
Tervezett szóbeli érettségi tételek magyar nyelv és irodalomból a 12.D osztály számára a 2021-2022-

es tanévben 

Készült a 100/1997. (VI.13.) kormányrendelet alapján, amely hatályos 2022.01.01.-2023.12.31-ig. 

 

 

Irodalom 

 

I. M Művek a magyar irodalomból; kötelező szerzők 

1.  Petőfi Sándor hitvesi költészete 

2.  Arany János Toldi és a Toldi estéje 

3.  Ady Endre istenes versei 

4.  Kosztolányi Dezső Édes Anna 

5.  Babits Mihály költői indulása; a Levelek Irisz koszorújából kötet versei 

6.  A gyermek és felnőtt motívuma József Attila költészetében 

II.   Művek a magyar irodalomból; választható szerzők  

7.  Szabó Lőrinc költészetének jellemző vonásai 

8.  A romantika stílusjegyei Vörösmarty Mihály költészetében 

9.   Krúdy Gyula Szindbád novellái 

10.  A háború élményének tükröződése Radnóti Miklós költészetében 

11.  Örkény István egyperces novellái 

12. Az irodalmi paródia jellegzetességei Karinthy Így írtok ti című alkotásában 

III.  Művek a magyar irodalomból; kortárs szerzők 



13. Szabó T. Anna írói világa: költészete és kisprózája 

IV. M Művek a világirodalomból 

14.  A  Biblia 

 

15. A romantika korstílusának jellemzői egy szabadon választott világirodalmi alkotásban  

16. A realizmus stílusjegyei egy szabadon választott világirodalmi prózai alkotásban 

V. S  Színház- és drámatörténet 

17. Shakespeare színháza, drámái 

18. Madách Imre: Az ember tragédiája 

VI.  Az irodalom határterületei 

19. A magyar népmesék 

VII. R  Regionális kultúra 

20.  Szabó Magda Abigél című regénye 

 

 

 

Nyelvtan 

 

 

I. K Kommunikáció 

1.  A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói 

2.  Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei 

3.  A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek összefüggései a kommunikációs 

folyamattal 

II.  A magyar nyelv története 

4.   A magyar nyelv eredete; a finnugor nyelvrokonság bizonyítékai 

5.  A magyar nyelv történetének fő korszakai 

6.  A mai magyar nyelvművelés néhány fontosabb kérdése 

III.  Ember és nyelvhasználat 

7.  A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben 



8.  A nyelvváltozatok rendszere: a nyelv vízszintes és függőleges tagolódása 

9.  Az új “szóbeliség” (skype, chat) jelensége és jellemzői 

IV.  A nyelvi szintek 

10.  A hangkapcsolódási szabályok típusai és a helyesírás összefüggése 

11.  A magyar helyesírás rendszerszerűsége 

12. A mondatrészek fogalma; fajtái, felismerésük a mondatban 

V.  A szöveg 

13.  A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra 

14. A szövegkohézió, a témaháló és a cím 

15.  Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípusok: mindennapi, hivatalos, tudományos és 

szépirodalmi szövegek 

VI.   A retorika alapjai 

16.  A hivatalos felszólalás, hozzászólás különböző helyzetekben, a nyilvános beszéd, a 

közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai 

17.  A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig 

VII.  Stílus és jelentés 

18.  Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes 

jelentés 

19. Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és szépirodalmi szövegekben: hasonlat, metafora 

20. A leggyakoribb stílusrétegek jellemzői (felismerése, elemzése, összefüggésben a 

szövegtani jellemzőkkel) 

 


