
 

 

 
 

 

 

 

 

Az anyanyelv már nevében is a legszorosabb összetartozást fejezi ki az azonos nyelvet beszélő 

emberek között. Az anyanyelven megszülető irodalom alkotói és hallgatói olyan olvasói 

hagyományt, kultúrát teremtenek, amely megerősíti egy közösség tagjainak az identitását, mert a 

„… nemzeti hagyomány s nemzeti poézis szoros függésben állanak egymással.”(Kölcsey Ferenc). 

Egy nemzet megmaradásának alapja, de fennmaradásának, jövőjének  is a záloga a kultúrája, az 

anyanyelve. 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgynak ezért van kitüntetett szerepe: gondolkodni tanít, 

ismereteket ad át, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz. Egy nép szimbolikus szövegei 

többnyire irodalmi alkotások, amelyek a legszorosabb összetartozást fejezik ki. Ezek olvasása, 

tanítása személyiséget formál, fejleszti a szépérzéket, az ítélőképességet, az erkölcsi 

érzékenységet. Ezzel a magyar nyelv és irodalom tantárgy az érzelmi nevelés egyik legfontosabb 

eszköze. 

 

Kultúránk, benne irodalmunk magyarul született meg, és ezen a nyelven formálódik tovább. A 

magyar irodalom a Kárpát-medence magyarságának irodalma. Nyelvünk, történelmünk, kultúránk 

közös. Kulturális értelemben egy nemzet vagyunk. Ezért a magyar nyelv és irodalom tantárgy  is a 

Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen és egységben kezeli. 

 

A Kárpát-medencei kulturális örökségünk része, tehát kiemelt fontosságú számunkra a 

magyarsággal együtt élő német nemzetiség öröksége, a nemzetiségi nyelv és a nemzetiségi kultúra 

közvetítése, és a nemzetiségi identitás megalapozása is. A tanulók kétnyelvűségéből adódó 

nyelvhasználati és kulturális sokszínűség megőrzése, átélése iskolánk kiemelt feladatai közé 

tartozik. 

 

Célunk, hogy a német nyelvet jól beszélő, identitástudattal rendelkező, a társadalomba 

harmonikusan beilleszkedni tudó, konstruktív életvezetésű tanulókat neveljünk, a magyarországi 

német nemzetiség jövőbeni értelmiségét, amely Magyarországon tevékenykedve hozzájárul majd 

az ország kulturális sokszínűségéhez. 
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Célok és feladatok 

 

• cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát. 

Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén 

szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Ismerjék és értsék múltjukat, jelenüket, benne 

önmagukat. 

• A tanulók felkészítése arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később 

formálói legyenek. 

• A tanulók megértsék a gondolkodás, a viselkedés és a nyelvhasználat összefüggéseit, 

ennek feltétele a biztos szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése. Az, hogy a diákok 

szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek megfelelően tudják kifejezni 

magukat. 

• Ismerjék nyelvünk szerkezetét, grammatikáját, a nyelvhelyességi szabályokat, a stilisztikai 

árnyalatokat, hiszen csak ezek ismeretében tudják megítélni saját és a többi ember nyelvi 

teljesítményét. Ezek alapján ismerik fel az adott kommunikációs helyzetet, szövegösszefüggést, a 

műfaji elvárásokat. 

• Cél, hogy a nyelvi megnyilatkozások jelentésszintjeit és -árnyalatait a képzési szakasz 

végén megértsék, mert így veszik észre a manipulációt vagy értik meg  az összetett üzeneteket. 

• A tanulók tudják elhelyezni anyanyelvüket a világ többi nyelve között, ismerjék nyelvük 

történelmi fejlődését. Értsék, hogy a nyelv a jelenben is folyamatosan változik, s ezért a 

változásért felelősséggel tartoznak. 

• Alakuljon ki nyelvhasználati igényességük. Legyen elemi elvárás számukra – önmaguktól 

és másoktól is – a pontos és a magyar nyelvhelyességi szabályokat betartó szövegalkotás, a 

magyar helyesírás szabályainak ismerete. 

• Értsék meg és példákkal tudják szemléltetni, hogy a nyelv és a gondolkodás, a beszéd és a 

gondolkodás feltételezik egymást, szorosan összefüggnek, ismerjék fel, hogy a nyelv 

szegényedése a gondolkodás szegényedését jelenti. 

• Fontos cél a digitális kompetencia fejlesztése is, az IKT-eszközök tudatos és kreatív 

alkalmazása. 

• A digitális világ bővülésével a diákokra hatalmas információ-mennyiség zúdul. Meg kell 

tanulniuk kiválasztani a fontos, értékes adatokat és ismereteket, azt is, hogy ezen adatokat és 

információkat etikusan és kritikusan használják, építsék be  tudásukba. 

• Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek 

megfelelő művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti ismeretekkel. A képzési 

szakasz első felében ezek az ismeretek állnak a tananyag középpontjában. Fontos, hogy a diákok 

az irodalmat egy közösség történelmi-társadalmi folyamataként is lássák.  Mindkét képzési 

szakasz célja és feladata az irodalmi művek elemző értelmezése. Ez fejleszti a gondolkodást, az 

erkölcsi érzéket, segíti az érzelmi nevelést. Az önálló elemzési készség fejleszti az önismeretet, 

önbizalmat ad, fejleszti az anyanyelvi kompetenciát is. 

• Cél, hogy a tanulók rendelkezzenek az irodalmi művek értelmezéséhez szükséges elemzési 

stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló értelmezés 

kialakítására. 

• Vegyék észre a különböző korok szerzői, művei között kialakuló párbeszédet, az irodalom 

vándortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 

• A XXI. század emberei már élethosszig tanulnak, ezért a diákoknak meg kell őrizni 

kíváncsiságukat, meg kell tanulniuk középiskolás módon tanulni. Ennek feltétele, hogy olvasó 

emberekké neveljük őket, akik többféle olvasási és értelmezési technikákkal rendelkeznek, az 

általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már 

meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni 



és kiemelni az összefüggéseket. Tudnak önállóan jegyzetelni. 

• Alakuljon ki a diákokban az önfejlesztés igénye. Ennek alapja az önvizsgálaton alapuló 

magatartás és gondolkodás fejlesztése. Az irodalmi szövegek sokfélesége biztosítja, hogy olyan 

esztétikai, morális, lélektani, társadalmi kérdésekkel szembesüljenek a tanulók, amelyekben 

felismerik önmagukat, saját gondjaikat. 

 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az 

alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá 

nevelés; mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás; anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek; 

irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. Minden 

nyelvtanóra kiemelt feladata a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. 

 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A tantárgyi 

koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik fontos elve. Bizonyos irodalmi témakörök 

feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését az órai munkába 

vagy a házi feladatba. 

 

A magyar nyelv és irodalom tanításának nemcsak a műveltségátadás, a kompetenciafejlesztés, 

hanem az érzelmi nevelés is a célja. A diákok érzelmi fejlődése az alapja későbbi személyes 

boldogulásuknak, együttműködési képességüknek, társadalmi beilleszkedésüknek és kulturált 

viselkedésüknek. 

A képzési szakasz feladata, hogy a tanulókat felkészítse az érettségire, tegye lehetővé – megfelelő 

ismeret, műveltség átadásával, a tanulói kompetenciák fejlesztésével – a sikeres továbbtanulást, a 

társadalomba való beilleszkedést. Érett, gondolkodó, ép erkölcsi érzékkel rendelkező, 

kiegyensúlyozott felnőttekként kerüljenek ki a közoktatásból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése, illetve a 

nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten 



birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok funkcionális 

elemzésére, gyakorlati alkalmazására. Így segítve és megalapozva a tanulók önálló 

ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros összefüggésben levő differenciált 

gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és igényét. A tanuló folyamatosan fejlődő 

szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve 

képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek 

azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek megértésére, elemzésére, kritikai 

feldolgozására. Mindezek birtokában alkalmassá válik a másodlagos, átvitt kifejezésmódból 

adódó jelentések felismerésére, reflexiójára és arra, hogy saját szövegek alkotása során maga is 

éljen velük. A szövegek önálló megalkotásában képes megfelelni a beszédhelyzetet, a 

hallgatóságot figyelembe vevő, az alkotói szándékból, az olvasók igényeiből, továbbá a 

különféle szövegműfajok normáiból fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális elvárásoknak. 

 

Az anyanyelvi nevelés további feladata, hogy tudatosítsa a diákokban: a nyelv változó, fejlődő 

rendszer, eszközszerű használata elengedhetetlen a világról való tudás megszerzéséhez és a  

hatékony kifejezőképesség fejlesztéséhez. A nyelvi rendszer nem értelmezhető a beszélőtől 

független létező jelenségként, a nyelvi jelentés a nyelv szóbeli és írásos működése során jön 

létre. 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves egységben, 

párhuzamosan közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát. E feladatát a 

magyar nyelv és irodalomtanítás akkor tölti be, ha hiteles kérdések és válaszok 

megfogalmazásával, motiváló befogadási, kifejezési helyzetek teremtésével reagál a diákok 

mindennapi életvilágára, önkifejezési, értelmezési problémáira és érzelmi-gondolati 

felismeréseire egyaránt. 

