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Az előző óra összefoglalása 

Érvelés 
 

Helyes és hibás érvek: modus ponens, modus 

tollens, a következmény állítása, a feltételes 

előtag tagadása  
 

Szükséges és elégséges feltételek 
 

Gyakori érvelési problémák 



A mai óra témái 

A házi feladatok elemzése 
 

Az ötbekezdéses érvelő esszé struktúrája 

 



Feladat 

A csoport tagjai alkossanak párokat! 
 

A párok cseréljék ki házi feladataikat, 

olvassák el figyelmesen egymáséit!  

(6 perc) 



Feladat 
1. feladat (15 perc)  
 

A bekezdések vizsgálata (írásban!) 
 

Minden bekezdés egy gondolatról szól? Ha nem,  
hol van a hiba? 
 

Minden mondat tételmondattal kezdődik? Ha nem, 
miképpen kellene átfogalmazni az első mondatot? 

 

A párok beszéljék meg egymással a hibákat. 
 

Néhány önként vállalkozó pár ismertesse az 
osztállyal az általuk levont tanulságokat.  



Feladat 
2. feladat (20 perc) 
 

Mindenki rekonstruálja írásban párja dolgozatának érvelését, 
majd vizsgálja meg azt a következő kérdések alapján 

 

Következik-e a konklúzió az érvekből? Ha nem, miért? 
 

Van-e logikai hiba az érvelésben? 
 

Világos-e, mit tekint az író szükséges, mit pedig elégséges 
feltételnek? 
 

Vannak-e rejtett előfeltevések? Ha igen, melyek azok? 
 

A párok beszéljék meg egymással a megtalált hibákat. 
 

Néhány önként vállalkozó pár ismertesse az osztállyal 
az általuk levont tanulságokat.  

 



Ötbekezdéses érvelő esszé 

1. bekezdés: Felütés, az esszé tézise, az érv 
 előrevetítése  
 

2. bekezdés: Tételmondat, kifejtés, átkötés 
 

3. bekezdés: Tételmondat, kifejtés, átkötés 
 

4. bekezdés: Tételmondat, kifejtés, átkötés 
 

5. bekezdés: Az érvelés összefoglalása, 
 a konklúzió levonása = az esszé tézise 
 átfogalmazott formában, csattanó 
 

A felütés és a csattanó olvasmányosabbá teszi a szöveget, de nem 
kötelező. Átkötés sem szükséges mindig a bekezdések végére.  



Ötbekezdéses érvelő esszé 

Legyen világos, hogy az állítás milyen 

szerepet játszik az érvelésben.  
 

Ha a szerző nem teszi ezt világossá, akkor 

csak állításokat látunk, amelyek a szerző 

szerint feltételezhetően alátámasztják a 

konklúzióját, de mi nem értjük hogyan  

 nem tudunk értelmesen vitatkozni vele.   



Hogyan tegyük világossá érvelésünket?  

1. példa: Az érvelés váza 

A igaz. 

B igaz.  

C igaz.  

A, B és C külön-külön is elégséges feltételei D-nek.  

 

Első bekezdés 

 (…) Dolgozatom tézise az, hogy Bence nyúlnak van lába. 
Először bemutatom bizonyítékaimat arra nézvést, hogy 
Bencének van jobb első lába. (…) Miután tézisem 
bizonyításához pusztán az is elegendő lenne, ha Bence 
jobb első, bal első vagy jobb hátsó lábának létezését  
tudnám csak alátámasztani, én pedig mindegyiket 
megteszem, így tézisem fényes bizonyítást nyer.  



Hogyan tegyük világossá érvelésünket? 

2. példa: Az érvelés váza 

Ha A akkor B. A. Tehát B. Első részkonklúzió: B 

Ha C akkor D. C. Tehát D. Második részkonklúzió: D 

Ha E akkor F. E. Tehát F. Harmadik részkonklúzió: F 

Külön-külön sem B, sem D, sem F nem elégséges feltétele G-nek.  

Együtt viszont elégséges feltételei G-nek.  

 

Utolsó bekezdés 

 Esszémben amellett érveltem, hogy Marinak van elég pénze a kinézett 
ingre (G). Az első bekezdésben bizonyítottam, hogy Mari kapott kétezer 
forintot a nagymamájától (B). A második bekezdésben bizonyítottam, hogy 
kapott háromezer forintot a nagypapájától (D). A harmadik bekezdésem 
bizonyítottam, hogy nem költött a nagypapától és a nagymamától kapott 
pénzből még semmit (F). Ha Mari csak az egyik nagyszülőjétől kapott 
volna pénzt (vagy már elköltött volna több, mint ezer forintot), akkor 
most nem tudná megvenni a négyezer forintba kerülő inget. A kettejüktől 
kapott pénz, úgy, hogy nem költött, azonban elegendő e célra. (…) 

 



Ötbekezdéses érvelő esszé 

1. bekezdés: Felütés, az esszé tézise, az érv 
 előrevetítése  
 

5. bekezdés: Az érv összefoglalása, a konklúzió 
 levonása (=az esszé tézise átfogalmazott 
 formában), csattanó  

 

Az érvelési menetét (állításainknak az érvünkben 
játszott szerepét) csak az egyik bekezdésben kell 
kifejteni, a másikban elég utalni rá.  

 



A mai óra legfőbb tanulsága 

Nem elég a jól felépített bekezdéseket egymás 

mellé helyezni, arra is ügyelni kell, hogy világos 

legyen, hogy az egyes állításaink hogyan 

vezetnek el következtetésünkhöz! 



A következő óra tartalma 

Hogyan olvassunk?  

Szövegek jegyzetelése, kivonatolása 

 



Házi feladat 

A párjuk megjegyzései és a mai órán tanultak 

alapján elemezzék, javítsák, szükség esetén 

írják át a mai órára elkészített esszét. 
 

Fontos szempontok  

Bekezdések, tételmondatok helyes felépítése 

Érvelési hibák elkerülése 

A mai napon tanult struktúra követése 

Az érvek egymáshoz való viszonyának 

világossága 
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