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Magyar nyelv és irodalom 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

1. félév 

 

9. évfolyam 

 

Témakörök és tartalmak (irodalom) 

 

Az irodalom fogalmának, mibenlétének tisztázása. 

Az ókori irodalom: 

- mitológia: az istenek születéséről és a világ keletkezéséről 

- a Biblia: Ószövetség és Újszövetség 

- Ókori görög irodalom: 

- görög epika: a homéroszi eposzok, a trójai mondakör 

- görög líra 

- görög dráma, színház és színjátszás, Szophoklész: Antigoné részletes ismerete 

Ókori római irodalom: 

- a római költészet, a római irodalom kialakulása 

- Vergilius, Horatius, Phaedrus munkái 

 

Témakörök és tartalmak (nyelvtan) 

 

Kommunikáció 

- a kommunikációs folyamat tényezői 

- tömegkommunikáció 

- a kommunikációhoz kapcsolódó szövegtípusok vizsgálata: sajtó-, rádiós és televíziós műfajok 

Jelentéstan 

- nyelvi jelek, a jel és jelentés fogalma, kapcsolata 

Nyelvi szintek 

- nyelvi elemzési gyakorlatok, nyelvi jelrendszer, hangok, szóelemek, szóalkotás, szavak, 

szószerkezetek, 
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10. évfolyam 

 

Témakörök és tartalmak (irodalom) 

Barokk: 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

Pázmány Péter írásai 

Mikes Kelemen levelei 

Az európai felvilágosodás  

- korszakrajz: világkép és művészetfelfogás 

- francia irodalom: Voltaire, Rousseau munkássága 

- német irdalom: Goethe 

- a magyar felvilágosodás:  

-irodalmi élet Magyarországon, nyelvújítás, neológus – ortológus vita, jottista – 

ypszilonista vita 

-testőrírók: Bessenyei, Kazinczy, Batsányi munkássága 

 -Csokonai Vitéz Mihály költészete 

 -Berzsenyi Dániel költészete 

Az európai romantika 

- német romantika: Novalis, Heine, Hoffmann munkássága 

- angol romantika: Byron, Shelley, Keats 

- francia romantika: Victor Hugo 

- orosz romantika: Puskin: Anyegin 

 

Témakörök és tartalmak (nyelvtan) 

Szövegtípusok és stílusrétegek 

- elbeszélő, leíró, érvelő szövegek vizsgálata, szövegelemzési gyakorlatok 

- írásbeli és szóbeli közlés gyakorlása 

- szövegtípusok felismerése, jellemzőik: magán, hivatalos, tudományos, publicisztikai, 

szépirodalmi 

- szövegtípusok és stílusrétegek kapcsolata 

- A továbbtanuláshoz és a munka világában szükséges 

gyakorlati szövegtípusok 

o önéletrajz, motivációs levél 

o hivatalos iratok készítése (meghatalmazás, hivatalos levél, meghívó, kérvény, 

névjegykártya) 
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11. évfolyam 

 

Témakörök és tartalmak (irodalom) 

 

Arany János 

-váteszköltészete 

-nagykőrösi korszak 

-irodalomszervezés időszaka 

-Őszikék 

Madách Imre  

- Az ember tragédiájának részletes ismerete 

Mikszáth Kálmán 

- életútja 

- novellái: Tót atyafiak, A jó palócok című novelláskötetek 

Az orosz realizmus világa 

- Gogol: A köpönyeg 

- Tolsztoj: Ivan Iljics halála 

- Csehov: A csinovnyik halála 

Klasszikus modern líra 

- Baudelaire, Verlaine, Rimbaud 

 

Témakörök és tartalmak (nyelvtan) 

 

Szociolingvisztika 

-alapfogalmak 

-Területi és társadalmi nyelvváltozatok 

- Csoportnyelvek és rétegnyelvek felismerése 

-Határon túli és nemzetiségi nyelvhasználat 

-Nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvi tervezés 

-Nyelvhelyesség 
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12. évfolyam 

 

Témakörök és tartalmak (irodalom) 

 

Világirodalom a XX. században 

- Thomas Mann: Mario és a varázsló 

-  Franz Kafka: Átváltozás 

Radnóti Miklós élete és költészete (Eclogák, Nem tudhatom, Hitvesi lírája, Bori-notesz versei) 

Kertész Imre: Sorstalanság 

Örkény István: Tóték 

 

Témakörök és tartalmak (nyelvtan) 

 

Pszicholingvisztika 

Nyelvtípusok 

Magyar nyelv az ország határain kívül 

- a nemzetiség fogalma, kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség 

- - szövegelemzések 

Az információs társadalom hatása a magyar nyelvre 

 

http://www.kpgimi.hu/


„A bölcs tanítás az élet forrása.” 
(Példabeszédek 13:14.) 

 

Kovács Pál Baptista Gimnázium 
1153 Budapest, Rädda Barnen u. 20. • Telefon: 06-1-307-74-19   

http://www.kpgimi.hu  • e-mail: kovacs.pal@baptistaoktatas.hu 

OM azonosító: 100537 
 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

2. félév 

 

9. évfolyam 

 

Témakörök és tartalmak (irodalom) 

A középkor irodalma 

- himnuszok, legendák, lovagi irodalom, trubadúrlíra, vágánsköltészet 

- Dante: Isteni színjáték  

- Villon: Nagy Testamentum 

A reneszánsz irodalom 

- Petrarca: Daloskönyv 

- Boccaccio: Dekameron (egy történet részletes ismerete) 

- Janus Pannonius költészete 

- Balassi Bálint költészete 

- Shakespeare: Rómeó és Júlia 

 