 

A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet alapvető kérdéseivel, biztosítva a kultúra 

folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi problémák 

megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az én és a másik közötti 

különbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet, 

az élmények feldolgozásának és megőrzésének képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

diákokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye. 

 

A fenti célok mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és 

megerősítése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos 

formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő 

megismertetése. Az így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a 

képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik a 

sokoldalú és többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat. 

 

Az irodalomtanítás feladata, hogy a művészet hatása révén kreatív gondolatokat, intenzív 

élményeket közvetítsen, a megbeszélés, a szóbeli és írásbeli szövegalkotás révén pedig az 

önkifejezés és a másik meghallgatásának társas élményéhez juttassa a diákokat. Átélhetnek, 

megismerhetnek, sőt saját élményeiken, reflexióikon átszűrve meg is érthetnek olyan 

élethelyzeteket, érzelmeket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, megoldási mintákat, 

magatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a saját életükben is 



érvényesíthetők. 

 

A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tartalmai hozzájárulnak a tanulók lelki-érzelmi 

nevelődéshez. Az irodalmi olvasmányok, élmények belső tartalékok is, fejlesztik az 

önismeretet, a valóságismeretet, összességükben az élet értékét sugallják. A tantárgyunk tehát 

nem a konkrét egészségfejlesztési ismeretekkel, inkább az egészségmegőrzéshez szükséges 

attitűdök kialakításával járulhat hozzá a mindenkori ifjú nemzedékek jóllétéhez. 

 

Az emberi kapcsolatok mikrotörténéseinek, a kapcsolatok szociális tartalmainak érzékelése, 

felfogása, értékelése fejleszti a szociális érzékenységet, az irodalmi művek révén megismert 

különféle alkatok, magatartásformák pedig támogatják az erkölcsi ítélőképességet. Az 

értékkeresés az értékválság folyamatának megfigyelése, értelmezése módot az empátia, az 

önismeret és az erkölcsi tudatosság elmélyítéséhez. A nyelvi, irodalmi tanulmányaik révén a 

tanulók képessé válnak annak bemutatására, másokkal való megosztására, hogyan hordozzák és 

fejezik ki a magyar és a világirodalom alkotói különböző korok és emberek tapasztalatit, 

élményeit, gondolatait, erkölcsi megfontolásait. Mindezzel hatékonyan támogatja nyelvi és 

kulturális identitásuk alakulását, megerősödését. Az irodalmi alkotásokban fölmutatott 

változatos emberi életsorsok növelik a valóságismeretet, több szempontból elemezhető 

modelleket mutatnak, hozzásegítve a diákokat sokféle emberi életút, életpálya megismeréséhez, 

ezáltal is támogatva a saját életükkel, további tanulmányaikkal, pályaválasztásukkal kapcsolatos 

felelős döntéseiket. 

 

A pedagógiai programunkban lefektetett oktatási-nevelési célkitűzéseknek megfelelően az 

irodalomoktatás során is preferált témáink: 

szabadság és tolerancia, erkölcsi-szellemi kiválóság, a család értékei, a szeretet, ember–ember 

és ember–környezet kapcsolata, az identitáskeresés. 

 

A magyar nyelv és irodalomtanítás sajátos célja természetesen az is, hogy a tanulók éljenek 

meg, szerezzenek tapasztalatot különböző tevékenységekben, az egyéni feladatvállalásban, 

anyaggyűjtésben és előadásban, a kooperatív tanulás helyzeteiben (pármunkában, 

csoportmunkában), dramatikus játékban, különböző szövegértelmezési eljárások 

alkalmazásában. Mindez jelentősen fejleszti tanulási képességeiket, ezáltal támogatja 

középiskolai tanulmányaik sikerességét is. 

 

Szövegértési és szövegalkotási tudásuk alkalmazása minden tantárgyban érvényes és 

alkalmazható. A fenntarthatóságra és környezettudatosságra nevelés természetes terepe a 

szövegértő olvasás fejlesztéséhez felkínált, ebben alkalmazott szöveganyag, elsősorban az 

ismeretterjesztő és a dokumentum típusú szövegek feldolgozása révén. Érdemes tehát e 

szövegtípusok közül a környezeti hatásokkal, az ökológiával, a környezet és a társadalom 

viszonyával foglalkozókat előnyben részesíteni. Az érvelés, a vita tanításában-tanulásában is 

van motiváló ereje, ha ilyen össztársadalmi érdekeltségű, ugyanakkor az egyén 

mindennapjaiban is releváns témákat érintünk. Az irodalmi olvasmányok ember és természet 

sokféle viszonyát mutatják fel, ezek megbeszélése, tanulmányozása hozzásegíthet a természeti 

és a terem- tett környezethez való tudatos viszony kialakításához. A kritikus fogyasztói 

magatartásra való nevelés természetes területe a szövegértés. Több nyelvi témakör kínál módot 

például a reklámnyelv, a reklámhatás kritikus nyelvi elemzésére, az információk helyes 



értékelésére, a manipuláció felismerésére. Mindebben számíthatunk a tanulók önálló 

anyaggyűjtésére, kiselőadásaira, prezentációira. A magyar nyelv és irodalom tantárgy alkalmas 

arra, hogy a kulturális fogyasztás területén is igényt teremtsen. 

 

A tantárgy azzal is számol, hogy az elektronikus információhordozók, a világháló 

térhódításának és napi használatának közegében működik. E kihívás ugyanis jelentős erővel 

alakítja az anyanyelvi kultúrát és hat az irodalomolvasás szellemi jelentőségére. A 

középiskolákban tanított nyelvi-irodalmi kánont folyamatosan átértelmezi a globalizációs 

folyamat által generált „multikulturális” világszemlélet, amelyet nem lehet teljesen figyelmen 

kívül hagynunk. Ezért tárgyaljuk az irodalom határterületének nevezett „klasszikus” 

teljesítményeit (pl. krimi, humoros és szórakoztató irodalom, tudományos-fantasztikus 

irodalom), valamint az egyes irodalmi témák társművészetekben és különösen a filmben 

megjelenő feldolgozásait. Ezáltal remélhetőleg magát az irodalmat, illetve az irodalmi művek 

által közvetített üzeneteket is hatékonyabban tudjuk eljuttatni a tanulókhoz. 

 

A digitális kultúrát és a hatékony önálló tanulást egyaránt fejlesztik az önálló adatgyűjtés 

módszerei, a könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata mellett az internet 

kínálta lehetőségek alkalmazása. A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is egyúttal a megfelelő 

információk kiválasztása, rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása, az 

információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak, etikai normáinak ismerete és 

alkalmazása. 

 

 

 

 

Kulcskompetenciák 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztésében játszik 

döntő szerepet, ezenkívül jelentősen hozzájárulhat a digitális, a szociális és állampolgári, az 

esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőkészség elnevezésű kulcskompetenciák fejlesztéséhez 

is. A hatékony, önálló tanulás készségeinek-képességeinek fejlesztése szintén kitüntetett 

szerepet kap a magyarórákon. 

 

Fejlesztési feladatok 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

- Törekvés a jól formált, nyelvileg igényes beszédre és a megfelelő artikulációra. 

- A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kiejtésmód eszközeinek 

alkalmazása. A szünet, a hangsúly-, a beszédtempó-, a hangmagasságváltás és a 

hanglejtés modulációjának használatában rejlő kommunikációs lehetőségek 

megfigyelése és alkalmazása. 

- A kommunikációs folyamat összetevőinek azonosítása, értelmezése. 

- A testbeszéd, gesztusnyelv lehetőségeinek és korlátainak megtapasztalása. 

- A testbeszéd, a térközszabályozás és az arcjáték szerepének ismerete, tudatos 

alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása a hétköznapi 

kommunikációs helyzetekben és a tömegkommunikációban. 

- Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben, vitában. 

- Törekvés a hallott szöveg üzenetének dekódolására. 



- Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése 

hétköznapi kommunikációs helyzetekben, a tömegkommunikációban. 

- Saját vélemény megvédése vagy korrekciója. 

- Együttműködés csoportos beszélgetésben, vitában. 

- A kommunikációs zavarok, konfliktusok feloldásának eljárásai. 

- A manipulációs szándék(ok), a hibás következtetések és a megalapozatlan ítéletek 

felismerése. 

- Improvizáció, diákszínpadi előadás. 

 

2. Olvasás, az írott szöveg megértése 

- Különböző szövegek néma és hangos olvasása. 

- A szöveg gondolati, érzelmi-hangulati tartalmát közvetíteni képes értelmes és kifejező 

olvasás. 

- A különböző mondatfajták hanglejtésének megfigyelése és reprodukálása a hangos 

olvasásban. 

- Az olvasási stratégiák, a szövegértő olvasást támogató olvasási típusok folyamatos 

gyakorlása (pl.: felkészülés az olvasásra, az előzetes tudás előhívása, jelentésalkotás, 

jóslás, következtetés, értelmezés, értékelés, kérdések, reflektálás a szövegre, 

összefoglalás). 

- A mai köznyelvtől eltérő nyelvhasználatú (pl.: régi, archaizáló) szövegek 

megismerése, megértésük gyakorlása segédeszközökkel. 

- A szókincs folyamatos gazdagítása a nyelv minden rétegére kiterjedően; felkészülés az 

élethosszig tartó tanulás feladataira. 

- Nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegek 

önálló olvasása és megértése, a szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló 

alkalmazása (a téma megállapítása, a lényeg kiemelése, adatkeresés, ok-okozati 

kapcsolatok, válaszadás kérdésekre, vázlatkészítés, összefoglalás). 

- Különböző műfajú és rendeltetésű szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek 

feltárása és értelmezése. 

- Szöveg és kép viszonyának, összjátékának megfigyelése. Különféle ábrák, 

illusztrációk értelmezése. 

- Az információs kommunikációs technikák (IKT) műfajainak megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, az ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 

- Különböző stílusok és stílusrétegek felismerésének gyakorlása különböző rendeltetésű 

szövegekben, alkalmazásuk a szóbeli és írásbeli kommunikációban. 

- A vizuális közlés verbális és nem verbális elemei. 

- A művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások, megközelítési 

módok alkalmazása. 

- Szövegek kapcsolatának és különbségének felismerése és értelmezése. 

- Az olvasmányhoz kapcsolódó előzetes ismeretek, személyes élmények felidézése és 

megosztása. 

- Az olvasott szöveg cselekményének utólagos felidézése, a szereplők cselekedeteinek, 

jellemének, kifejtett és ki nem fejtett nézeteinek megértése. 

- A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi 

kérdések, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése. 

- Különböző olvasott vélemények összevetése, különbségek és hasonlóságok 



felismerése, értelmezése és kritikája különféle műfajokban. 

 

3. Írás, szövegalkotás 

- Olvasható, esztétikus, hatékony egyéni írásmód. 

- Lényegkiemelő, áttekinthető önálló jegyzetelési technika kialakítása. 

- Szövegalkotás a társadalmi (közösségi) élet minden fontos területén a papíralapú és az 

elektronikus műfajokban. 

- A nyelvi elemek különböző stílusértékéről tapasztaltak tudatos alkalmazása a 

fogalmazásokban, a kreatív szövegalkotásban. 

- Különböző nézőpontú rövidebb fogalmazások írása. 

- Önkifejezés és kreativitás különböző műfajokban (szövegek átírása különböző 

nézőpontokból stílus- és hangnemváltással, sajtóműfajok gyakorlása). 

- Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő szövegek írására. 

 

4. A tanulási képesség fejlesztése 

- Verbális és nem verbális információk célszerű gyűjtésének, szelekciójának, 

rendszerezésének, kritikájának és felhasználásának gyakorlása. 

- A könyvtári információkeresés ismereteinek bővítése, múzeumi információk. 

- Az internetes adatgyűjtés technikái, hypertextek, linkek használata. 

- Az idézés formai és etikai szabályai. A forráskritika technikáinak ismerete. 

- Önálló vázlatkészítés különféle eljárásokkal (fürtábra, gondolattérkép, szemponttáblázat, 

- T-táblázat stb. 

- Vázlat alapján különböző műfajú szövegek alkotása. 

- Verbális és nem verbális információk együttes kezelése, megértése (pl.: illusztráció, 

tipográfia, elrendezés értelmezése szövegösszefüggésben, tartalomfeltöltés, 

tartalommegosztás, címkézés). 

- A tömörítés, a lényegkiemelés, az összefoglalás gyakorlása, önálló jegyzetkészítés. 

- Az összefoglalás önálló alkalmazása (pl.: a lényeg kiemelése, időrend követése, 

adatok rendszerezése, álláspontok elkülönítése). 

- Felkészülés az információ értékének, jelentőségének felismerésére, értékelésére, 

kritikájára. 

- Szövegek pontos, értelmező felidézése és önálló, aktív reprodukálása a célnak 

megfelelően. 

- Szövegek alkalmazása új helyzetben. 

-  

 

5. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

- A nyelvtani ismeretek önálló alkalmazása a nyelvi-nyelvhasználati

 jelenségek megközelítésében. 

- A nyelv több szempontú megközelítése (a nyelv mint jelrendszer, nyelv és 

gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás, nyelvtípusok). 

- A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő 

eljárásokkal. 

- A szöveg nyelvi egységeinek és szerkezeteinek jelentéséből, illetve a kommunikáció 

nem nyelvi eszközeiből fakadó jelentések, jelentésviszonyok feltérképezése. 

- Jelentéstani és pragmatikai alapfogalmak önálló használata különböző szövegek 

kritikai megközelítésében. 

- A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való (szociolingvisztikai) szemlélete. 



- Nyelvhelyességi problémák önálló megoldása (szóban és írásban egyaránt). 

- Önálló kézikönyvhasználattal törekvés a normakövető helyesírásra. 

- A nyelvi állandóság és változás jelenségeinek megfigyelése. 

- Tájékozódás a nyelvközösség és a nyelvi rendszer történetének főbb szakaszaira 

vonatkozóan. 

- A magyar nyelv eredetének, a nyelvcsaládba tartozás főbb bizonyító eljárásainak 

megismerése. 

- Napjaink nyelvi változásainak felismerése. 

- Az anyanyelvhez és az idegen nyelvhez kötődő sajátosságok összevetése az általános 

nyelvészeti ismeretek felhasználásával. 

 

6. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

- Annak felismerése és tudatosítása, hogy az elemző-értelmező olvasás elmélyíti az 

élmény- és tapasztalatszerzést. 

- Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, 

erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés forrása. 

- A lírai beszédmód változatainak értelmezése; korszakjellemző beszédmódok néhány 

jellegzetes alkotásának összevetése. 

- A költői nyelvhasználat összetettségének felismerése, a grammatikai eszközök 

funkciójának értelmezése. 

- A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása. 

- Versszervező elvek felismerése és értelmezése különböző korokban keletkezett 

művekben. 

- Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj összefüggéseinek megfogalmazása néhány 

jellegzetes példán. 

- Különböző típusú, terjedelmű és műfajú – klasszikus és kortárs, magyar és 

világirodalmi – epikai művek elemzése, értelmezése. 

- A megismert narratív formák alkalmazása a mindennapi történetmondásban, a kreatív 

írásban, az írásbeli fogalmazásokban. 

- A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése a jellemzésben; az irónia. 

- Az idő- és térmegjelöléseknek vagy ezek hiányának értelmezése. 

- Az elbeszélés szerkezete és a történet időrendje közötti eltérés értelmezése. 

- A jelentés és az időszerkezet összefüggésének bemutatása különböző epikai művekben. 

- A nézőpontok és a nézőpontváltások funkciójának értelmezése. 

- A drámai történetmondás sajátosságai. 

- Színház és dráma kapcsolata. 

- Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új jelenségei. 

- Alapvető emberi alaphelyzetek, irodalmi témák felismerése és megbeszélése. 

- A magyar és a világirodalom néhány jelentős témája és formai hagyománya. 

- Különböző világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, 

formai megoldások közötti kapcsolódási pontok azonosítása, elhelyezése többféle 

értelmezési kontextusban. 

- Történeti és aktuális olvasatok. 

- A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy 

hagyományaival, kódjaival. 

 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 



- Az ízlés kontextuális függőségének megértése (pl.: kulturális, történeti, közösségi, 

családi, egyéni beágyazottság). 

- Igény és képesség az ízlés önálló fejlesztésére. 

- Igény a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok hátterének megértésére, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra. 

- Konfliktuskezelési eljárások tanulása. 

- Különféle műfajú, más más művészeti ághoz tartozó művek összehasonlítása, a mű 

hatása mint műfaj- és médiumfüggő tapasztalat. 

- A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése. 

- Más kultúrák megismerésének igénye. 

 

Közműveltségi tartalmak 

 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

1.1. Beszédhallás, hallás utáni értés, beszéd 

– hallás utáni értés: beszédszándékok (tájékoztatás, kapcsolattartás, beszélgetés, 

meggyőzés, manipuláció); 

– érthető, jól artikulált, összefüggő beszéd, nyelvi és nem nyelvi kódok, kulturális, 

magatartásbeli jellemzők; 

– beszélt nyelvi szövegek kommunikatív, retorikai jellemzői. 

1.2. Monologikus szöveg (előadás, szónoki beszéd) és memoriterek értelmező tolmácsolása 

 

2. Olvasás, az írott szövegek megértése 

2.1. Szövegértési stratégiák 

– olvasási, szövegbefogadási módok és stratégiák (értelmező, kritikai, kreatív olvasás) 

különböző nyomtatott és elektronikus, folyamatos és nem folyamatos szövegeken, 

valamint egyéb vizuális közlésekben; 

– ábrák, képek, illusztrációk kapcsolata a szöveggel. 

2.2. Szövegelemzési eljárások 

– eltérő kommunikációs célú szövegtípusok nyelvi, szerkezeti, szöveghasználati 

jellemzői; közlési és olvasási funkciók, retorikai eljárások; logikai kapcsolatok, 

koherenciateremtő elemek; 

– szépirodalmi művek műfaji természetének megfelelő elemzési eljárások; 

– szövegek retorikája és stíluselemei. 

 

3. Írás, szövegalkotás 

3.1. Szövegalkotás 

– folyékony, olvasható, a mondanivalónak megfelelően jól tagolt, rendezett, 

áttekinthető íráskép; 

– szövegek (elbeszélés, leírás, jellemzés, rövid érvelés, esszé, értekezés, szónoki 

beszéd, vita, önéletrajz, kérvény, motivációs levél, elektronikus műfajok) 

kommunikációs és műfaji jellemzői, szabadírás; 

– nyelvtani, nyelvhelyességi, szövegtani, retorikai stilisztikai ismeretek alkalmazása. 

