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NÉV: 

Szövegértés 4. osztály 

 

Honnan tudjuk, mi újság? 
 

  Számos módon értesülhetünk a távolban történt eseményekről, például rádió- és tv-

adásokból, újságokból, az utóbbi években pedig az internetről is, azaz összefoglaló néven a 

médiából. 

  Feltehetően füst, tűz, dobok segítségével értek célba az első kódolt üzenetek. A kód 

az, amikor egy bonyolultabb, nehezen továbbítható üzenetet átalakítunk egyszerűbb jelekké, 

amit könnyebb célba juttatni. Aki ismeri a jeleket, az vissza tudja alakítani. Aki nem, az nem 

tudja értelmezni, annak a számára titok marad. A nyelv is egy kód. Ha nem tudsz japánul, 

nem tudod, miről beszélgetnek a japánok. A görögök használtak először betűket erre a célra. 

A betűcsoportokra osztott ábécét lámpásokkal kódolták. A bal kézben tartott lámpás 

felemelésével jelezték a betűcsoportot, a jobb kézben emelt lámpással pedig a betűt. A 

fényjelekkel működő távírót a XVIII. században találták fel. Hegytetőről hegytetőre 

továbbították az üzeneteket, melyek elolvasásához távcsövet használtak. 

  A gyorsulást az elektromosság felfedezése tette lehetővé. Hamarosan megszületett az 

első távírókészülék. Ehhez Samuel Morse, amerikai tudós, pontokból és vonásokból álló 

kódjait használták. Egy csapásra kapcsolatba kerültek egymással a szomszéd városok, később 

pedig távoli földrészek is úgy, hogy kábeleket vezettek át az óceánok fenekén. 

  A rádió a levegőn át közvetíti az információt. Az adást a rádióállomásról láthatatlan 

rádióhullámokkal továbbítják a hallgatókhoz. Ezek a hullámok különbözőek lehetnek, 

sűrűbbek vagy ritkábbak, ezeket váltogatva más-más adást hallgathatsz. A mobiltelefonok, a 

radar, a GPS, a wifi, a bluetooth szintén rádióhullámokat használnak. Ezek mind ennek a régi 

találmánynak a továbbfejlesztett változatai. A Magyar Rádió első hírközlő adása 1924-ben 

hangzott el. A stúdió egy bútorszállító autóban volt berendezve. 

  A rádió után a tv következett, ami a hang mellet már mozgóképet is tudott közvetíteni. 

A földi antennák mellett műholdak, vagy föld alatti kábelek segítségével is sugározzák a 

műsoraikat, így azok több helyre tudnak eljutni. 

  A televíziós adások a videókamerák felvételein alapulnak. A tv-kamerával rögzítik a 

műsor képeit és a hangokat, amelyeket aztán elektromos jelekké alakítanak. A videójelek 

pixelnek (képpont) nevezett parányi egységekben tartalmazzák a képeket. A tv-kamera 

mikrofonjával felvett hangok audiójelnek nevezett elektromos jellé alakulnak. Ezt a kétféle 

(videó és audió) jelet együtt nevezik tv-jelnek. A digitális televíziókhoz digitális jel érkezik, 

amely a képeket és a hangokat számkódok (0 és 1) formájában továbbítja, akárcsak a 

számítógépeknél. Digitálisan egyszerre több jelet lehet küldeni, mint a hagyományos tv-jel. 

Így sokkal szebb lesz a kép, és tisztább a hang. 
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1. Húzd alá a szövegben azt a szót, amelyik válaszol a kérdésre!  

  

Kik használtak először betűket?  

Mit használtak a fényjelek elolvasásához a XVIII. században?  

Minek a felfedezése gyorsította meg a hírek terjedését?  

Milyen eszköz segítségével készülnek a tv-adások? 

  

2. Karikázd be a helyes válasz betűjelét a szöveg alapján!   

    

Milyen jelek szerepeltek az első távírókészülék kódjaiban? 

  

  a) Az ábécé betűi. 

b) Fényjelek. 

c) Pontok és vonalak. 

d) Füstjelek. 

  

Hogyan továbbították a jeleket a távírókészüléken? 

  

a) Rádióhullámokkal. 

b) Vezetékeken keresztül. 

c) Lámpákkal. 

d) Mindegyiket használták. 

