami eddig kimaradt + Kérdezz-felelek, próba-zárthelyi.
Szóbeli javítóvizsga tételeinek kiosztása és megbeszélése. Lehetőség referátumok tartására.
Félév végi zárthelyi (eredményhirdetés: Coospace, dec. 10. 10:00)
Szóbeli javítási lehetőség (a feltételeket lásd „A kurzus teljesítési szabályainak
részletezése”-ben), a vizsgázóknak jegybeírás.
Jegybeírás, a félév végi zárthelyik megtekintése, reklamálási lehetőségek (pontszámítások
vagy zh-javítások miatt). Fontos: a házi feladatok, referátumok, katalógus pontjai miatt a
beírás utáni óra végéig lehet utoljára reklamálni, a félév végén már nem!

Házi feladatok: nagyjából 5 db, egyenként 4-4 pontos házi feladat várható. A határidő mindig a következő óra előtti
szombat 13:00 óra a Coospace-ben.
Fogadóórák (és egyben konzultációs lehetőségek): hétfőnként 13-16, szerdánként 14-16, D224. Praktikus előre
egyeztetni, mert egyszerre csak egy hallgatóval tudok foglalkozni, és az időpontot előre lefoglalóké az elsőbbség. Ha
valaki lefoglalja az időpontot, és nem jelenik meg, többet nem adok neki lehetőséget az időpont-foglalásra.
Kötelező olvasmányok adatai (mind fellelhető a Nyelvészeti Szakkönyvtárban, D229):
Kálmán László – Nádasdy Ádám (1999): Hárompercesek a nyelvről, Osiris, Bp.
Kálmán László – Trón Viktor (2006): Bevezetés a nyelvtudományba, Tinta Könyvkiadó, Bp.
Kenesei István szerk. (2000): A nyelv és a nyelvek, Corvina, Bp.
Nádasdy Ádám (2003): Ízlések és szabályok, Magvető, Bp.
Saussure, Ferninand de (1997): Bevezetés az általános nyelvészetbe (A nyelvi jel természete, A jel változhatatlansága és
változandósága, Szinkronikus nyelvészet), Corvina, Bp.
Szilágyi N. Sándor (2000): Világunk, a nyelv. Osiris, Bp.

Ajánlott olvasmányok:
A kurzuson folyó beszélgetések során felmerülő témákhoz kapcsolódóan.

.......................................................
a tanár aláírása

.......................................................
a tanszékvezető aláírása

A részletes kurzusleírást illetve kurzusprogramot (a Tanrend mellékleteként) a szorgalmi időszakot megelőző
két héttel az Interneten közé kell tenni vagy/és a hallgató órafelvételi szándékának jelzésekor a hallgató
számára át kell adni. Ettől a szemeszter folyamán eltérni nem lehet. A kurzusleírást illetve kurzusprogramot a
tanszéken meg kell őrizni.