3.2. Helyesírás 

– a szófaji, a mondattani, az alapszintű nyelvtörténeti ismeretek alkalmazása. 

 

4. A tanulási képesség fejlesztése 



4.1. Kulturált könyvtárhasználat, tudatos és biztonságos internethasználat 

4.2. Tanulást támogató eljárások 

– adatkeresés, anyaggyűjtés nyomtatott és elektronikus források segítségével; 

egynyelvű szótárak, értelmező szótárak; szelekció, értékelés, elrendezés; 

– a vázlatkészítés különféle eljárásai; 

– az idézés, a forrásjelölés módszerei; 

– önálló jegyzetelési technikák; 

– jegyzet, vázlat alapján önálló szóbeli és írásbeli szövegalkotás. 

4.3. Szépirodalmi művek, részletek szöveghű 

felidézése 

4.4. Problémamegoldó gondolkodás és szövegfeldolgozás 

– az indukció és dedukció, a rendszerezés, a következtetés, az analízis és szintézis 

logikai eljárásai. 

 

5. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

5.1. Kommunikáció 

– a személyközi kommunikáció, helyzet, beszédszándék, beszédpartner, téma; 

– a csoportos, a nyilvános és a tömegkommunikáció sajátosságai; 

– vizuális (nem nyelvi) kommunikáció. 

5.2. A nyelvi rendszer 

– a nyelv egységei, az egységek közötti rendszerszerű (hangtani, alaktani, szófajtani, 

mondattani és jelentéstani) összefüggések; 

– szókincs, frazeológia; 

– a magyar nyelv és a tanult idegen nyelv(ek) jellemzői. 

5.3. A szövegek világa 

– a szövegszervező (grammatikai, szemantikai, pragmatikai) erők; 

– szövegfajták, szövegtípusok, szövegszerkezet; 

– a szövegköziség és a számítógépes szövegvilág. 

5.4. Retorikai alapismeretek 

– az élőbeszéd fajtái, a nyilvános beszéd, a meggyőző szövegműfajok, érvelés, tétel, 

állítás, érvtípusok, cáfolat, bizonyítás. 

5.5. Stílus és jelentés 

– stíluselemek, stíluseszközök a köznyelvi és a művészi szövegekben; 

– stílusrétegek, stílusváltozatok. 

5.6. A nyelvi változás 

– a magyar nyelv rokonsága, története; a főbb nyelvtörténeti korszakok és a 

legfontosabb nyelvemlékek; 

– a mai magyar nyelv; 

– az írott és a beszélt nyelv normái; a magyar helyesírás alapelvei; 

– nyelvváltozatok; nyelvjárások; 

– magyar nyelvhasználat a határon túl; 

– nemzetiségi nyelvhasználat és kultúra; 

– nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés; 

– a magyar a világ nyelvei között. 

5.7. A nyelv fogalma 

– a nyelv több szempontú megközelítése; a nyelv mint jelrendszer, nyelv és 



gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás. 

 

6. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

6.1. Irodalmi műfajok állandó és változó sajátosságai 

– anekdota, ballada, elbeszélés, elbeszélő költemény, eposz, legenda, levél, mítosz, 

napló, novella, paródia, példázatos történet, regény, szociográfia, utópia; dal, elégia, 

ekloga, epigramma, episztola, óda, rapszódia, himnusz, zsoltár; drámai költemény, 

komédia, tragédia; értekező próza, esszé. 

6.2. Az irodalmi szöveg poétikai sajátosságai 

– elbeszélő, nézőpont, történetmondás, cselekmény, helyszín, szereplő, leírás, 

párbeszéd, jellemzés, jellem, hőstípus; 

– vershelyzet, lírai én, költői magatartás, szerep, verstípusok; 

– helyzet, akció, dikció, konfliktus, monológ, dialógus, prológus, epilógus, késleltetés, 

jelenet; 

– a művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkciói; alakzatok, szóképek; 

– zeneiség, ritmus: ütemhangsúlyos és időmértékes verselés, szabad vers, szimultán 

verselés. 

6.3. Művelődés- és irodalomtörténeti tájékozódás 

– korszakok, korstílusok, stílusirányzatok (antikvitás, középkor, reneszánsz, barokk, 

felvilágosodás, romantika, realizmus, modernség, posztmodern); 

– a magyar irodalom néhány sajátos korszaka és törekvése: a reformkori nemzeti 

romantika, a Nyugat mint folyóirat és mint mozgalom, a nemzeti konzervatív 

irodalom, a népi írók mozgalma. 

– A Kárpát-medence és az emigráció magyar irodalma. 

 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 

7.1. Az irodalom és a kulturális hagyomány 

– helyi kötődés, irodalmi emlékhelyek, nemzeti identitás. 

7.2. Toposzok, motívumok 

– néhány alapvető emberi léthelyzet, motívum, metafora, toposz, archetípus állandó és 

változó jelentésköre (élet és halál, beavatás, út, család, férfi-nő, szerelem, gyermek, 

szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés, mikro- és makrokozmosz, ars poetica). 

7.3. Hangnemek, esztétikai minőségek 

– szép, rút, fenséges, humor, groteszk, irónia, abszurd, tragikum, komikum, idill; 

katarzis. 

7.4. Olvasat, elemzés, értékelés 

– az irodalmiság változó fogalma; 

– epikai, lírai, drámai alkotások különböző elemzési, értelmezési eljárásai; jelentés, 

olvasat, értékelés (élmény, hatás, erkölcsi dilemmák, világkép). 

7.5. Az irodalmi élet 

– irodalmi díjak (pl.: Kertész Imre Nobel-díjas Sorstalanság című regénye); 

– az irodalom élete (pl.: kultusz; virtuális tér, digitális irodalom, digitális közlés, 

hangoskönyv); 

– befogadási módok, könyvünnepek, sikerkönyvek. 

 

Értékelési szempontok 

A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni: 



– milyen mélységben sajátította el a magyar nyelv és irodalom tantárgy nyelvezetét; 

– megszerezte-e a kellő grammatikai, nyelvi és irodalmi ismereteket; 

– birtokába jutott-e az ismeretszerzés különböző formáinak; 

– képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek önálló rendszerezésére, csoportosítására, 

a felmerült problémák világos megfogalmazására, kifejtésére; 

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos 

ellenőrzése és értékelése. A magyarórákon értékelni kell a tanulók 

– szóbeli megnyilvánulását, 

– írásbeli teljesítményét. 

A szóbeli megnyilvánulások lehetnek 

– feleletek, 

– hozzászólások, 

– a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok, 

– kiselőadások 

stb. Az írásbeli 

teljesítmények 

– a tankönyv, munkafüzet feladatainak megoldása 

– alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása 

– feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása 

– esszé, értekezés, műértelmezés (évente 3-4 iskolai) 

– házi fogalmazások. 

 

A tankönyv- és taneszközválasztás speciális szempontjai 

A választott tankönyveknek és taneszközöknek a következő szempontoknak kell megfelelniük: 

- A magyar nyelv és irodalom kerettanterv  követelményei; 

- A tankönyvi kérdésekben és feladatokban sokszínűség és korszerű tartalmak 

 

 

 

 

 

A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere: 

 

• A tanulás tanulása. Egy új tanulási szakaszt kezdenek el a diákok, nagyobb, bonyolultabb 

tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni, vázlatot írni, 

gondolataikat írásban és szóban is pontosan és szándékaik szerint árnyaltan, adekvátan 

kifejezni. 

 

• A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a magyar 

nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti, feltétele a 

gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is. 

 

• A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai, 

stilisztikai) ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen csak 

így tudják a tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet. 

 

• Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése. 

 



• A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő 

ismeretekkel ahhoz, hogy kérdéseket tudjanak megfogalmazni, az irodalmi szereplők, 

konfliktusok és saját élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon 

elvonatkoztató képességük, s igényük és képességük arra, hogy kifejezzék saját 

véleményüket. 

 

• Ez a két évfolyam a diákok számára a tájékozódás, saját tehetségük és érdeklődési körük 

felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és ismerethordozóval 

találkozzanak. 

 

• Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül 

egyre erőteljesebb szerepet kapnak a digitális eszközök. Cél ezek észszerű, 

gondolkodásukat segítő, etikus használatának elsajátítása. 

 

 

A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi (irodalomtörténeti, -

elméleti, és műfaji) ismeretek elsajátítása elvárt eredmény, hiszen a képzési szakasz második 

felében csak így lesznek képesek a tanulók az irodalomtörténeti ismereteiket rendszerezni, így 

sajátítják el a nyelvészet és az irodalomtudomány – korosztályuknak megfelelő szintű – 

szaknyelvét, s így tudnak az érettségi dolgozatban is elvárt szintű, nyelvezetű esszét, érvelést, 

műfajnak megfelelő gyakorlati szöveget alkotni 

 

 

 

A 9–10. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 238 óra 

A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 3 illetve 4 óra elosztása 

9. évfolyamon: 1 óra nyelvtan, 2 óra irodalom. 

