
Osztályozó vizsga anyaga magyar nyelv és irodalomból 

12.SZÉ. évfolyam 

Irodalom 

Tananyag Új ismeretek, fogalmak 
Mítosz és mitológia Istennemzedékek, olümposzi istenek, tudományos és 

mitologikus világkép. 
A görög mitológia Mítosz, mitológia, eredetmonda, eredetmítosz, modern 

„mitológiák” megemlítése (Trónok harca, Gyűrűk Ura stb.) 

A trójai mondakör A trójai mondakör eseményei, szereplői, mitologikus 
értelmezése. 

Az eposz műfaja Az eposz műfaji jellegzetességei. Időmértékes verselés, a 
négymorás verslábak (daktilus, spondeus) és a hexameter. 

Az eposz műfaja Az eposz műfaji jellegzetességei, az eposzi kellékek. 

A homéroszi eposzok Iliász és Odüsszeia áttekintése. 
Homérosz és 
Akhilleusz: a szerző 
és a hős 

Az ún. „homéroszi kérdés”. Szerző, mű. A hős régen – és ma. 

A görög líra 
versformái 

A hárommorás verslábak bemutatása, gyakorlása. 

A görög líra fejlődése Szapphó, Anakreón, Alkaiosz, műfajok, strófák. 
A görög színjátszás 
kezdetei 

Dionüszosz-kultusz, dionüszia, drámai műfajok, tragédia, 
komédia, szatírjáték 

A görög 
drámairodalom 

A tragikus triász életműve, a legfontosabb drámai műfajok. 

Szophoklész: 
Oedipus király 

Oedipus király. Hübrisz, tragédia, thébai mondakör. 

Szophoklész: 
Antigoné 

Antigoné, analitikus dráma 

A római császárkor 
költészete: Catullus 
és Vergilius 

Aeneis, római aranykor, ambivalens, ambivalencia 

A római császárkor 
költészete: Vergilius 
és Horatius 

Kétértelműség, többféle nézőpont. aurea mediocritas, ars 
poetica, Aeneis 

A Biblia Biblia fölépítése, kanonizáció. 
Biblia és irodalom Bibliafordítások. Bibliai műfajok: zsoltár, himnusz, parabola, 

történetírás. 

A bibliai 
teremtéstörténetek 

Teremtéstörténetek, bűnbeesés-történetek, vízözön-történetek. 
A Tóra és a Talmud. 

Az Ószövetség 
könyvei 

Az Ószövetség könyvei, keletkezése és fölépítése. 

Az Újszövetség 
felépítése 

Az Újszövetség könyvei, keletkezése és felépítése. evangélium, 
apostoli levél, szinoptikusok, apokrifek, húsvét, pünkösd, 
mennybemenetel, színeváltozás. 

Jézus gyermekkora és 
példabeszédei 

Parabola. 

A középkori 
keresztény irodalom 

himnusz, zsoltár, legenda, intelem, 

A lovagi irodalom Trubadúrok és Minnesängerek 

Dante Alighieri: 
Isteni színjáték 

Pokol, purgatórium, paradicsom, üdvtörténet, számmisztika, 
számszimbolika, Beatrice, tercina, invesztitúra-harc 

Francois Villon 
költészete 

Kettősség, ballada műfaji sajátosságai, ajánlás,  



Az Árpád-kor 
magyarországi 
irodalma 

Árpád-kori latin nyelvű irodalom. 

Az első magyar vers: 
az Ómagyar Mária-
siralom 

Planctus, fordítás, olvasat, betűhív átirat, kódex;  Memoriter: 
néhány szakasz a siralomból. 

Liturgikus drámák a 
középkorban 

Misztériumjáték, mirákulum, moralitás, betlehemes-játék, 
feltámadási játék 

A világi színjátszás 
kezdetei 

A commedia dell'arte és a farce. 

Az európai 
reneszánsz – 
bevezetés 

Reneszánsz, humanizmus, polihisztor, utánzás, harmónia, 
klasszikus-klasszicista 

Giovanni Boccaccio: 
Dekameron. A 
novella 

Novella, csattanó, fordulat, tetőpont. 

Petrarca Daloskönyve Szonett-forma, dal, helyzetdal, idill. 
A koraújkori magyar 
irodalom 

Mátyás király kultúraszervező munkássága, corvina, udvari 
humanizmus, históriás ének, széphistória. 

A reformáció. A 
reformáció korának 
magyar irodalma 

Reformáció, katolikus, protestáns, református, evangélikus, 
unitárius, Luther, Kálvin, Zwingli, Szervét Mihály, Dávid 
Ferenc, Bornemisza, Károli, Szenci Molnár, Sylvester János. 

Janus Pannonius 
pályája 

Janus Pannonius életművének alapvonalai. 

