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Irodalom (esti) 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

1. félév 

 

10. évfolyam 
 

 

Témakörök és tartalmak  
 
 
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 
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Irodalom (esti) 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

2. félév 

 

10. évfolyam 
 
 

Témakörök és tartalmak 
 
 

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 
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Anyanyelv esti  

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

1. félév 

 

 

10. évfolyam 
 

Témakörök és tartalmak  
 
 
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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Anyanyelv 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

2. félév 

 

10.évfolyam 
 
 

Témakörök és tartalmak (nyelvtan) 

 

Stilisztika: 
 
Hétköznapi és művészi kommunikáció 
 
A szöveg vizuális elrendezése 
 
Szóképek és alakzatok 
 
Hangalak és jelentés viszonya 
 
Szövegszerkesztés a szépirodalmi szövegekben 
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