10. évfolyamon: 1 óra nyelvtan, 3 óra irodalom. 

 

Az óraszám felosztása 

 

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

 Magyar 
nyelv 

Iroda- 
lom 

Magyar 
nyelv 

Iroda-
lom 

9. évfolyam 1 2 72 72 

10. évfolyam 1 3 36 108 

11. évfolyam 1 3 36 108 

12. évfolyam 1 3 30 90 

 

 

 

 

 

Nyelvi előkészítő év 

 A tantárgy heti 
óraszáma 

A tantárgy éves 
óraszáma 

 Magyar nyelv Magyar nyelv 

9. évfolyam 2 72 

 



 

 

 

Tematikai egységek felosztása 

 

Magyar nyelv 

 

Nyelvi előkészítő év 

Tematikai egység címe Óra-
keret 

Kommunikációs ismeretek, viselkedéskultúra 12 óra 

Bevezetés az élőszóbeli megnyilatkozás gyakorlatába 20 óra 

Szövegértési és szövegalkotási tartalmi blokk 25 óra 

Önálló ismeretszerzés tanulása 5 óra 

Helyesírási ismeretek 10 óra 

Az összes óraszám 72 óra 

 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Óra- 
keret 

Kommunikáció, tömegkommunikáció 11 óra 

A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi 
elemzés, a magyar és az idegen nyelvek, a két- és 
többnyelvűség: 
a nemzetiségi nyelvhasználat jellegzetességei 

18 óra 

Szövegértés, szövegalkotás 4 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, számonkérésre 3 óra 

Az összes óraszám 36 óra 

 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Óra-
keret 

A szöveg 
A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a 
szövegkompozíció; szövegfajták; szövegértés, 
szövegalkotás 

13 óra 

Stilisztika 
– stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, 
alakzatok 

12 óra 

Szövegértés, szövegalkotás 5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, számonkérésre 6 óra 

Az összes óraszám 36 óra 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

A 11. évfolyamon: magyar nyelv 1 óra, irodalom 3 óra. 

A 12. évfolyamon: magyar nyelv 1 óra, irodalom 3 óra. 

 

11. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Óra-

keret 

Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 11 óra 

Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási 
forduló, beszédaktus, együttműködési elv 

7 óra 

Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, 
nyelvtípusok 

7 óra 

A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, 
nyelvi norma 

8 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 3 óra 

Az összes óraszám 36 óra 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység címe Órak
eret 

Szótárhasználat 2 óra 

Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság 
kérdései, nyelvemlékek 

6 óra 

A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, 

nyelvi norma 
8 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 10 óra 

Az összes óraszám 30 óra 

 

 

A 9–10. ÉVFOLYAM TANANYAG TARTALMA: 

 

Magyar nyelvtan 

TÖRZSANYAG  AJÁNLOTT TANANYAG  
I. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció 

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói A formális és informális beszédhelyzetekben 

való viselkedés 

Megszólítások, magázódás, tegeződés, a 

kapcsolattartás formái 

A gesztusok és viselkedés, gesztusok és 

kultúrkörök 

A médiafüggőség, a virtuális valóság 

veszélyei 

A reklámok hatása nyelvhasználatunkra 

Az internet mint hiteles adatforrás; plágium; 

adatvédelem 

A személyközi kommunikáció 

A nem nyelvi jelek 

A tömegkommunikáció fogalma, típusai és 

funkciói 

A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra 

és a nyelvre 

Médiaműfajok 

A digitális kommunikáció jellemzői, 

szövegtípusai, az új digitális nyelv  

II. A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az idegen 

nyelvek 



A nyelv mint jelrendszer A jelnyelvek (pl.: a siketek jelelése) 

Fonémák más nyelvekben. A magyar 

fonémák összevetése a tanult idegen nyelvek 

fonémáival 

A hangok hangulata, hangszimbolika 

A tőtípusok, illetve a toldalékok 

meghatározása, grammatikai funkcióik 

Néhány ismert szófaji rendszer bemutatása 

A szófajváltás, a többszófajúság 

Rendszermondat, szövegmondat 

Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal 

A szinteződés, tömbösödés a mondatban 

A nyelvi szintek 

A magyar nyelv hangrendszere 

Hangkapcsolódási szabályszerűségek 

A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, 

jel, rag) 

A magyar nyelv szófaji rendszere: 

alapszófajok, mondatszók és viszonyszók 

A szószerkezetek (szintagmák) 

A mondat fogalma és csoportosítási 

szempontjai 

Az egyszerű mondat: 

az alany, az állítmány, a tárgy, a határozók, a 

jelzők 

Az összetett mondat 

Az alárendelő összetett mondatok 

A mellérendelő összetett mondatok 

A többszörösen összetett mondatok 

III. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; szövegfajták; 

szövegértés, szövegalkotás 

A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a 

beszédhelyzet 

Szövegszemantika 

A szöveg és a szöveget kiegészítő, nem 

szövegszerű elemek  (kép, ábra, táblázat, 

tipográfia) kapcsolata 

Szöveg és vizualitás: képversek, konkrét 

költészet 

Intertextualitás: a szövegek transzformációi 

(pl. mém) 

A szöveg típusai, a szöveg szerkezete 

A szövegkohézió (lineáris és globális) 

A szöveg kifejtettsége 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, 

fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv) 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok 

és nyelvhasználati színterek szerint 

A legjellegzetesebb szövegtípusok, 

szövegfajták 

Az esszé 

A munka világához tartozó szövegek (a 

hivatalos levél típusai, önéletrajz, motivációs 

levél) 

Az intertextualitás 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek 

szerepe a szöveg értelmezésében 

IV. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok 

A stílus fogalma és hírértéke Mindennapi stilisztikánk: társadalmi 

elvárások és megnyilatkozásaink stílusa 

Stílusparódia 

Korstílusok, stílusirányzatok 

Az íráskép stilisztikai hatásai 

Egyéni szóalkotások stilisztikai hatása 

Összetett képrendszerek, képi hálózatok, 

jelképrendszerek  

A stílus kifejező ereje 

Stílusrétegek: 

társalgási, tudományos, publicisztikai, 

hivatalos, szónoki és irodalmi stílus 

Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, 

patetikus, népies, familiáris, költői, archaikus) 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, 

nominális stílus, a körmondat) 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő 

szóképek /metafora, szinesztézia/, érintkezésen 

nyugvó szóképek /metonímia, szinekdoché/, 



összetett szóképek /összetett költői kép, 

allegória, szimbólum/) 

Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, 

kihagyás) köznyelvi és irodalmi szövegekben 

 

TÉMAKÖR: Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció 

ÓRASZÁM: 23 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

− A kommunikáció jellemzőinek tudatosítása, hatékony alkalmazásának fejlesztése 

− A nyelv zenei kifejezőeszközeinek alkalmazása 

− A hallás utáni és a szóbeli szövegértési készség fejlesztése 

− Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

− Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

− Az önálló véleményalkotás, az önreflexió fejlesztése 

− A kommunikáció tényezői 

− A kommunikációs célok és funkciók 

− A kommunikáció jelei 

− A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai 

− A kommunikációs kapcsolat illemszabályai 

− A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, 

beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés 

 

FOGALMAK 

kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus, a 

világról való tudás);  kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, 

esztétikai finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, 

testtartás, térköz, emblémák);  digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, a hivatalos élet 

színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, 

meghatalmazás, egyszerű szerződés, önéletrajz stb. 

 

TÉMAKÖR: 

A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az idegen 

nyelvek 

ÓRASZÁM: 38 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása 

− A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

− Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának gyakorlása 

− Kreatív nyelvi fejlesztés 

− A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei 

− A szavak és osztályozásuk 

− A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepe a kommunikációban 

− A szószerkezetek 

− A mondatrészek 

− A mondatok csoportosítása 



− Szórend és jelentés 

− Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is 

FOGALMAK 

nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása, osztályozási 

szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma; mondatrészek: alany, 

állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; 

egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és jelentés összefüggései 

 

TÉMAKÖR: A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; szövegfajták; 

szövegértés, szövegalkotás 

ÓRASZÁM: 29 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A szövegről való tudás és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése 

− A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban 

− A szövegelemző képességek fejlesztése 

− A szöveg fogalma, jellemzői 

− A szöveg főbb megjelenési formái, típusai, műfajai, korának és összetettségének jellemzői 

− A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek 

− A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje 

− Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői 

− Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás 

− A szóbeli és az írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

− A szövegolvasási típusok és szövegértési stratégiák 

− Szövegtípusok: digitális és hagyományos, folyamatos és nem folyamatos 

− Összefüggő szóbeli szöveg: felelet, kiselőadás, hozzászólás, felszólalás 

− A  magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb. 