Janus Pannonius 
epigrammaköltészete 

Epigramma, metafora, allegória. 

Janus Pannonius 
elégiái 

Elégia, disztichon. 

Balassi Bálint pályája Zsoltárparafrázis, istenes ének, szerelmi költészet, reneszánsz 
udvari kultúra, az udvari ember. Balassi életének legfontosabb 
eseményei. 

Balassi Bálint 
szerelmi költészete 

Versciklus, toposz, petrarkizmus, Júlia-ciklus. 

Egy katonaének Balassi-strófa, nótajelzés 
Balassi Bálint lírai 
önéletrajza – egy 
reneszánsz 
kötetkompozíció 

Verskötet, udvarló-kötet, lírai önéletrajz, Balassa-kódex, 
kötetkompozíció 

William Shakespeare 
pályája 

Erzsébet-kor, Globe, szonettek. 

Shakespeare: Romeo 
és Júlia 

Toposz, tragikum, tragédia, látszat, valóság, véletlen, emelkedett 
és alantas, prológus, vándortéma. 

Shakespeare: Hamlet, 
dán királyfi 

Bosszúdráma, monológ, öntükrözés, dilemma 

Az európai barokk Festőiség, dinamizmus, illúziókeltés, reformáció, 
ellenreformáció. 

A magyar barokk 
irodalom 

Kalauz, prédikáció, fiktív levél, misszilis levél. 

Zrínyi Miklós pályája Zrínyi élete és munkássága 
A Szigeti veszedelem 
keletkezése, 
felépítése 

A barokk eposz jellemzői, előképek. 

A magyar barokk 
eposz 

Inverzió, Zrínyi-strófa, bokorrím. Athleta christi. 

Az európai 
klasszicizmus 

Felvilágosodás, racionalizmus, klasszicizmus, Descartes, 
koordináta-rendszer, empirizmus. 



A klasszicista dráma. 
Boileau 

Hármas egység, racionalizmus, statikus jellem, antik irodalmi 
toposz. 

Molière színháza Jellemkomikum, helyzetkomikum, jellemtípus. 
Molière: Tartuffe Rezonőr, álszentség, helyes ítélet, helytelen ítélet, deus ex 

machina. 

A felvilágosodás Felvilágosodás, enciklopédisták, racionalizmus, empirizmus, 
deizmus, Sturm und Drang, weimari klasszika. 

Johann Wolfgang 
Goethe 

Johann Wolfgang Goethe életére és pályaképére vonatkozó 
ismeretek, szövegismeret (Tündérkirály, Vándor éji dala), ballada, 
dal. 

A regény műfaja. A 
18. századi regény 

A regény műfaja, énregény, fejlődésregény, elbeszélő. 
Robinzonád, szatíra, irónia, cinizmus, szövegismeret (Gulliver 
utazásai, Robinson Crusoe  részletek). 

A levélregény Levélregény, naplóregény, szövegismeret (Rousseau: Új Héloïse, 
Goethe: Az ifjú Werther szenvedései). 

Szövegalkotás A levél műfaji sajátságai (ismétlés). 

Voltaire: Candide, 
vagy az optimizmus 

Tézisregény, utópia, kalandregény, szövegismeret (a regény 
részletei). 

A magyar 
felvilágosodás 

Nyelvújítás, ortológus, neológus, röpirat, gúnyirat, rokokó, 
klasszicizmus. 

A testőrírók, 
Bessenyei György 

Testőrírók, Bessenyei György életére és pályájára vonatkozó 
ismeretek, szövegismeret (Magyarság). 

Batsányi János  Batsányi János életére és pályájára vonatkozó ismeretek, 
epigramma, körmondat, episztola, szövegismeret. 

Kármán József Naplóregény, levélregény, szentimentalizmus, szövegismeret 
(Fanni hagyományai  részletek). 

Csokonai Vitéz 
Mihály 

Az életrajzra és az életpályára vonatkozó ismeretek, eposz, 
vígeposz, paródia, szimultán ritmus. 

Csokonai ódái Óda, piktúra, szentencia, gondolati költészet, szövegismeret. 

A Lilla-versek. A 
Reményhez 

Kötetkompozíció, ars poetica, programvers. 
Megszemélyesítés, rokokó, szentimentalizmus, elégikus 
hangvétel, asszonánc, szövegismeret. 

Csokonai elégiái  Elégia, megszemélyesítés, paradoxon, ekhó, szövegismeret. 

Szövegalkotás Az összehasonlító elemzés szöveg-feldolgozási eljárásai. 

Berzsenyi Dániel Recenzió, kritika. 

Berzsenyi elégiái  Klasszicista és romantikus vonások, idő- és értékszembesítő 
vers, szövegismeret. 
Melankólia, negatív festés, szinesztézia. 

