
Tételcímek a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 12.A osztálya számára a 

2021. júniusi magyar irodalom középszintű vizsgájára 

 

I. témakör: Művek a magyar irodalomból - Kötelező szerzők  

 

1. A stílusparódia eszközei  Petőfi Sándor A helység kalapácsa című komikus eposzában  

2. A bűn és bűnhődés megjelenítése Arany János balladáiban  

3. A szimbolikus kifejezésmód sajátosságai Ady Endre Új versek kötetének  

    A magyar Ugaron ciklusa alapján 

4. A prófétaszerep vállalása Babits Mihály Jónás könyve című alkotásában 

5. Lélek- és társadalomrajz Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében 

6. A gyermek motívuma József Attila költészetében 

 

II. témakör: Művek a magyar irodalomból - Választható szerzők  

 

7.  A rokokó stílusjegyei Csokonai Vitéz Mihály költészetében  

8.  Az elbeszélésmód sajátosságai Mikszáth Kálmán A jó palócok című kötetének  

     néhány novellája alapján 

9.   A falu- és parasztábrázolás újszerűsége Móricz Zsigmond novellisztikájában 

      - néhány szabadon választott műve alapján 

10. A halálraítéltség  és  az  idill  összefonódása Radnóti Miklós költészetében 

11. Groteszk látás- és ábrázolásmód Örkény István Tóték című drámájában 

12. A világlátás és kifejezésmód sajátosságai Kertész Imre Sorstalanság című regényében 

 

                    III. témakör: Művek a magyar irodalomból - Kortárs szerzők  

13. A totális hatalom mechanizmusai Dragomán György: A fehér király című regényében 

 

                    IV. témakör: Művek a világirodalomból  

 

14. Ibsen A vadkacsa mint az élethazugságok drámája  

15. A társadalmi felemelkedés lehetőségei Balzac Goriot apó című regényében  

16. A diktatúra kiépülésének folyamata Orwell Állatfarm című regényében 

 

                    V. témakör: Színház és dráma  

 

17. A komikum eszközeinek bemutatása Molière : Tartuffe című vígjátékában 

18. Az eszmék változása Madách Imre Az ember tragédiája című alkotásában  

 

                    VI. témakör: Az irodalom határterületei  

19. A krimi műfaji jegyei - Agatha Christie: Gyilkosság az Orient expresszen  

 

VII. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom  

20.  Budapest egy-egy arca Térey János: Átkelés Budapesten című kötete alapján 

 

 



Tételcímek a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 12.B osztálya számára a 

2021. júniusi magyar nyelv középszintű vizsgájára 

 

1. témakör: Kommunikáció 

 

1.  A kommunikációs folyamat tényezői 

2.  Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei 

3.  Tömegkommunikáció: a reklám 

 

 

2. témakör: A magyar nyelv története 

 

4.  A nyelvújítási mozgalom jelentősége 

5.  A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése 

 

 

3. témakör: Ember és nyelvhasználat 

 

6. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra 

7. A nyelv és a gondolkodás 

8.   A két- és többnyelvűség 

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

  

  

4. témakör: A nyelvi szintek 

 

10.   A magyar helyesírás jellemzői és alapelvei 

11.   Az egyszerű és összetett mondatok felismerése, egyszerű mondatok elemzése. 

  

5. témakör: A szöveg 

 

12.  A szöveg szerkezete: cím, bekezdés, tömb 

13.  A szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és stratégiák 

14.  A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok (önéletrajz,  

       kérvény, hivatalos levél) 

  

6. témakör: A retorika alapjai 

 

15.  A szónoki beszéd megszerkesztésének folyamata 

16.  A retorika mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben 

  

  

7. témakör: Stílus és jelentés 

 

17.   Egyjelentésű, többjelentésű és azonos alakú szavak 

18.   Az alakzatok fajtái és jellemzői 

19.   A szóképek köznyelvi és szépirodalmi szövegekben: hasonlat, metafora, metonímia 

20.   A társalgási stílus ismérvei 

 

 