− Az esszé 

FOGALMAK 

szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet; szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz; 

szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím); 

szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv); nyelvtani 

(szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás, deixis, 

egyeztetés); intertextualitás, összefüggő szóbeli szövegek: előadás, megbeszélés, vita; a magánélet 

színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; esszé 

 

TÉMAKÖR: Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok J 

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A stílus szerepének tudatosítása 

− A stiláris különbségek felfedeztetése 

− Az alakzatok és a szóképek hatásának, szerepének vizsgálata szövegelemzéskor 

− A stílus, a stilisztika, a stílustípusok 

− A stílusérték 

− A stílushatás 

− Stílusgyakorlatok 

− A hangalak és jelentés viszonyának felismertetése 

− Értelmezési gyakorlatok különböző beszédhelyzetekben 



− A mondat- és szövegjelentést meghatározó tényezők felismertetése, tudatosítása 

− A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés 

tudatosítása 

− A mindennapi kommunikáció gyakori metaforikus kifejezéseinek és használati körének 

megfigyelése, értelmezése 

− Szótárhasználat fejlesztése 

− A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői 

− A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek 

− A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező 

− Motivált és motiválatlan jelentés 

− A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használatuk 

− A mondat- és szövegjelentés 

FOGALMAK 

stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi és 

állandó); stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi); 

stílushatás; néhány gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban, 

jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív jelentés; 

metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó; egyjelentésű, 

többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon értelmű szó, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés  

MAGYAR NYELV 

 

Témakör: 

Helyesírási ismeretek 

Óraszám: 10 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

− A helyesírási készség fejlesztése 

− Helyesírási szótárak használatának tudatosítása 

- a szófaji, a mondattani, az alapszintű nyelvtörténeti ismeretek alkalmazása. 

 

Oktatási módszerek 

 

Az oktatási módszerek: az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosítás, a szerepjátékok, 

házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az irodalmi alkotások és filmes 

adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Esszéírás, gondolattérképek, fürtábrák 

készítése a műelemzések előkészítéseként, kreatív írás, konstruktív vita (disputa). Irányított 

szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok. Digitális és hagyományos 

szótárak, szakirodalmi művek használata (pl.: Szimbólumtár, Szinonima szótár, A magyar nyelv 

értelmező szótára). A digitális oktatási módszereknek ebben a képzési szakaszban kiemelt 

jelentősége van ) pl.: digitális újság, magazinok, ppt-k, prezik, blogok készítése, meghívott 

előadók meghallgatása) 

 

A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros munka, a 

csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált tananyag-

feldolgozás. 

 

 



 10. OSZTÁLY - TÉMAKÖRÖK: 

Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 

ÓRASZÁM: 11 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A retorika alapfogalmainak megismertetése, azok alkalmazása a tanulók életével, 

mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban 

 A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése 

 Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához szükséges nyelvi, gondolkodási 

képességek fejlesztése 

 A szónok tulajdonságai, feladatai 

 A szónoki beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig 

 Az érv, érvelés, cáfolat megértése 

 Az érvelési hibák felfedeztetése 

 A hatásos előadásmód eszközeinek tanítása, gyakoroltatása 

 Érvelési gyakorlatok: kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása 

FOGALMAK 

retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; hagyományos és mai 

beszédfajták; a szónoklat részei, szerkezete, felépítése 

TÉMAKÖR: 

Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, együttműködési elv 

ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 

 A nyelv működésének, a nyelvhasználat megfigyelése különböző kontextusokban, eltérő 

célok elérésére nyelvi eszközökkel 

 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 

FOGALMAK 

megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; beszédaktus (lokúció, 

illokúció, perlokúció); deixis; együttműködési elv 

 

TÉMAKÖR: 

Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 

ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 a nyelv mint jelrendszernek, az emberi nyelv egyediségének megértése; a nyelv mint 

változó rendszer; a nyelv szerepe a világról formált tudásunkban 

 a kommunikáció kódok vizsgálata, a korlátozott és a kidolgozott kód; gesztusnyelvek, 

jelnyelvek 

 a nyelv és gondolkodás viszonya nyelvfilozófiai lehetőségeinek megismerése 

  a nyelv és a megismerés viszonyának tanulmányozása: az emberiség információs 

forradalmai; a nyelv és a kultúra viszonya 

 nyelvcsaládok, nyelvtípusok tanulmányozása 

FOGALMAK 

Jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), nyelvcsalád, kódok, 

korlátozott és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv 

TÉMAKÖR: 

Szótárhasználat 



ÓRASZÁM: 2 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

- a fontosabb egynyelvű papír alapú és digitális szótárfajták megismerése, tanulmányozása: 

értelmező szótár, történeti-etimológiai szótár, szinonimaszótár, helyesírási szótár, szlengszótár, 

nyelvművelő kéziszótár, Magyar Történeti Szövegtár, írói szótárak, tájszótár 

FOGALMAK 

értelmező szótár, etimológiai szótár, szinonimaszótár, rétegnyelvi szótár, írói szótár 

TÉMAKÖR: 

Nyelvtörténet- a nyelv változása, nyelvrokonság, nyelvemlékek 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése 

 A magyar nyelv rokonságának megismerése 

 Az összehasonlító nyelvszemlélet fejlesztése: nyelvünk helye a világban 

 Az interdiszciplináris tudatosság fejlesztése a nyelvtörténeti, irodalom- és 

művelődéstörténeti párhuzamosságok és összefüggések felfedeztetésével 

 Változás és állandóság nyelvi egyensúlyának megértése 

 Nyelvrokonság és nyelvcsaládok vizsgálata 

 A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos módszereinek tisztázása 

 A magyar nyelv eredetének, az erről szóló tudományos hipotéziseknek megismerése 

 A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái 

 A nyelvtörténeti kutatások forrásainak vizsgálata: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek 

 A magyar nyelv történetének főbb korszakai, és néhány fontos nyelvemlékünk (A tihanyi 

apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom 

 A nyelvújításnak, illetve hatásának tanulmányozása 

FOGALMAK 

nyelvrokonság, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar, ómagyar, 

középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék; ősi szó, belső keletkezésű szó, 

jövevény- és idegen szó; nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet 

TÉMAKÖR: 

A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma, nyelvünk helyzete a 

határon túl 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia tudatosítása 

  A nyelvjárások nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése 

 A nyelvi tervezés elveinek és feladatainak megismertetése 

 A nyelv társadalmi tagozódásának vizsgálata 

FOGALMAK 

nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok; 

vízszintes és függőleges tagolódás; nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv, 

szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség; 

nemzetiségi nyelvek 

 

 



TÉMAKÖR: 

Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A rendszerező képesség fejlesztése 

 Az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a követelményeknek megfelelő 

tételvázlatok összeállítása 

 A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási ismeretek 

rendszerezése 

FOGALMAK 

Az eddig tanult fogalmak rendszerező ismétlése 

 

                                            Irodalom 

 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Órak
eret 

Bevezetés az irodalomba 4 

Az irodalom ősi formái 9 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 
líra 

11 

Világirodalom – antik római irodalom 4 

Világirodalom – Biblia / Német bibliafordítások 12 

Világirodalom – az európai irodalom (középkor) 
/Német lovagi költészet 

11 

Világirodalom – az európai irodalom a 14-16. 
században 

(reneszánsz) 

16 

Dráma a reformáció korában 4 

Az összes óraszám 72 óra 

 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Barokk irodalom 7 

A felvilágosodás irodalma 34 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 
felében: a romantika; 

a német romantika 

12 
 
4 

Magyar romantika 36 

Katona József Bánk bán 4 

Irodalomtudomány a romantika korában 1 

Projektfeladat 4 

Rendszerezés, ismétlés, számonkérés 6 

Az összes óraszám                108 óra 



 

 

MAGYAR IRODALOM 9. OSZTÁLY 

 

 

 

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

4  

 

A) A művészet fogalma, művészeti ágak. Művészet és irodalom. Az 

irodalom születése, hatása. Az irodalmi kommunikáció 

1  

B) Szerzők, művek párbeszéde – a művészet 

 

1 

 

C) Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei 1 

 

 

D) Műnemi-műfaji rendszer 

1 

 

II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 9  
 

A) Az ősi magyar hitvilág 

3  

 

B) A görög mitológia 

4  

C) Egyéb teremtésmítosz - Babiloni teremtésmítosz, germán 

mitológia 

 

2  

 

III. A görög irodalom 

11  

 

A) Az epika születése 

4  

 

B) A görög líra, az időmértékes verselés 

3  

 

C)   A görög dráma 

4  

 

IV. A római irodalom 

4  

 

V. A Biblia mint kulturális kód 

12  

 

A) Az Ószövetség 

5  

 

B) Újszövetség 

7  

 

VI. A középkor irodalma 

11  

 

A) Egyházi irodalom 

3  

 

B) Lovagi és udvari irodalom /a Minnesängerek 

2 

 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 3  
D) A középkor világi irodalma 

 

3 

 

 

VII. A reneszánsz irodalma 

20  

 

A) A humanista irodalom 

4  



  

 

B) A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvű kultúra születése, 

hatása az irodalomra, a magyar nemzeti tudatra 

2 

 

C) A reformáció világi irodalma 

2 

 

D) Líra a reformáció korában 4  
E) Dráma a reformáció korában 8  

10. OSZTÁLY  

VIII.  A barokk és a rokokó irodalma 7  
A) Epika 5  
B) A kuruc kor lírája: műfajok, művek 2 

IX. A felvilágosodás irodalma 59 

A) Az európai felvilágosodás 9  
a) Epika (Goethe) 5  
b) Dráma (Lessing, Schiller) 3  
c) Líra (Goethe, Hölderlin) 1 

B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, 

klasszicizmus és szentimentalizmus 

8  

a) Epika 2  
b) Líra 6  

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban (A 

herderi jóslat) 