Berzsenyi ódái Közösségi költészet, hiperbola, szövegismeret. 

Az európai romantika 
- bevezetés 

Romantika, zsenikultusz, spleen, programzene. 

Az európai romantika 
lírája 

Óda 

A romantikus regény A romantikus regény angol, német és francia nyelvterületen, 
szövegismeret (A nyomorultak - regényrészlet), couleur locale, 
detektívtörténet, történelmi regény. 

A verses regény Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, verses regény, 
egzotizmus, szövegismeret (Don Juan - regényrészlet). 

Az orosz romantika Cenzúra, cárizmus, Pétervár-mítosz, szövegismeret. 

Jevgenyij Anyegin Kevert műfaj, antihős, összetett hangnem, a „felesleges ember” 
motívuma, szövegismeret (regényrészlet). 

Anyegin – A 
történetmesélés 
szabadsága 

Linearitás, töredékesség, szabad regény, szövegismeret 
(regényrészlet). 



Az Anyegin 
jelentősége és 
utóélete 

Poéta doctus, Anyegin-strófa, hatástörténet. 

Gogol és az orosz 
realizmus kezdetei 

Realizmus, analitikus regény, lélektani regény, provincializmus, 
groteszk, csinovnyik, szövegismeret. 

Honoré de Balzac Regényciklus, társadalomrajz, szövegismeret (a regény részletei). 

Goriot apó Szövegismeret (Goriot apó). 

Magyar romantika és 
nemzettudat 

Verbunkos, historizmus, népdalgyűjtés, reform. 

Kisfaludy Károly: 
Mohács 

Szövegismeret. 

Romantika és 
irodalom 
Magyarországon 

Rege, ballada, vázlatos ismeretek a korszak történelmi tárgyú 
műveiről. 

A Bánk bán 
előzményei és 
születése 

Iskoladráma, állandó színház, első magyar drámapályázat. 

A Bánk bán 
szerkezete és 
karakterei 

Dramaturgia, erkölcs, krízis, szövegismeret. 

Bánk bán jelleme Szerepkör, társadalmi tragikum, jellemtragikum, tragikus vétek. 

A Bánk bán 
jelentősége 

Befogadástörténet, lélektani dráma, politikai dráma. 

Kölcsey Ferenc 
pályája 

Országgyűlési követ, retorika, mandátum, Magyar Tudós 
Társaság, életrajzi ismeretek. 

Kölcsey költészete az 
1810-es és 20-as 
években 

Költői kérdés, intertextualitás, plágium, szövegismeret 
(Elfojtódás, Drégel). 

A Himnusz Jeremiád, himnusz, almanach, archaizálás, szövegismeret. 

Vanitatum vanitas Szkepszis, oximoron. 

Kölcsey költészete az 
1830-as években 

Szerepjáték, helyzetdal, drámai monológ, szimbólum. 

Kölcsey Ferenc 
prózai művei Kölcsey 
Ferenc: Parainesis 

Jobbágykérdés, retorika, rend, szövegismeret (a tanult prózai 
művek részletei). Intelem, parainesis. 

Vörösmarty Mihály 
pályája 

Vörösmarty életrajzára és pályaképére vonatkozó ismeretanyag, 
romantikus triász, Athenaeum. 

Szózat Óda, jelképvers, retorikus, stílus, szövegismeret. 

Vörösmarty gondolati 
költészete 

Gondolati költemény, halmozás, allegória, szövegismeret. 

A merengőhöz Szállóige, szövegismeret. 

Az emberek Ciklikus történelemszemlélet, szövegismeret. 

Vörösmarty kései 
versei. A vén cigány 

Rapszódia, modalitás, ellipszis, saltus lyricus. Rapszódia, 
modalitás, ellipszis, saltus lyricus, szövegismeret. 

A Csongor és Tünde 
műfaja, 
előzményei és 
értelmezése 

Drámai költemény, könyvdráma. Archetípus, vándortéma, 
magánmitológia. 

Petőfi Sándor Vándorszínészet, eredetiségkultusz, epigon, az életrajzra és az 
életpálya alakulására vonatkozó ismeretek. 

A népiesség Petőfi 
költészetében. A 
természet vadvirága 

Stílusdemokratizmus, népiesség, átlagnyelv, bordal, 
szövegismeret. Ars poetica, középszer, népiesség, zsenikultusz. 



A Felhők-ciklus 
költészete 

Töredék, haiku, szövegismeret. 

Petőfi szerelmi 
költészete Minek 
nevezzelek? 

Életkép, személyesség, keresztrím, szövegismeret. 

A XIX. század költői Ars poetica, váteszköltészet, látomásköltészet, szövegismeret. 

