


A prózában

• Mondat 

A drámában

• Jelenetek

• Felvonások

A lírában

• A mondaton 

kívül

• Verssor

• Versszak 



Bekezdés

A tétel 
összegzése

A tétel részletező 
kifejtése

Tételmondat



Amit életnek nevezünk, 
és amit 

tanulmányozhatunk, az 
nem más, mint az 
életjelenségek, az 
anyag bizonyos 

reakciói, mint a légzés 
és a szaporodás. 

A biológia 
célja az élet 
megértése.

Az életet azonban 
az anyagtól 

elválasztani nem 
tudjuk, élet 

magában nincs, és 
így azt magában 
nem vizsgálhatjuk. 



Amit életnek nevezünk, és amit tanulmányozhatunk, az 

nem más, mint az életjelenségek, az anyag bizonyos 

reakciói, mint a légzés és a szaporodás. 

Az életet 

azonban az anyagtól elválasztani nem tudjuk, élet 

magában nincs, és így azt magában nem vizsgálhatjuk. 

A biológia célja az élet megértése.



A biológia célja az élet megértése. Az életet azonban az 

anyagtól elválasztani nem tudjuk, élet magában nincs, és így azt 

magában nem vizsgálhatjuk. Amit életnek nevezünk, és amit 

tanulmányozhatunk, az nem más, mint az életjelenségek, az anyag 

bizonyos reakciói, mint a légzés és a szaporodás. A legősibb és 

legegyszerűbb életjelenségek egyike a mozgás. Testünkben a 

mozgás szerve az izom, melynek utolsó nyolc évem szenteltem. 

Vizsgálataim elsősorban a gerincesek harántcsíkos izmára

vonatkoznak, s így erre fogom korlátozni mondanivalómat.



Ez a viszony lehet:

• Kapcsolatos 

• Ellentétes

• Magyarázó

• Következtető

• Választó  

A biológia célja az élet megértése.
Az életet azonban az 

anyagtól elválasztani nem tudjuk, élet 
magában nincs, és így azt magában nem 
vizsgálhatjuk. Amit életnek 
nevezünk, és amit tanulmányozhatunk, az 
nem más, mint az életjelenségek, az anyag 
bizonyos reakciói, mint a légzés és a 
szaporodás. 



Meg vagyok győződve, hogy ha testünket

visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára ez a

test kialakult, éppen olyan tökéletesen működnék, mint a többi

élőlény teste.

Olyan

nem létezik, hogy egészséges vagy nem egészséges. A hal

rosszul érzi magát a földön, a nyúl meg a víz alatt. Minden

attól függ, milyen környezet számára alakultunk ki...

A betegség a szervezetünk és a

környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése.



Bevezetés Tárgyalás Befejezés

• Előkészíti az olvasót a 

szöveg megértésére.

• Több tételmondatot 

tartalmaz, ezekből 

indulnak a részletező 

mondatok.

• Megjelöli a szöveg 

témáját.

• Állításokat fogalmaz 

meg, majd ezeket 

részletezi.

• Általában több 

bekezdésre tagolódik.

• Cáfolja az 

ellenvéleményeket.

• Összegez, 

következtetést 

fogalmaz meg.

• A lezárást a megoldást 

tartalmazza.

• Megismétli a tárgyalás 

legfontosabb tételeit.



„A biológia célja az élet megértése. Az életet azonban az anyagtól elválasztani nem tudjuk, élet magában nincs, és így azt magában 

nem vizsgálhatjuk. Amit életnek nevezünk, és amit tanulmányozhatunk, az nem más, mint az életjelenségek, az anyag bizonyos reakciói, mint a 

légzés és a szaporodás. A legősibb és legegyszerűbb életjelenségek egyike a mozgás. Testünkben a mozgásszerve az izom, melynek utolsó nyolc 

évem szenteltem. Vizsgálataim elsősorban a gerincesek harántcsíkos izmára vonatkoznak, s így erre fogom korlátozni mondanivalómat. 

Meg vagyok győződve, hogy az ember teste éppolyan tökéletes, mint állattársainké, és látszólagos hiányosságai a felépítés és a 

környezete közötti diszharmóniából erednek. Az ember nem a nagyvárosok kövezetén jött létre. Kialakulása valamilyen dzsungelben számtalan 

éven át tartott, és szigorúan ennek a dzsungelnek az életéhez alkalmazkodott. Civilizációnk új keletű, és még nem nyomta rá bélyegét a testünkre. 

Ha egészségesek akarunk lenni, testünket vissza kell helyeznünk abba a környezetbe, amely számára kialakult. 

Természetesen azt nem várhatják tőlünk, hogy visszatérjünk a dzsungelbe. De azért van a tudomány, hogy segítsen megtalálni, 

környezetünknek mely tényezői lényegesek, és ezeket a tényezőket segítsen elhozni otthonainkba. Ezek a tényezők sokrétűek: a sugárzás 

mennyisége, a levegő tisztasága, a zaj mértéke, az izommunka nagysága és a fertőzés veszélyének a csökkentése stb. 

Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen 

bekerül testünkbe, és átjárja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. 

Meg vagyok győződve, hogy ha testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára ez a test kialakult, éppen olyan 

tökéletesen működnék, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése. Olyan nem 

létezik, hogy egészséges vagy nem egészséges. A hal rosszul érzi magát a földön, a nyúl meg a víz alatt. Minden attól függ, milyen környezet 

számára alakultunk ki... 

Szilárdan hiszek az emberi test tökéletességében, és azt gondolom, hogy a vitaminok fontos tényezők a környezettel történő 

koordinálásban. A vitaminok, ha helyesen értelmezik és alkalmazzák őket, segítségünkre lesznek az emberi szenvedés olyan mértékű

csökkentésében, amelyet ma a legfantáziadúsabb elme sem képes elképzelni.” (Szent-Györgyi Albert: Az élő állapot – részlet)



Párhuzamosságra vagy 

ellentétezésre épülő szerkezet

(gyakori a népdalokban)

Időrendre épülő szerkezet

- elbeszélés -

Képzettársításos (asszociatív) 

szerkezet

(gyakori a lírai művekben)

Logikai (ok-okozati) szerkezet

- érvelés -
Térbeli szerkezet

- leírás -

Mozaikszerű szerkezet 

(Weöres S.: Téma és variációk)

Keretes szerkezet 

(Kölcsey F.: Himnusz, Boccaccio: 
Dekameron)

Lineáris 

(egyenes vonalú) szerkezet Feladatlap

a szoveg szerkezete feladatlap.docx