14 

a) Líra 8  
b) Epika 1 

c) Dráma 6 

X. A romantika irodalma 16  
a) Az angolszász romantika 3  
b) A francia romantika 2  
c) A német romantika 8 

d)  Az orosz romantika 2  

A lengyel romantika 1 

XI.A magyar romantika irodalma I. 36  
A) Életművek a magyar romantika irodalmából I. 26 

 

a) Vörösmarty Mihály 8  
b) Petőfi Sándor 10  
c) Jókai Mór 7  

B) Irodalomtudomány a romantika korában 1 

Projektfeladat 4 

Rendszerezés, ismétlés, számonkérés 6 

magyar irodalom óraszám 180 

 

 

IRODALOM 

 

TÉMAKÖR: 

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Változatos lírai, kisprózai alkotások, szövegrészletek olvasása, közös értelmezése 



 Szerző, előadó, terjesztő és befogadó változó viszonyrendszere: a művészetben való 

részvétel lehetőségei 

 Nyelv és nyelviség az irodalomban: a képi és a hangzó nyelv, szóképek és retorikai 

alakzatok a hétköznapi és az irodalmi kommunikációban 

FOGALMAK 

művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó, terjesztő, 

másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, műfaj, monda, 

elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, metafora, hasonlat, költői 

megformáltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, dialógus, monológ 

 

TÉMAKÖR: 

II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS CÉLOK 

 A mítoszok kulturális jelentőségének megértése 

 Hősök és archetípusok a kortárs kultúrában, pl. populáris filmen, videojátékban vagy 

képregényben 

 Mítosz- és hőstípusok megkülönböztetése, felismerése. Mítoszok, mondák és népmesék 

– Az archaikus, mitikus világkép és a kortárs világkép viszonyának mérlegelése 

 Az  alapvető emberi magatartásformák felismerése és azonosítása a mitológiai 

történetekben és eposzokban 

  A vándormotívumok felismerése pl. vízözön, örök élet utáni vágy 

 Irodalmi alapformák, műfajok és motívumok megismerése 

 A történetmesélés formáinak elemzése, az elbeszélői nézőpontok és a narratív struktúra 

szerepének felismerése 

 A görög kultúra máig tartó hatásának felismerése: pl. archetipikus helyzetek, mitológiai és 

irodalmi adaptációk, intertextualitás; mai magyar szókincs. 

FOGALMAK 

szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos,  világfa, antikvitás, mítosz, 

mitológia eredetmítosz, archaikus világ, archetípus 

 

TÉMAKÖR: 

III. A görög irodalom 

ÓRASZÁM: 11 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Ismerkedés az ókori görög mitológiai történetekkel a törzsanyagban megjelöltek alapján 

– Részleteket megismerése meg a homéroszi eposzokból 

– Szemelvények megismerése a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz, 

Szimónidész) és prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból). 

– A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok megismerése 

– Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatásának, továbbélésének bemutatása 

többféle értelmezésben az irodalomban, képzőművészetben, filmen, 

– Az ókori görög színház és dráma jellemzőinek, valamint a színház- és drámatörténetre 

gyakorolt hatásának megismerése 

– A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 

– Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben 

felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

– Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel 

drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 

– A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 



– Lehetőség szerint e szerzők valamely művéből készült kortárs színházi előadás 

megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása 

– Különféle magatartásformák, konfliktusok, értékek és hibák (harmónia, mértéktartás,) 

felismerése; ezek elemzésével, értékelésével erkölcsi érzék fejlesztése. 

FOGALMAK 

eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex machina, 

hexameter; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, toposz, tragédia, 

komédia, dialógus, monológ, hármas egység, akció, dikció, drámai szerkezet, expozíció, 

konfliktus, tetőpont, megoldás, kar, katarzis 

 

TÉMAKÖR: 

IV. A római irodalom 

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

– Szemelvények megismerése a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius művek, 

továbbá Catullus, Ovidius, Phaedrus művek vagy részletek. 

– A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása, továbbélése 

– Emberi magatartásformák azonosítása, értékelése a művek, illetve a szerzők portréi 

alapján; a horatiusi életelvek érvényességének vizsgálata; 

– Irodalmi műfajok, versformák megismerése; 

– A görög és római kultúra viszonyának értelmezése; 

– A római kultúra máig tartó hatásának felismerése (mitológiai és irodalmi adaptációk, 

intertextualitás); 

 

FOGALMAK 

imitáció, dal, óda, elégia ekloga, episztola, strófaszerkezet, horátiusi alapelvek, ars poetica 

 

 

TÉMAKÖR: 

V. A Biblia mint kulturális kód 

ÓRASZÁM:12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Biblia felépítésének tanulmányozása, a szöveghagyomány jellemzőinek és 

jelentőségének megértése 

 Szemelvények olvasása az Ó- és Újszövetségből: alapvető történetek, motívumok és 

műfajok megismerése 

 Háttérismeretek a Bibliához mint az európai kultúra korokon és világnézeteken átívelő, 

alapvető kódjához 

 Kitekintés a bibliai történetek későbbi megjelenéseire az irodalomban és más művészeti 

ágakban 

 A bibliai hagyomány meghatározó jellege a szóbeli és írásos kultúrában: szókincsben, 

szólásokban, témákban, motívumokban 

 A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma 

 A Biblia hatástörténetét feltáró és megértető, önálló és csoportos kutatási és 

projektfeladatok 

FOGALMAK 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció, teremtéstörténet, 

pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, kereszténység, evangélium, 

szinoptikusok, napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, passió, kálvária, apokalipszis 

 

TÉMAKÖR: 



VI. A középkor irodalma 

ÓRASZÁM:11 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának bevezetése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

 Szövegrészlet elemzése a középkor irodalmából az alábbi műfajok közül: vallomás, lovagi 

epika, legenda, himnusz 

 A középkori irodalom jellegének megismerése az ókeresztény és középkori szakaszban 

 A vallásos és világi irodalom együtthatásának megismerése 

 Az egyház irodalomra gyakorolt hatásának megértése 

 A kéziratos kor írási és olvasási szokásainak megismerése 

 Az antikvitás  középkorra tett hatásának felismerése (pl. Vergilius-Dante) 

– Dante és Villon életműve jelentőségének megértése 

FOGALMAK 

középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, skolasztika, katedrális, 

vallomás, legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, vágáns költészet, 

nyelvemlék, szövegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, prédikáció, Pokol, Purgatórium, 

Paradicsom, emberiségköltemény, allegória, szimbólum, tercina, balladaforma, rondó, rím, 

oktáva, testamentum, haláltánc, oximoron 

 

 

TÉMAKÖR: 

VII. A reneszánsz irodalma 

ÖSSZÓRASZÁM: 18 óra 

 

A,  A humanista irodalom 

 

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

 Petrarca-szonett megismerése 

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése Janus Pannonius műveinek olvasásával és értelmezésével 

FOGALMAK 

reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, búcsúvers 

 

B,    A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvi kultúra születése, hatása az irodalomra, a 

magyar nemzeti tudatra 

 

ÓRASZÁM: 2 óra 

 

C, A reformáció világi irodalmából 



ÓRASZÁM: 2 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség) 

megismerése 

 A XVI. századi Magyarországon a reformáció gyors terjedése okainak (miért és hogyan) 

megértése 

 A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek megismerése 

 A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, sokszínűségének 

megismerése 

 

FOGALMAK 

bibliafordítás,  zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, szövegvers, mese, 

példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia 

 

 

D, Líra a reformáció korában 

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek 

befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása 

 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos verselés alapjai 

 Népköltészet, közköltészet és műköltészet a régi és klasszikus magyar irodalomban 

 A szonett formai változása Shakespeare-nél 

 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 

megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével. 

FOGALMAK 

Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett 

 

E, Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

 

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzőinek, a shakespeare-i dramaturgia és 

nyelvezet befogadása, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének hatására 

 A színházi kultúra alapvető változásai a görög színháztól a shakespeare-i színházig 

 A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 

 Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben 

felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

 Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel 

drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 

 A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

 A törzsanyagban megjelölt művek egyikének feldolgozása 

 Lehetőség szerint a szerző valamely művéből készült kortárs színházi előadás 

megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása 

FOGALMAK 

blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, királydráma, 

bosszúdráma, lírai tragédia 

 

 



TÉMAKÖR: 

VIII. A barokk és a rokokó 

ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A törzsanyagban felsorolt szerzők és műveik megismerése, rendszerezése, 

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése a törzsanyaghoz tartozó művek olvasásával és értelmezésével 

FOGALMAK 

barokk, katolikus megújulás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk körmondat, pátosz, 

röpirat, fiktív levél,  kuruc, labanc, bujdosóének, toborzó dal, kesergő, rokokó, emlékirat 

 

TÉMAKÖR: 

IX. A felvilágosodás irodalma 

ÖSSZÓRASZÁM: 30 óra 

 

A, Az európai felvilágosodás 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

 Az európai irodalom nagy korstílusai jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének 

megismerése 

 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílusok jelenléte a képzőművészetekben 