Egy gondolat bánt 
engemet… 

Anapestus, látomásvers, exclamatio, szövegismeret. 

Petőfi forradalmi 
költészete 

Felfokozott életérzés, szónoki beszéd, szövegismeret. 

A puszta, télen Negatív festés, lírai realizmus, szövegismeret. 

Az apostol Zsenikultusz, jövővízió, szövegismeret. 

A helység kalapácsa Paródia, karikatúra, olvasóközönség, szövegismeret. 

Jókai Mór Jókai életrajzára és pályaképére vonatkozó ismeretek. 

Az arany ember Idealizálás, vallomásregény, szövegismeret. 

Jelképes motívumok 
Az arany emberben 

Szövegismeret 

 

  



Magyar nyelv 

Tananyag Új ismeretek, fogalmak 
Bevezetés. Az anyanyelv A nyelv funkciói. 

A nyelvváltozatok. 
A szövegvilág A szövegvilág összetevői. A szólás fogalma. 

A beszédhelyzet jelentősége. 
A beszéd és a nyelv A beszédhangok képzésében részt vevő szervek. A 

hangképzés folyamata. 
Mi a kommunikáció? 1. A kommunikáció mint tájékoztatás és információcsere. 

Jelrendszerek, jelnyelvek. 
Mi a kommunikáció? 2. A nyelvek bábeli zűrzavara. Helyesírás az interneten. 

A magánhangzók A magyar nyelv 14 magánhangzója. A magánhangzók 
megkülönböztetése nyelvállásuk, képzésük helye, az ajkak 
szerepe és hosszúságuk szerint. Magánhangzótörvények: 
mély, magas és vegyes hangrend; illeszkedés, hiátustörvény.  

A kommunikáció 
tényezői 

A kommunikáció tényezői: az adó, a vevő, a jelrendszer (a 
kód), az üzenet, a csatorna, a résztvevők közötti kapcsolat, a 
beszédhelyzet (a kontextus), a világról való tudás és a 
folyamatot zavaró tényezők. 

A mássalhangzók A magyar nyelv 25 mássalhangzója, képzésük helye és 
módja szerinti csoportosításuk, továbbá a zöngés és 
zöngétlen mássalhangzók megkülönböztetése. Zöngés-
zöngétlen mássalhangzópárok. A mássalhangzók 
kapcsolódásának szabályai: részleges hasonulás, teljes 
hasonulás, összeolvadás, rövidülés, kiesés.  

A kommunikáció 
funkciói 

A kommunikáció funkcióinak meghatározása: tájékoztatás, 
kifejezés, felhívás, valamint kapcsolatfelvétel, 
kapcsolatfenntartás, kapcsolatzárás, továbbá esztétikai és 
értelmező funkció. 

A szóelemek A szóelemek (vagyis a morfémák) meghatározása. Tő- és 
toldalékmorfémák, szabad és kötött morfémák. A 
tőmorfémák fajtái: szabad és kötött tövek, többalakú és 
egyalakú tövek. A toldalékmorfémák típusai: szuffixumok és 
prefixumok. 

Az új szóbeliség és az 
információs írástudás 

Az új szóbeliség fogalma. Az információs írástudás 
összetevői. Közvetett és közvetlen, formális és informális 
kommunikáció.  

A toldalékmorfémák  A toldalékok három fajtája: a képző, a jel és a rag. A 
toldalékok kapcsolódási sorrendje a magyar nyelvben. 

Internetes etikett Az etikett fogalma általában és jelentése az internet 
világában.  

A szóalkotás módjai: a 
szóösszetétel és a 
szóképzés 

A szóalkotás módjai: szóösszetétel, szóképzés és más, 
ritkább szóalkotási módok. 

Írott-beszélt átmenetiség Az elsődleges szóbeliség kora, az írásbeliség kora és a 
másodlagos szóbeliség kora. A netnyelv, az írott-beszélt 
nyelv (a harmadik típusú médium) jellemzői. 

Ritkább szóalkotási 
módok 

Szórövidülés, mozaikszó, betűszó, szóösszevonás. 
Szóösszerántás és szóhasadás. 
 

Internetes hitelesség Digitális szöveg. Az eleve digitális forma és az utólagos 
digitalizálás. Online és offline tartalmak. Hitelesség.  

Alapszófajok Toldalékolható és nem toldalékolható szófajok: 
alapszófajok, viszonyszók és mondatszók. Valódi és 



helyettesítő alapszófajok. Ige, főnév, melléknév, számnév, 
határozószók. 
A valódi alapszófajok jellemzői. 

A nyilvánosság és a jog Közösségi oldalak, morális problémák, cyberterror, 
magánszféra, szerzői jog, szellemi tulajdon, pénzgyűjtési-
csalási akciók (hoax), gyűlöletbeszéd, rágalmazás, 
becsületsértés az interneten és a nagy nyilvánosság kérdése. 