Fogalmak 

Művelődéstörténeti korszak, korstílus, antikvitás, középkor, humanizmus, reneszánsz, reformáció; mítosz; 

testamentum, evangélium, prófécia, példázat, zsoltár, eposz, eposzi kellék, legenda, trubadúrköltészet, 

novella, fikció; műnemek, ütemhangsúlyos verselés, időmértékes verselés 

 

Témakörök és tartalmak (nyelvtan) 

Szófajok azonosítása 

Mondatelemzés 

A szöveg 

- a szöveg fogalma, a szöveg jellemzői, a szöveg összetartó ereje, szövegelemzési és 

szövegszerkesztési gyakorlatok 

- téma-réma kapcsolatok, tételmondatok, kulcsszavak keresése 

- nyelvtani kapcsolóelemek, szórend 
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Fogalmak: 

 

Kommunikáció-funkciói, típusai, Metakommunikáció 

A tömegkommunikáció tájékoztató, véleményformáló, ismeretterjesztő műfajai 

Jel, jelrendszer, ikon, index, szimbólum 

Fonéma 

Morfémák(tő, toldalék) 

Szintagma 

Szófajok 

Mondat 

Szöveg- szövegkohézió (lineáris, globális); tételmondat, kulcsszó; szövegfonetikai, vizuális eszközök. 
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10. évfolyam 

 

Témakörök és tartalmak (irodalom) 

 

A reformkor és a magyar romantika 

- a magyar színjátszás kezdetei 

- Katona József :Bánk bán című művének részletes ismerete 

- Kölcsey Ferenc művei: Huszt, Himnusz, Parainesis 

- Vörösmarty Mihály költészete, Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor 

- indulása a népies költészet jegyében, helyzetdalok, családi líra 

- forradalmi látomásköltészete 

- Az apostol 

 

Fogalmak 

Klasszicizmus, felvilágosodás, rokokó, szentimentalizmus, romantika; nyelvújítás; regény, verses regény; 

idő- és értékszembesítő verstípus; irónia, szimultán verselés. 

 

 

Témakörök és tartalmak (nyelvtan) 

 

Stilisztika: 

Hétköznapi és művészi kommunikáció 

A szöveg vizuális elrendezése 

Szóképek és alakzatok 

Hangalak és jelentés viszonya 

Szövegszerkesztés a szépirodalmi szövegekben 

 

Fogalmak 

alkalmi stílusérték, állandósult stílusérték, allegória, alliteráció, áthajlás, dialogikus szöveg, érvelő 

szövegtípus, eufemizmus, denotatív jelentés, inverzió, konnotatív jelentés, leíró szövegtípus, 

megszemélyesítés, metafora, metonímia, neologizmus, nyelvi stílus, oximoron, paradoxon, stilisztika, 

szinekdoché, szimbólum, szinesztézia, szótőismétlés 
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11. évfolyam 

 

Témakörök és tartalmak (irodalom) 

 

A 20. század első felének magyar irodalma 

- Ady Endre életútja és költészete: Magyarság versek, Élet-halál versek, szerelmi költészet 

(Léda, Csinszka), világháborús költészet, istenes versek 

- Móricz Zsigmond Barbárok, Tragédia című novellák,  

- Babits Mihály költészete, epikája 

- Kosztolányi Dezső költészete, Édes Anna című regénye 

- Juhász Gyula költészete 

- Tóth Árpád költészete 

- Karinthy Frigyes művei 

 

Fogalmak 

Pozitivizmus, impresszionizmus, szimbolizmus, drámai költemény, drámaiatlan dráma, paródia, ballada, 

vátesz, emberiségköltemény, kétszintes dráma, hegeli dialektika, kanti erkölcsfilozófia, csinovnyik, 

realizmus, poeta doctus, freudi mélylélektan 

 

Témakörök és tartalmak (nyelvtan) 

 

Retorika 

- a retorika alapjai, története 

- A retorikai szövegek felépítése 

- A retorikai szövegek elkészítésének lépései 

- Az érv felépítése. Az érvtípusok 

- A retorikai szövegek kifejezőeszközei 

- a kulturált vita szabályai 

- a befolyásolás módszerei 

 

Fogalmak 

argó, bemutató beszéd, dedukció, érv, érvelési hibák, érvtípusok, familiáris nyelvhasználat, hobbinyelv, 

indukció, kétnyelvűség, kevertnyelvűség, kitekintés, korosztályi nyelvek, manipuláció, nemzeti nyelv, 

nyelvcsere, nyelvi norma, retorika, szleng, tájszó 
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12. évfolyam 

 

Témakörök és tartalmak (irodalom) 

 

József Attila élete és költészete 

Magyar irodalom a XX. század második felében: 

- Szabó Lőrinc 

- Nemes Nagy Ágnes 

- Pilinszky János 

- Weöres Sándor 

Az irodalom határterületei-filmfeldolgozások 

Kortárs irodalom 

 

 

Témakörök és tartalmak (nyelvtan) 

 

A magyar nyelv története 

- a magyar nyelv eredete, korszakai, nyelvemlékek,  a hangállomány, a szókincs, a nyelvtani 

rendszer változásai 

- - nyelvemlékek  

Nyelvújítás 

 

Fogalmak:  

 

aglutináló nyelv, alapnyelv, beszédaktus, diakrónia, digitális kommunikáció, finnugor nyelvcsalád, flektáló 

nyelv, glossza, inkorporáló nyelv, izoláló nyelv, digilektus, kétnyelvűség, kevertnyelvűség, neológus, 

nyelvcsere, nyelvemlék, nyelvrokonság, szójegyzék, szorványemlék, szövegemlék 
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