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ÉRVELÉS 

 A módszer lényege:  

Az érvelés a meggyőzés eszköze, olyan módszer, mely elősegíti a hatásos retorikai szövegek 
megalkotását. 

 Így járj el: 

1. Ismételd át az érv fogalmát, részit és az érvelésről tanultakat! 

 Az érv a bizonyítás és cáfolás eszköze. 
 A jó érv két fő részből épül fel: a tételből és az alátámasztásból. Ezt nevezzük kéttagú 

érvnek 
 Létezik háromtagú érv is, ahol a tétel és az alátámasztás mellett az indoklás is 

megjelenik 
Pl.: A spenót sok vasat tartalmaz, a szervezetnek pedig szüksége van a vasra, ezért a 
spenót nagyon fontos a táplálkozáshoz. 

2. Tanulmányozd az adott témához kapott példamondatokat! Elemezd őket az érvelésről 
szerzett új ismeretek alapján!  

3. A következő lépésben gyűjtsél, ill. fogalmazz meg érveket és ellenérveket az adott 
témában, ügyelve a részek megjelenítésére.  

4. Hallgasd meg az osztálytársaid érveit, ellenérveit!  

 

 A módszer célja: 

 A módszer segítségével elsajátíthatod, hogyan kell egy adott témához egyszerre érveket és 
ellenérveket gyűjteni. 

 A módszer elsajátításával megtanulhatsz logikusan érvelni. 
 Az érvelés során fejlődik a kritikai és szövegalkotási képességed, kommunikációs 

kompetenciáid. 
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ÉRVELÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, 11. OSZTÁLY

TÉMA: RETORIKA  

Feladatok: 

1. Nevezd meg, hogy mely részekből áll az érv! Magyarázd meg röviden ezen 
részek szerepét, és jelöld a példamondatban a megfelelő egységeket! 

A túlzott cukorfogyasztás egészségtelen, hiszen árt a fogaknak és diabéteszt okoz, 
tehát neked sem kéne ennyi édességet megenned! 

Megoldás:  
- A 3. tagmondat a tétel, mert felhívja a figyelmet, hogy ne egyen annyi édességet a 

hallgató, 
- Az 1. tagmondat a bizonyítás, hiszen alátámasztja a tételt azzal, hogy a túlzott 

cukorfogyasztás egészségtelen. 
- A 2. tagmondat az összekötő elem, mert megmagyarázza a tétel és alátámasztás 

közti kapcsolatot: egészségtelen, mert diabéteszt okoz, rontja a fogakat. 

2. Jelöld a 2 tagú érvek részeit az alábbi példamondatokban! (Tagmondatok) 

a) Gyere velem moziba, mert nagyon szórakoztató ez a film. 
b) Figyelembe véve, hogy a spenót jót tesz a szervezetednek, sokkal többet 

kéne fogyasztanod belőle. 
c) Bárcsak ne hazudnál nekem, a hazugság ugyanis mindig rosszul esik. 

Megoldás:  
a) az 1. tagmondat a tétel, a 2. a bizonyítás 
b) az első két tagmondat a bizonyítás, a 3. a tétel 
c) az 1. ragmondat a tétel, a 2. a bizonyítás 

3. Fogalmazz meg egy saját 3 tagú érvet, melynek témája a dohányzás legyen!  

Egy lehetséges megoldás: 

Ideje lenne leszoknod a dohányzásról, mert egészségtelen, vagyis rongálja az érrendszert 
és a légző szervrendszert. 

 

 