További szófajok A nem valódi alapszófajok (az igenevek és a névmások). 
További szófajok (a viszonyszók és a mondatszók). 

Szövegköziség az 
interneten 

Intertextuális, hipertext, link. Az internetes szövegek 
jellemzői: szövegköziség és folyton változó tartalom.  

Egy alárendelő 
szószerkezet: az alanyi-
állítmányi alárendelés 

A szószerkezet mibenléte. Alárendelő és mellérendelő 
szószerkezet. Igei, névszói és igei-névszói állítmány. 
Határozott, határozatlan és általános alany. Alanytalan 
mondatok.  

Internetes szövegtípusok Az internetes szövegek szerkesztésére vonatkozó szabályok 
és elvárások. Üzenet, fórumhozzászólás, komment, 
blogbejegyzés, internetes adatbázisok.  

Alárendelő 
szószerkezetek 

Az alárendelő szószerkezetek osztályozása az alaptag és a 
bővítmény közti nyelvtani viszony alapján: alanyi-állítmányi, 
tárgyas, határozós és jelzős szószerkezet. 
A szószerkezetek alaptag szerinti osztályozása: igei, igenévi, 
főnévi, melléknévi, számnévi, határozószói és névmási 
szerkezetek. 

Blogok  Blog, publikáció, médium. Magánszféra, magánvélemény, 
nyilvánosság, kommentelés, interaktivitás. Személyesség és 
valós idejűség, politikai sokszínűség és kiegyensúlyozottság, 
gazdasági függetlenség és tematikai szabadság. 

A mellérendelő 
szószerkezetek 

A mellérendelő szószerkezet meghatározása és fajtái (a 
kapcsolatos, az ellentétes, a választó, a magyarázó és a 
következtető szószerkezet). Logikai viszonyok és jellemző 
kötőszavak. 

Adatbázisok Kutatás az interneten, szöveges adatbázisok, tematikus és 
kulcsszavas keresés. Kutatási terv, információfeldolgozás, 
adatbázis fejlesztése és bővítése.  

A mondatok modalitásuk 
szerint 

A mondat. A mondat intonációja. Beszédfunkció, 
modalitás. A beszéd zenei eszközei: hangsúly, dallammenet 
és szünet. A mondattípusok: kijelentő, kérdő, felszólító, 
felkiáltó, óhajtó. A kérdő mondat fajtái: eldöntendő és 
kiegészítendő kérdés. Állító és tagadó mondatok. 
A mondat tartalma, a beszélő szándéka és a szándékolt 
hatás. 

Emotikonok és 
kiemelések 

A beszéd zenei eszközei az érzelmi jelentéstartalmak 
kifejezésére. Írásjelek az érzelmi jelentéstöbblet kifejezésére: 
emotikonok, betűtípusok és kiemelések. A dőlt betű és a 
félkövér betű funkciója a nyomtatott szövegekben és az 
online kommunikációban.   

A mondatok szerkezetük 
szerint 

Tagolt, tagolatlan, minimális és bővített mondat. Vonzatok 
és szabad bővítmények. Alárendelő és mellérendelő 
összetett mondatok. Többszörösen összetett mondat. 

Tömegkommunikáció A tömegkommunikációs eszközök. 
A tömegkommunikáció fogalmi ismérvei. Egyirányú és 
közvetett kommunikáció. 
A tömegkommunikáció céljai és hatása. Hiteles tájékoztatás, 
dezinformáció és manipuláció. 



Miért sajátos a magyar 
mondat szerkezete? 

Mondatszerkezet a magyar nyelvben és idegen nyelvekben. 
Szabad és kötött szórend. 
Alany-állítmányi felépítés és az aktuális tagolás elve. Topik, 
komment, fókusz. 

Összefoglalás: 
beszédhangok, 
szóelemek, szavak, 
mondatok 

Beszédhang, fonéma. Magánhangzók, mássalhangzók, 
magánhangzó- és mássalhangzótörvények. Tő- és 
toldalékmorfémák. A toldalékok típusai: képző, jel és rag. 
A szóalkotás módjai. Alapszófajok, viszonyszók és 
mondatszók. Szószerkezetek. 
Az alárendelő és a mellérendelő szószerkezetek típusai. 

Összefoglalás: 
kommunikációelmélet 

A kommunikáció tényezői és funkciói, az információs 
írástudás összetevői, internetes etikett, írott-beszélt 
átmenetiség, internetes hitelesség, nyilvánosság és jog, 
szövegköziség az interneten, internetes szövegtípusok, 
blogok, adatbázisok, emotikonok, kiemelések, 
tömegkommunikáció. 

Helyesírásunk rendszere 
1. 

