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FELKÉSZÜLÉS A VERSENYRE 

 
I. Egyéni érvelési gyakorlatok 

 
E/2009/1. gyakorlat 
Olvasd el és értelmezd az idézetet! Foglald össze egy 3–5 perces beszédben, hogy mit gondolsz a 
barátságról! Van-e igazi barátság? A felkészülésre 30 percet kapsz. Beszéd közben csak kulcsszavas 
vázlatot használhatsz. 
 
„Jó lenne tudni – van-e egyáltalán barátság? Most nem arra az alkalmi örvendezésre gondolok, mellyel 
két ember megörül egymásnak, mert életük egyik szakaszában bizonyos kérdésekrıl egyformán 
gondolkoznak, mert hasonló ízlésük, megegyeznek kedvteléseik. Ez mind nem barátság. Néha már azt 
hiszem, ez a legerısebb kapcsolat az életben... talán ezért ilyen ritka.”  

(Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek – részlet) 
 

 
E/2009/2. gyakorlat 
Olvasd el és értelmezd az idézetet! Foglald össze egy 3–5 perces beszédben, hogy mit gondolsz a mozi 
jövıjérıl! Van-e jövıjük a moziknak? A felkészülésre 30 percet kapsz. Beszéd közben csak kulcsszavas 
vázlatot használhatsz. 
 
„Azt megértem, hogy sok mindent meg lehet vásárolni DVD-n, a televízió is nagy úr, de manapság 
konganak a mozik az ürességtıl. Rosszak a filmek? ... Drágák a jegyek? ... Megszőnt a bérletrendszer? ... 
Nincsenek kertmozik? ... Az embereknek nincs kedvük és idejük? ... Valahogy így tőnik el a mozik 
dicsısége.” 
 

(Kovács Emıke: Mozisirató – részlet. Magyar Hírlap 2008. 12. 27.) 
 
 

II. Csoportos érvelési gyakorlatok 
 
CS/2009/1. gyakorlat 
Érvpingpong 
a) Válasszatok vitatémát! (Például: Szükség van-e a reklámokra?) Alakítsatok két csapatot az 

osztályban! Az egyik csapat képviselje az egyik oldalt a vitában, míg a másik csapat a másik oldalt! 
b) Győjtsetek csapatonként meggyızı bizonyítékokat véleményetek alátámasztására! A csapaton belül 

párban is dolgozhattok. 
c) Kezdje az egyik csapat a játékot azzal, hogy mondjon el egy bizonyítékot véleménye indoklásául! A 

másik csapat elıször próbálja megcáfolni ezt az indoklást! 
d) Azután a cáfoló csapat mond egy saját bizonyítékot saját véleményének az alátámasztására. Ezt is 

megcáfolja a másik csapat, mielıtt új érvet mond. És így tovább... 
 
CS/2009/2. gyakorlat 
Láncírás 
A csoport minden tagja kap egy-egy lapot. Mindenki kezdjen el egy-egy hozzászólást, írjátok le az elsı 
mondatot! Majd adjátok tovább a lapot! Folytassátok társatok hozzászólását, azután adjátok a lapot 
tovább... 
 

ASzÁ 


