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Tanszék: Nyelvtudományi Tanszék. Titkárság: D222, 72/503-600/4335, nagyagi@btk.pte.hu
A tanár neve: Viszket Anita
A kurzus címe: Magyar mondattan II.
A kurzus órarendi adatai: 2006 őszi szemeszter, hétfő 16:00-17:30, D540, hetente 90 perc
A kurzus kódjai és kreditszámai:
szak / képzés1
MAGANE Magyar (rövidkódos magyarosok)
MAGANE01 Magyar (hosszúkódos egyszakos magyarosok),
MAGANE02 Magyar (hosszúkódos szakpáros magyarosok),
NSZANE01 Nem szakterületi kreditek (hosszú kódos hallgatók nem szakos
kurzusai)
Szabálytípusok
Feladata a szakképzés céljainak megvalósításában
Felvételének előzetes feltétele (amennyiben van)
Elvégzéshez szükséges tanulmányi munka mennyisége
Elvégzéshez szükséges tanulmányi munka típusa
Részvétel követelményei
A távolmaradás igazolásának módja

A távolmaradás pótlása
Félévközi ellenőrzés(ek) (amennyiben van) típusa
Félévközi ellenőrzés(ek) témaköre(i) és időpontja(i)
Félév végi számonkérés típusa
Vizsga jellege, időpontja
A kurzus értékelésének módja
A kurzus következő meghirdetésének időpontja
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Szabályok
A magyar mondatok szerkezetének újszerű elemzése: az előző
félévi munka folytatása, az előadás kísérő szemináriuma, a
kollokviumra és a szigorlatra való felkészítés.
Mondattan I. sikeres teljesítése.
12 héten át heti 90 perc kontaktóra, valamint 12 héten át heti kb. 30
perc otthoni készülés (házi feladatok.
Szakirodalomolvasás, 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. Az esetleges számonkérés pótlási lehetőségének
megszerzéséhez a távollét ELŐZETES bejelentése kell (igazolás
akkor sem).
A megadott határidőre a Coospace-n keresztül beadott 2-3 oldalas
esszé, az érintett alkalommal elhangzottak összefoglalásáról. Ennek
elmaradása vagy színvonal alatti teljesítése csökkenti a félév végi
jegyet.
Nem kötelező házi feladatok (max. 18 pont), óra eleji ismétlőkérdések (max. 15 pont), félévközi zh-k (max. 12 pont).
Az órán elhangzott anyag, az óra időpontjában.
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, a ponthatárokat és a jegyeket külön
dokumentumban foglaltam össze, amit csatolok ehhez az űrlaphoz.
2007-2008 őszi félév.