Az írás eredete. Írásmódok: képírás, szóírás, szótagírás, 
rovásírás stb. Betűírás és latin betű. Az írás esztétikai és 
művészi dimenziói. 

Helyesírásunk rendszere 
2.  

A magyar helyesírás négy alapelve: a kiejtés elve, a 
szóelemzés elve, a hagyomány elve és az egyszerűsítés elve. 
Alakőrző és alakváltó szavak. Helyesírási kézikönyvek.  

Médiaműfajok Vizuális, auditív és audiovizuális média. Reklám. 
Reklámipar. Manipuláció. Fogyasztói társadalom. 
Túlfogyasztás. Tudatos fogyasztás.  

Szóelemzés, hagyomány, 
egyszerűsítés 

A szóelemzés elve (részleges és teljes hasonulás, 
összeolvadás, rövidülés, kiesés). 
A hagyomány elve (a j és az ly használata, a történelmi 
családnevek írása). Az egyszerűsítés elve (többjegyű betűk 
kettőzése, három azonos mássalhangzó kettőre 
egyszerűsítése) és a kivételek (dupla kétjegyű mássalhangzók 
az összetett szavak határán, három azonos mássalhangzó a 
kötőjellel toldalékolt nevekben). 

Sajtóműfajok 1.  A sajtótermék meghatározása. 
A sajtótermékek csoportosítási lehetőségei és fajtái. 
Sajtóműfajok. Tájékoztató és véleményközlő műfajok. 
A sajtó tájékoztató műfajai: a hír, a közlemény, a tudósítás, 
a riport, az interjú és a szemle. 
Ezek tartalmi és formai sajátosságai. 

Különírás, egybeírás Az összetett és a többszörösen összetett szavak. Az 
egybeírás három alapesete: egybeírás jelentésváltozás miatt, 
egybeírás hiányzó viszonyrag miatt, egybeírás a hagyomány 
jegyében. A teljes egybeírás és a kötőjeles egybeírás 
szabályai az alárendelő és a mellérendelő szóösszetételek 
esetében. 

Gyakorlás: különírás, 
egybeírás 

A többszörösen összetett szavak helyesírása: egybeírás hat 
szótagig, kötőjeles írás hat szótag fölött. Az igekötő mint az 
összetétel tagja: a legalább két szótagból álló igekötők. Az 
ún. mozgószabály alkalmazása. Anyagnévi jelzős, számnévi 
jelzős, folyamatos melléknévi jelzős szerkezetek egybe- és 
különírása. Tőismétlés, szóismétlés és mellérendelő 
szóösszetétel.  Toldalékolhatóság és kötőjel. 

Sajtóműfajok 2.  A véleményközlő sajtóműfajok közös ismérve. Az egyes 
véleményközlő sajtóműfajok tartalmi és formai sajátosságai: 
a cikk, a kommentár, a glossza, a nyílt levél, az olvasói levél, 



a kritika. Objektivitás és szubjektivitás. Újságírói 
függetlenség és egzisztenciális kiszolgáltatottság. 

A kezdőbetű Közszavak és tulajdonnevek. Megszólítás hivatalos levélben 
és magánlevélben. A feliratok helyesírása. 
A tulajdonnevek fajtái: személynevek, állatnevek, földrajzi 
nevek, égitestek nevei, intézménynevek, márkanevek, 
kitüntetés- és díjnevek, címek. 
A tulajdonnevek helyesírásának szabályai. Egybeírás, 
kötőjelezés és különírás, nagy és kis kezdőbetűk. 

Rádiós műfajok Széles szórású tömegkommunikációs eszközök. 
Közszolgálati és kereskedelmi, egyprofilú és többprofilú 
rádiócsatornák. Írott anyagot megszólaltató rádióműsorok 
és hangos anyagok. Élő, egyenes adás és felvett adás. Rádiós 
műfajok: híradó, zenei műsorok, beszélgetős műsorok, 
korosztályi-, réteg- és kisebbségi műsorok, művészeti és 
irodalmi műsorok, szórakoztató műsorok, sportműsorok, 
sorozatok és magazinok. 

Az idegen szavak 
helyesírása 

Jövevényszavak (meghonosodott szavak) és idegen szavak. 
Latin betűs nyelvekből származó és nem latin betűs 
nyelvekből származó idegen szavak. Magyaros írásmód és 
az idegen eredeti magyar kiejtését tükröző átírás. A ch, az x 
és a q átírására vonatkozó szabályok. Az -i képző és az i-re 
vagy y-ra végződő idegen helységnevek. Idegen nevek 
kötőjeles toldalékolása. Az a-ra, e-re, o-ra, ö-re végződő 
idegen szavak, nevek toldalékolása. 