 

Hol volt a Magyar Rádió első stúdiója? 

  

a) Egy teherautóban. 

b) Ugyanabban az épületben, ahol ma található. 

c) Egy raktárban. 

d) Egy bútorboltban. 

 

Mi a kód? 

  

a)  Az üzenet. 

b) Amin keresztül az üzenet el tud jutni valahová. 

c) Egy eszköz. 

d) Egy jelrendszer. 

 

Mire igaz a következő állítás? A képeket és a hangokat számkódok formájában továbbítja. 

   

a) A televízióra. 

b) Bármilyen kódra 

c) A digitális jelre. 

d) A távírókészülékre. 
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3. Itt láthatod, hogyan jelöli az egyes betűket a Morse-abc. Fejtsd meg az alábbi 

kódokat, és írd a vonalra a megfejtéseket!  (A magánhangzók rövid és hosszú 

változataira nincs külön jel, de te írd helyesen!) 

 

      

Ezt üzeni, aki bajban van: 

 

…   ---   …   ______________________ 

 
Ma már ilyen tévéken is nézhetjük az adást: 

 

.-..   -.-.   -..   ______________________ 
 

Ez volt Samuel Morse eredeti foglalkozása: 

 

..-.   .   …   -   ---.      ..-..   …      …   --..   ---   -…   .-.   .--.-   …   --.. 

 

_______________________________________________________ 
 

 

4. Mondd másképpen! Mi a jelentésük a szövegben? 

 

  feltehetően:  _____________________________________________ 

   

  hamarosan: ______________________________________________ 

 

  rögzítik: _________________________________________________ 

 

hagyományos: ____________________________________________ 
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5. Igaz vagy hamis? Döntsd el az állításokról! (I/H)  

   

Az újságot és a tévét együtt médiának nevezzük, de az internet nem tartozik ide. 

Régen a füstöt is használták üzenetküldésre. 

A japán nyelv egy kód, a magyar az nem, mert azt értjük. 

A pixel az ugyanaz, mint a képpont. 

A jobb kézben tartott lámpás jelezte a betűcsoportot, a bal pedig a betűt. 

A régi távírókhoz, mint amilyen Morse távírója, még nem kellett áram.  

  Ha nem fedezték volna fel a rádiót, akkor ma nem lenne mobiltelefon sem. 

 

 

6. Hogyan juthat el a tv-műsor a lakásokba? 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

7. Döntsd el, van-e összefüggés a mondat első és második része között! (I/N) 

 

A görögök használtak először betűket, ezért használtak a kódoláshoz lámpásokat. 

 

 

Azért volt jó, hogy a rádió a levegőn keresztül tudta közvetíti az adást, mert így nem 

kellettek hozzá vezetékek. 

 

 

 

 

8. Javítsd ki a szöveget! Húzd alá azokat a szavakat, amelyek nem ide illenek! 

 

A gyorsulást az elektromosság felfedezése tette lehetővé. Hamarosan megszületett az első 

távírókészülék. Ehhez Samuel Morse, afrikai tudós, pontokból és karikákból álló kódjait 

használták. Egy csapásra kapcsolatba kerültek egymással a szomszéd városok, később pedig 

távoli földrészek is úgy, hogy kábeleket vezettek át az óceánok tetején. 
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9. Kösd össze azokat a szavakat, amelyek a szövegben összetartoznak! 

Írd is le őket! 

 

nehezen változat  __________________________________  

láthatatlan városok  _________________________________  

szomszéd rádióhullámok  _________________________________  

továbbfejlesztett földrészek  _________________________________  

távoli továbbítható  _________________________________  

 

 

 

10. Pótold a szövegben a hiányzó szavakat! Ügyelj a pontosságra! 

 

Az adást a __________________________ láthatatlan rádióhullámokkal továbbítják a 

hallgatókhoz. Ezek a hullámok ____________________________ lehetnek, sűrűbbek vagy 

ritkábbak, ezeket ______________________ más-más adást hallgathatsz. A 

________________________, a radar, a GPS, a wifi, a bluetooth szintén rádióhullámokat 

használnak. Ezek mind ennek a régi ______________________ a továbbfejlesztett változatai.  

 

 

 

 

11. Milyen jelekből tevődik össze a tv- adás? 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Összes pont:   
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