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Hogyan írjunk absztraktot?



Meghatározása és jellemzői

Absztrakt = tartalmi kivonat

a későbbi olvasó ez alapján képet kap a dolgozat egészéről 

Lényege, hogy az érdeklődő ez alapján eldönthesse: 

számára hasznos-e az adott írás

rászánja-e az időt és energiát, hogy elolvassa - felhasználja

Fő jellemzői:

rövid (max. 150 szó) és tömör 

lényegre törő

érdeklődést felkeltő

átfogó képet ad a teljes dolgozatról



Tartalmi és formai követelmények

 Központi téma meghatározása:

nem a cím!

1 mondat!!!

 Cél meghatározása (elméleti cél – gyakorlati cél) + hipotézis

1-1 mondat = 2-3 mondat

 Kutatási módszer megnevezése 

 interjú, kérdőív, megfigyelés, esettanulmány stb.

1 mondat

Minta leírása 

milyen korosztályra vonatkozóan és kik körében készült a kutatás

2 mondat

 Beigazolódott-e a hipotézis / elérte-e a célját? 

Ha igen/nem, miért? Konklúzió megfogalmazása!!!

1 -1 mondat

egyetlen tömör 
bekezdés



Figyelem! 

Ne kerüljön az absztraktba:

köszönetnyilvánítás

saját vélemény

jövőbeni terv

további kutatási lehetőségek

töltelék/helykitöltő szöveg/közhely– nem a mennyiség a lényeg

Rövid, tömör, lényegre törő legyen



Absztrakt minta

- sablon mondatok, amit a saját dolgozatodra 
vonatkozóan tudsz kiegészíteni -

A szakdolgozatodat Te ismered a legjobban!

Ez csak javaslat és sablon szöveg.



Absztrakt

 A dolgozatom fő témája… / központi témája… / a … témáját járja körül

 A dolgozat célja… / a kutatásom hipotézise…

 Kutatásomhoz / a célom eléréséhez a … módszert alkalmaztam/használtam

 A kutatásom célcsoportja a csecsemők/ óvodások / kisiskolások voltak

 A felmérést/ megfigyelést szülők/pedagógusok/(kik?) körében végeztem

 Interjút (kivel – kikkel / milyen szakemberekkel) készítettem

 Az esettanulmányom fókuszában … állt/álltak

 A dolgozatomban (ezt és ezt) tárgyalom / mutatom be

 A kutatásom során/végére arra a következtetésre/eredményre jutottam



Kulcsszavak meghatározása



Kulcsszavak a kész dolgozathoz

 3-5 kulcsszó meghatározása

 a visszakeresést segítsék

 te milyen kulcsszóval keresnél rá a saját írásodra?

Ne használd:

a cím szavait (fölösleges ismétlés)

ne adj kötőszót, névelőt vagy kutatási módszert – értelmetlen

Megadhatod: 

a fő témát, a téma és a cím szavainak szinonimáit

 személy-, intézmény- és földrajzi név, ha köré szerveződik a dolgozat

 célcsoportot - korosztályt

 Kerülendő:

a túl általános, összefoglaló kulcsszó (pl. oktatás, gyermeknevelés) 

a részletekre koncentráló kulcsszó (pl. tulipán vagy más virágnév)

hosszú szószerkezetek (pl. anyanyelv és a zene kapcsolata)



Példa kulcsszavak kiemelésére



Kulcsszavak:

Grund

Gittegylet

Vörösingesek

Nemecsek

Boka

Geréb

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Fekete István: Tüskevár

Kulcsszavak:

Balaton

nádas

horgász

Matula bácsi

Tutajos

Bütyök



Jó munkát kívánunk!

Ne feledd, a szakdolgozatodat 
Te ismered a legjobban! 