Tévés műfajok 1.  Audiovizuális tömegkommunikációs eszközök: mozi és 
televízió. Közszolgálati és kereskedelmi televíziós csatornák. 
Tematikus csatornák. Nézettség és színvonal. A televíziós 
műsorok hét nagy csoportja: információs műsorok, 
filmműsorok, kulturális és oktató műsorok, gyerekműsorok, 
sportműsorok, szórakoztató műsorok, promóciós műsorok. 
Tulajdonosi viszonyok, finanszírozás és műsorszerkezet. 
Televíziós hír és újsághír. 

Az elválasztás. Az 
írásjelek  

A szótagolás általános szabályai és a kivételek: az összetett 
szavak, az összetett idegen szavak, az igekötők és a fokjel 
elválasztása. Az írásjelek és alkalmazásuk köre. A vessző 
használatára vonatkozó szabályok. A mondatvégi írásjelek 
megválasztása alárendelő és mellérendelő összetett 
mondatok esetében. Az írásjelek használata idézés során. Az 
írásjelek érzékeltetése a beszédben.  

Tévés műfajok 2.  Filmműsorok: játékfilmek és sorozatok. Kulturális és oktató 
műsorok. Gyerekműsorok. Sportműsorok (élő közvetítés és 
közvetítési jog). Szórakoztató műsorok: a kabaré, a show-
műsor, a könnyűzenei adás, a valóságshow és a 
tehetségkutató versenyek. Filmtörténet és televízió-történet.  

Rövidítések, mozaikszók, 
számok 

A mozaikszó, a szóösszevonás és a rövidítés. A valódi és a 
jelszerű rövidítések. Írásmódjuk és toldalékolásuk. 
A számnevek helyesírása kétezerig és tovább. 
A sorszámnevek toldalékolása. A keltezés bevett formái. Az 
évszám mint alany, mint birtokos jelző és mint névutós 
álszintagma tagja. 

Vizuális kommunikáció Nyelvi és nem nyelvi jelek. Velünk született (fiziológiai 
eredetű) és tanult nem nyelvi jelek. A beszédet kísérő 
akusztikus jelek (az ún. szövegfonetikai eszközök): a 
hangsúly, a hanglejtés, a hangerő, a beszédtempó, a szünet. 



A beszédet kísérő vizuális jelek: a mimika, a gesztus, a 
testtartás, a térköz, a külső megjelenés. 
A beszédet kísérő akusztikus és vizuális jelek 
érzékeltetésének lehetőségei írásban. 

Jelek és jelrendszerek A szemiotika tudománya. A jel fogalma. Természetes és 
mesterséges jelek. A jelek típusai: ikon, index, szimbólum. 
Jelelem (hang) és nyelvi jel (morféma, szó stb.). A nyelvi jel 
részei: jelölő (hangsor) és jelölt (fogalom). A jeltárgy (a jelölt 
fogalom jelentéskörébe tartozó egyedi tárgy). 

Kommunikáció és etikett Az etikett fogalma általában. A kommunikációs 
illemszabályok. Köszönési szokások (ki köszön előre). 
Tegezés és magázás (a tegezés kezdeményezésének joga). A 
telefonbeszélgetés illemszabályai (köszönés, bemutatkozás, 
az alkalmatlankodás elkerülése stb.). Öltözködési normák 
(melyik alkalomra milyen öltözet való). 

Hangalak és jelentés Hangalak és jelentés kapcsolata egy szón belül (motivált és 
motiválatlan szavak) és több szó viszonyában (többjelentésű 
és azonos alakú szavak, rokon értelmű és hasonló alakú 
szavak, ellentétes jelentésű szavak). 
A motivált szavak alfajai: hangutánzó és hangulatfestő 
szavak. 
A rokon értelmű szavak alfajai: azonos jelentésű és hasonló 
jelentésű szavak. 
A hasonló alakú szavak alfajai: alakváltozatok és alakpárok. 
A szavak jelentésmezője: hierarchikus és egyenrangú 
kapcsolatok; logikai és fogalmi viszonyok. 

Hivatalos levél, kérvény A hivatalos levél formai követelményei: a feladó, a címzett, 
a keltezés és a tárgymegjelölés elhelyezése a fejlécben, a 
megszólítás, a kifejtés, a záradék, az elköszönés és az aláírás. 
A kérvény mint hivatalos levél, és tartalmi sajátosságai 
(udvariasság és meggyőző érvelés). 
Az e-mail etikett illemszabályai (tárgymegjelölés, korlátozott 
terjedelmű anyagok csatolása, gyors válasz stb.). 

Nyelvünk Európában és 
a nagyvilágban. 
Két- és többnyelvűség 

A magyar nyelv statisztikai adatai, egynyelvűség, 
kétnyelvűség, többnyelvűség. 