Tudomásom szerint minden kurzus felvehető az „Egyéb” vagy a „PTE 10%” elnevezésű képzésekbe is, bármelyik kódon.
Egy kredit 1800 perc (30 óra) munkáért jár, ami a kontaktóra és az otthoni munka összege.
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A KURZUS BEMUTATÁSA
A kurzus felépítése
• A szemeszter a tárgyalandó témák alapján három részre bontható: főnévi csoport, alárendelés, mellérendelés.
• A témák tárgyalása konkrét elemzési gyakorlatokon keresztül történik, ahol a hallgatók a táblánál közös munka során
jönnek rá egy-egy, az előadáson elhangzott alapelvnek az elemzésben való alkalmazására.
• A résztémákat ismétlés/összefoglalás és zárthelyi zárja, amivel félévközi pontokat lehet gyűjteni.
• A házi feladatokat mindig a kitűzést követő órán kell beadni (vagy az óra kezdetéig elhelyezni a titkárságon Viszket
Anita fachjában). A határidő után leadott házi feladatok nem érnek pontot. Minden leadott mondat-ábrázolás 0,5 pontot
ér, a hibátlanok összesen 2-2 pontot.
A teljesítés feltétele
• házi feladatok (maximum 18 pont, óráról órára 2 pontnyi házi feladatot fogunk feladni, ami 1 mondat elemzését jelenti
2 pontért)
• félévközi zh-k (hozzáadódnak a házi feladat-pontokhoz, max. 12 pont értékben: egy-egy zh 1 mondat elemzését
jelenti, amely 4 pontok ér(het)).
• a szemeszter végén zárthelyi: max. 30 pont (3 mondat elemzése 10-10 pontért)
• javítási lehetőség: szóbeli vizsga (mondatelemzés és definíciók)
A teljesítés megkezdése
•A félév végi zárthelyi (dec. 4.), vagyis annak beadása után már nem lehet aláírást kérni vagy visszavonulni a kurzustól
(előtte a kari szabályozás szerint).
• Ha valaki beszámolót vállal, akkor annak az elvállalása a teljesítése megkezdése, vagyis utána már csak jegyet lehet
kapni. Az időben be nem jelentett beszámoló-kihagyás mínusz 10 pont.
Katalógus
•Az első órán kötelező részt venni (csak azt veszem fel a kurzusra, aki az első órán megjelenik), valamint az elvállalt
beszámolók időpontjában (ha valaki nem jelenik meg, az mínusz 10 pontot jelent). Egyébként a katalógus csak arra
szolgál, hogy lehessen tudni, kinek kell jelenlét-pótló esszét benyújtania. Erre min. -4, max. 0 pontot lehet kapni.
Ponthatárok és jegyek
• 50 felett: jeles
• 40 – 49: jó
• 30 – 39: közepes
• 20 – 29: elégséges
A kurzus virtuális színtere a Coospace-ben:
• http:\\coospace.tr.pte.hu,
• belépés: ETR-es EHA-val (felhasználói név) és az ahhoz tartozó jelszóval
• a színtér címe: azonos a kurzus címével

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
(az előző féléves tananyag tudásától függően változhat, ha a félév elején több ismétlésre van szükség):
Hetek száma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

szept. 11.

szept. 18.
szept. 25.
okt. 2.
okt. 9.
okt. 16.
okt. 23.
7. okt. 30
8. nov. 6.
9. nov. 13.
10. nov. 20.
11. nov. 27.
12. dec. 4.

Téma
Papírmunka, ismerkedés, teljesítés feltételeinek ismertetése, előző félév anyagának
kikérdezése
A főnévi csoport
Félévközi zh: a főnévi csoport. Ismétlés
Az alárendelés
Munkaszüneti nap
Félévközi zh: az alárendelés. Ismétlés
A mellérendelés
Félévközi zh: a mellérendelés. Ismétlés
Kérdezz-felelek, készülés a zárthelyire.
Félév végi zárthelyi

A követelmények teljesítéséhez szükséges kötelező és ajánlott olvasmányok listája és elérhetősége:
Kötelező olvasmányok adatai:
Alberti Gábor – Medve Anna: Generatív grammatikai gyakorlókönyv I-II.
Janus/Books, Bp. 2002
Bánréti Zoltán (1991): A mellérendelés, JPTE Magyar Nyelvi Tanszék
[lehet, hogy a Szakkönyvtárban megvásárolható!]
Kálmán László szerk. (2001): Magyar leíró nyelvtan Mondattan 1., Tinta
Könyvkiadó, Bp.
Kiefer Ferenc szerk (0992): Strukturális magyar nyelvtan, Mondattan,
Akadémiai K. Bp.
Komlósy András (1992): Régensek és vonzatok, JPTE Magyar Nyelvi
Tanszék [lehet, hogy a Szakkönyvtárban megvásárolható!]
Szabolcsi Anna (1992): A birtokos szerkezet és az egzisztenciális mondat,
Akadémiai K. Bp.
Ajánlott olvasmányok:
A kurzuson folyó beszélgetések során felmerülő témákhoz kapcsolódóan.

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

Fellelhető:

Nyelvészeti Szakkönyvtár, D229

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

