PTE Bölcsészettudományi Kar
A részletes kurzusleírás, kurzusprogram
Tanszék: Nyelvtudományi Tanszék. Titkárság: D222, 72/503-600/4335, nytadmin@btk.pte.hu
A tanár neve: Viszket Anita
A kurzus címe: Magyar mondattan I.
A kurzus órarendi adatai: 2006-2007-2 szemeszter, hétfő 16:00-17:30, D540, hetente 90 perc
A kurzus kódjai és kreditszámai:
szak / képzés
MAGTANB1 Magyar nyelv és irodalom törzsképzés (bolognás magyar
alapszakosok)
MAGANE01 Magyar (hosszúkódos egyszakos magyarosok),
MAGANE02 Magyar (hosszúkódos szakpáros magyarosok)
MAGANE Magyar (rövidkódos magyarosok)
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

1

kód

kredit1

MRNB090205

2

MNYN120205

2

MNY-015005

1

Szabályok
A magyar mondatok szerkezetének újszerű elemzése: az előadás
kísérő szemináriuma, a kollokviumra és a szigorlatra való
felkészítés.
nincsen
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. 22 pont), óra eleji ismétlőkérdések (max. 15 pont), félévközi zh-k (max. 8 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, lásd
Rovid_bemutatkozas_viszket_anita.pdf.
2007-2008 tavaszi félév.

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 során négy nagy témakört járunk végig: X-vonás elmélet és közvetlen összetevős elemzés (1 óra);
semleges mondatok elemzése (3+1 óra); nem-semleges mondatok elemzése (3+1 óra); operátorok (2 óra).
• 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 két legfontosabb témakörből (semleges és nem-semleges mondatok elemzése) lesz félévközi zárthelyi. Erre nem
részjegy jár, hanem pontgyűjtésre szolgál, tehát mindenképpen érdemes megírni, mert veszíteni vele nem lehet. A
félévközi zárthelyiket csak a megadott órán lehet megírni! Egy-egy félévközi zárthelyi 4 pontot ér (ez egy mondat
elemzését jelenti).
• A kurzuson minden órán jelölök ki házi feladatnak mondatokat. Ezeket legkésőbb a következő óra kezdetén kell
beadni papíron, vagy feltölteni a Coospace-be elektronikusan (vagy az óra kezdetéig elhelyezni a titkárságon Viszket
Anita fachjában). A házi feladatokra max. 22 pontot lehet kapni összesen (vagyis, ha valaki többet gyűjt össze, akkor is
csak ennyit veszek figyelembe). A határidő után beadott házi feladatok nem érnek pontot! Minden leadott mondatábrázolás 0,5 pontot ér, a hibátlanok összesen 2-2 pontot.
A teljesítés feltétele
• házi feladatok (maximum 22 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. 8 pont értékben: egy-egy zh 1 mondat elemzését jelenti,
amely 4 pontok ér(het)). A félévközi zh-t csak az előre kitűzött időpontban lehet megírni. Ha valaki ELŐRE jelzi, hogy
nem tud jelen lenni a zh-n, akkor megpróbálunk kitalálni valamilyen más módszert a pontok pótlására.
• ismétlőkérdések az órák elején (max. 15 pont)
• ha valaki nem jelenik meg egy órán, akkor annak az alkalomnak a témájához kapcsolódva egy 2-3 oldalas jelenlétpótló esszét kell benyújtania. Az órától való távolmaradáskor ehhez az esszéhez bejegyzek az illetőnek -4 pontot, amit
megfelelő színvonalú esszével fel lehet tornászni 0-ig. Az igazolás nem mentesít a jelenlét.pótló esszé alól, így
igazolásokat felesleges hozni.
• a szemeszter végén zárthelyi: max. 30 pont (3 mondat elemzése 10-10 pontért). Amennyiben a félév végi zárthelyin
valaki nem ér el min. 10 pontot, akkor nem számolom ki az össz-pontszámát, hanem automatikusan elégtelent kap.
• a félév végi pontszám kiszámítása:
• ha valaki nem éri el a tíz pontot a félév végi zh-n, akkor a félév végi zh pontszámát kapja, nem számolom ki a
pontokat, és az illető elégtelent kap.
• ha valaki eléri a 10 pontot a félév végi zh-n, akkor megvizsgálom, hogy hogyan lesz több pontja: ha
megszorzom a félév végi zh-jának pontszámát kettővel vagy ha összeadom a félév végi zh pontszámát + az
összegyűjtött házi feladatpontokból 22-t + a félévközi zh-k pontszámát. A nagyobbik számot veszem
figyelembe (mivel abból indultam ki, hogy már megvan a félév végi zh-n a 10 pont, ez a szám min. 20 lesz).
• az eddig összejött pontokhoz hozzáadom az ismétlőkérdésekkel összegyűjtött pontokat (max. 15-t).
• az eddigi pontszámhoz hozzáadom a pótló esszéknél bejegyzett pontokat (ez legjobb esetben 0, rosszabb
esetben negatív szám, vagyis csökkenti az eddigi pontszámot). Akinek ezzel 20 pont alá csökkent az
összpontszáma, az elégtelent kap.
• az elégtelent szerzőknek lesz egy javítási lehetőség: szóbeli vizsga (mondatelemzés és definíciók), ahol megszerezhetik
az elégségest
A teljesítés megkezdése
• A félév végi zárthelyi, 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.
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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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Katalógus
• Az első órán kötelező részt venni (csak azt veszem fel a kurzusra, aki az első órán megjelenik), valamint az elvállalt
beszámolók időpontjában is kötelező megjelenni (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. Egy-egy pótló esszére 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
MNYN120205 Magyar mondattan gyakorlat I. (Össz. max.:25-fő)
Cím angolul: Hungarian syntax practice lesson I.
Kreditált kód(ok): MNY-015005 , MRNB090205
[SZ] 2/2 Viszket Anita
A "Mondattan" előadáson szemléltetett szintaktikai elemzési eljárásokat fogjuk gyakorolni egyszerűbb és bonyolultabb mondatok
elemzése révén.
TF: GY: házi feladat és zárthelyi dolgozat FF: A Mondattan ea. párhuzamos hallgatása
M: Az első óra kötelező! Az értesítés nélkül távolmaradókat törlöm a kurzusról.
KMk: KMtt: TSZ: MNYT
ÓH: Hétfo 16:00 (90 perc) -D540
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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.

febr. 12.

2. febr. 19.
3. febr. 26.
4. márc. 5.
5. márc. 12.
6. márc. 19.
7. márc. 26.
ápr. 2.
ápr. 9.
8. ápr. 16.
9. ápr. 21.
SZOMBAT!
(ápr. 30.
helyett)
10. ápr. 23.
ápr. 30.
11. máj. 7.
12. máj. 14.

Téma
Papírmunka, ismerkedés, teljesítés feltételeinek ismertetése, X’-elmélet, közvetlen
összetevős szerkezetek
A semleges mondat 1-3
pontgyűjtő zh + a semleges mondat összefoglalása
A nem-semleges mondat 1-2
tavaszi szünet
húsvéthétfő
A nem-semleges mondat 3
pontgyűjtő zh + a nem semleges mondat összefoglalása
operátorok és hatókörök
pihenőnap, ápr. 21-én szombaton kell helyette órára jönni
inherens operátorok
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
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
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