A magyar nyelv más 
nyelvek tükrében. 
Szótár- és 
kézikönyvhasználat 

A magyar nyelv és idegen nyelvek összehasonlítása 
grammatikai jellemzők alapján.  

A magyar hangrendszer 
nyelvjárási eltérései 

Nyelvjárások: zárt ë, rövid å. 

Nyelvi attitűd. 
Nyelvi tolerancia 

Nyelvi értékítélet, presztízs, stigma, túlhelyesbítés, nyelvi 
sznobizmus. 

A szöveg Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 

Önéletrajz, online 
űrlapok 

Önéletrajz, formai követelmények. 

A szöveg szerkezete. 
Az esszé 

Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. 

A szöveg 
szerkezettípusai, 
jelentése, témája. 
Az értekezés 

Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; 
beszélt, írott, elektronikus; spontán, tervezett). Szövegműfaj 
(elbeszélő, leíró, érvelő). 

Kapcsolóelemek a 
szövegben 

Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, 
szövegfókusz, kulcsszó, cím). Szövegpragmatika 



(szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, 
forgatókönyv). 

A szöveg grammatikája Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, 
határozószó, előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés). 

A működő szöveg. 
Anyaggyűjtés a 
könyvtárban 

Fogalmi séma, nézőpont, implikáció, kontextus, 
intertextualitás katalógus, hivatkozás, plágium. 

A szövegszerkesztés 
szabályai 

Betűtípus, betűméret, sorköz.  

Anyaggyűjtés az 
interneten 

Szerzői jogok. 

A multifunkcionális 
szöveg 

Intertextualitás. 

Anyaggyűjtés: múzeum, 
kérdőív, interjú 

Interjú, kérdőív, felmérés, vélemény, helyes kérdezés 
módszertana. 

Szövegtípusok, 
stílusrétegek 
Kommunikációs 
helyzetgyakorlatok: 
felelés, érettségi 

Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, 
választékos stb.). Stílushatás, stílusréteg (társalgási, 
tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi), 
stílusérték (alkalmi és állandó). 

Jellemző szövegtípusok 
I. 
Kommunikációs 
helyzetgyakorlatok: 
állásinterjú. 

Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; 
beszélt, írott, elektronikus; spontán, tervezett). Szövegműfaj 
(elbeszélő, leíró, érvelő). 

Jellemző szövegtípusok 
II. 
Kommunikációs 
helyzetgyakorlatok: 
hivatalos ügyintézés 

Társalgási, közéleti, hivatalos, tudományos, publicisztikai, 
szépirodalmi szövegtípus, spontán és tervezett szöveg. 

A tudományos stílus. 
A tudományos stílus 
negatív kommunikációs 
szerepe. 

Tudományos stílus, szakszó, terminus technicus. 

A publicisztikai stílus. 
A publicisztikai stílus 
kommunikációs szerepe. 

Publicisztikai stílus, divatszó. 

A hivatalos stílus. 
A hivatalos stílus 
kommunikációs szerepe 

Hivatalos stílus, sablon, formai követelmény. 

Az irodalmi stílus. 
Szövegértési képesség 
fejlesztése  

Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, 
körmondat). 
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, 
áthajlás, figura etimologica, expresszivitás, eufemizmus, 
evokáció, archaizálás, egyéni szóalkotás, poétizáció. 
 

Szóképek és alakzatok. 
Szóképek és alakzatok a 
mindennapi 
kommunikációban 

Szókép (metafora, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, 
összetett költői kép, allegória, szimbólum).  
Alakzat (ellipszis, hasonlat, kötőszóhiány, ismétlődés, 
gondolatritmus, oximoron).  
 

A társalgási stílus. 
A társalgási stílus 
kommunikációs szerepe 

Társalgási stílus, érzelemkifejezés, töltelékszó, 
szerkesztetlenség. 

Stílusgyakorlatok – 



A szleng Szleng, csoporthoz tartozás, csoportnyelv, identitás, 
szóalkotás. 

Hogyan használjuk a 
szlenget? 

Udvariassági szabályok. 

A szónoki stílus Szónoki stílus, kisközéletiség, nagyközéletiség, 
választékosság. 

Beszédzavarok, nyelvi 
zavarok 

Nyelvi zavar, diszfázia, afázia, diszlexia, diszgráfia, 
logopédia, diszkalkulia, beszédzavar, pöszeség, selypítés, 
raccsolás, beszédritmus zavarai, hadarás, dadogás. 

Online és offline társas 
kapcsolatok. 
Új kommunikációs 
formák: Linkedin 

Kapcsolattartás, kapcsolati háló, kommunikációs 
rendszeressége. 

Szövegalkotás kiselőadás, kérvény, meghatalmazás, motivációs levél, stb. 

 