 Az európai irodalom nagy korstílusai időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 

megismerése 

 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, áttekintése a történetiség, 

a korstílusok nézőpontjából 

 A klasszicizmus eszmetörténeti háttere, főbb sajátosságai 

 A felvilágosodás mint mozgalom és mint eszmetörténeti irányzat 

FOGALMAK 

felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, racionalizmus, empirizmus, 

utaztató regény, tézisregény, „sziget regény”, szatíra, gúny, klasszicista dráma, normatív poétika, 

rezonőr, weimari klasszika, drámai költemény 

 

 

B, A felvilágosodás korának magyar irodalmából: rokokó, klasszicizmus, szentimentalizmus 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése a törzsanyagban rögzített szerzők és műveik olvasásával és 



értelmezésével 

FOGALMAK 

vátesz, röpirat, komikus vagy vígeposz, szentimentális levélregény, nyelvújítás, ortológusok, 

neológusok, stílusszintézis, piktúra, szentencia, anakreoni dalok, népies helyzetdal 

 

 

C, A klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 

ÓRASZÁM: 11 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai és prózai szövegek olvasása, értelmezése 

  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése 

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 

feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek 

befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása 

 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés alapjai 

 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 

megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével 

FOGALMAK 

nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, nemzeti 

identitás, közösségi értékrend, költői öntudat, prófétai szerephelyzet 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: 

X. A romantika irodalma 

ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

 Az európai irodalom nagy korstílusa jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének 

megismerése 

 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílus jelenléte a képzőművészetekben 

 Az európai irodalom nagy korstílusa időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 

megismerése 

 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

 Az európai romantika sajátosságai; néhány szövegrészlet a romantikus művek köréből 

FOGALMAK 

korstílus, romantika, verses regény, történelmi regény, felesleges ember 

 

 

TÉMAKÖR: 

X. A magyar romantika irodalma 

ÖSSZÓRASZÁM: 26 óra 



 

A, Életművek a magyar romantika irodalmából 

a, Vörösmarty Mihály 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADAZOK ÉS ISMERETEK 

 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai szövegek olvasása, értelmezése Vörösmarty 

Mihály életművéből a törzsanyagban meghatározottak szerint 

 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, 

magatartásformák felismerése, értelmezése 

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 

feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

FOGALMAK 

rapszódia, drámai költemény 

 

 

b, Petőfi Sándor 

 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megnevezett versek 

szövegre épülő ismeretén, értelmezésén, elemzésén 

 Petőfi életművének főbb témái (szerelem, táj, haza, forradalom, család, házasság, ars 

poetica stb.) és műfajainak megismerése 

 A költő epikájának (Az apostol, A helység kalapácsa) néhány sajátossága részletek vagy 

egész mű tanulmányozásán keresztül 

 Petőfi alkotói pályájának és életútjának kapcsolatai, főbb szakaszai 

 A népiesség és a romantika jelenlétének bemutatása Petőfi Sándor életművében 

 Petőfi életútja legfontosabb eseményeinek megismerése; Petőfi korának irodalmi életében 

 A Petőfi-életmű befogadástörténetének néhány sajátossága, a Petőfi-kultusz születése 

 A Petőfi-életmű szerepe, hatása a reformkor és a forradalom történéseiben 

FOGALMAK 

népiesség, életkép, zsánerkép, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, lírai realizmus, 

látomásköltészet, zsenikultusz 

 

c, Jókai Mór 

ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább egy regény önálló elolvasása 

 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenése, a sajtó és a 

könyvnyomtatás szerepe 

 A 19. század néhány jellemző elbeszélő műfajának és irányzatának áttekintése 

 Kreatív szövegek alkotása megadott stílusban vagy ábrázolásmóddal 

 Szövegek közös értelmezése az elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével 

FOGALMAK 



irányregény, utópia, szigetutópia 

 

 

 

Irodalomtudomány a romantika korában 

ÓRASZÁM: 1 óra 

FOGALOM 

nemzeti szemlélet, korszerű népiesség 

 

Projektmunka 

Ismétlés, Összefoglalás, Számonkérés 

 

 

 

IRODALOM  11. 

 

 

TÉMAKÖR NEVE  

I. A klasszikus modernség irodalma 43 
 

A) A nyugat-európai irodalom (Fontane, Storm, Keller, Büchner) 5 

 

B) Az orosz irodalom 

 

5 

 

C) A klasszikus modernizmus líra alkotói, alkotásai 3 

 

D) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában  

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából  

a) Arany János 15 

 

b) Mikszáth Kálmán 6 

 

2. Színház- és drámatörténet 5 

 

3. Szemelvények a XIX. század második felének és a századfordulónak 

a  magyar irodalmából 

4 

 

II. A magyar irodalom a XX. században 44 
 

A) Életművek a XX. század magyar irodalmából 29 

a) Herczeg Ferenc 5 

 

b) Ady Endre 9 

 

c) Babits Mihály 8 

 

d) Kosztolányi Dezső 8 

 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából 9 

a) Móricz Zsigmond 5 

 

b) Wass Albert 4 

 



C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából I. 5 

Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  

Juhász Gyula 3 

 Tóth Árpád 

Karinthy Frigyes 2 

 

  

III. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma 26 

 

A) Avantgárd mozgalmak 3 

 

B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

(Rilke, Morgenstern) 

6 

 

C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

(Hauptmann, Kafka, Mann, Musil, Hesse) 

6 

 

                                         12.  OSZTÁLY  

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

(Brecht) 

6 

 

E) A posztmodern világirodalom (Dürrenmatt) 5 

 

  

IV. A magyar irodalom a XX. században II. 32 

 

A) Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 9 

József Attila 9 

 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 7 

a, Örkény István (a drámával együtt: 2+2=4) 2 

 

b, Szabó Magda (a drámával együtt: 2+1=3) 2 

 

c, Kányádi Sándor 3 

 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából II. 23 

a) Metszetek: egyéni utakon  

Szabó Dezső 2 

 

Krúdy Gyula 2 

 

Weöres Sándor 2 

 

b) Metszetek a modernista irodalomból  

Szabó Lőrinc 2 

 

Radnóti Miklós 4 

 

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 6 

 Dsida Jenő 

Reményik Sándor 

Áprily Lajos 

d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 2 

 Nagy László 



e) Metszet a tárgyias irodalomból 2 

 Pilinszky János 

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 1 

Illyés Gyula 

D) Színház- és drámatörténet 3 

Örkény István 

 

2 

 

Szabó Magda 1 

 

V. A XX. századi történelem az irodalomban 8 

a) Trianon 2 

 

b) Világháborúk 1 

c) Holokauszt 2 

 

d) Kommunista diktatúra 1 

 

e) 1956 2 

VI. Kortárs magyar irodalom (a magyarországi német irodalom:            

Valeria Koch, Robert Becker, Erika Áts) 

5 

  

VII. Kortárs német irodalom (Schlink: A felolvasó, Ransmayr:           

Az utolsó világ) 

6 

Összes óraszám: 198 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 9-10. 
 

Homérosz: Odüsszeia (részletek) 

Szophoklész: Antigoné 

Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből. 

 

Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 

François Villon: A nagy testamentum (részletek) 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37., 112.) 

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 

Jókai Mór: Az arany ember 

 

MEMORITEREK 

Homérosz: Odüsszeia (részlet) 

Anakreón: Gyűlölöm azt… 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

 

Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 

Ómagyar Mária-siralom (részlet) 



Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak) 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) (1. versszak) 

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet) 

Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán… 

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha… 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet) 

 

 

 

. 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 11-12. 

Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: Vörös és fekete (részletek) 

Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon) vagy Anton Pavlovics Csehov: A sirály vagy Ványa 
bácsi 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála 

Samuel B. Beckett: Godot-ra várva vagy Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A nagy Romulus 

Arany János: Toldi estéje 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja 

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája 

Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia 

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Örkény István: Tóték 

Szabó Magda: Az ajtó 

 

MEMORITEREK 

Arany János: Toldi estéje (I. 1., VI. 28. versszak) 

Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból 

Arany János: Epilógus (részlet) 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… 

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában 

Babits Mihály: A lírikus epilógja (részlet) 

Babits Mihály: Jónás imája 

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet) 

József Attila: Reménytelenül (Lassan, tűnődve) (részlet) 

József Attila Óda (részlet) 

Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén 

Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet) 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga (részlet) 

Áprily Lajos: Március (részlet) 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 



 

TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK  9-12. ÉVFOLYAM 

 

A pedagógia történetében nagyon sokféle tanulási és oktatási stratégia létezik. Az oktatás 

meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár személyisége, 

szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, az általa tanított 

gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-pedagógiai 

elvárásrendszere határozza meg, hogy a tanár egy osztályban milyen tanulásszervezési módokat, 

oktatási módszereket, munkaformákat választ. 

A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. Gondolkodni és 

beszélni tanít (Babits, 1908.). A tanár irányít: tanulási folyamatokat, differenciálást, 

tehetséggondozást.  A diákokkal, illetve az irodalmi művekkel való folyamatos párbeszéd révén 

irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A tanár nevel és fejleszt: kompetenciákat, 

személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a kognitív struktúrák kialakításában, az olvasási 

stratégiák elsajátításában, az önálló értelmezések létrehozásában. Segíti tanítványait az egyéni, 

illetve a csapatban végzett, együttműködésen alapuló munkavégzés képességének kialakításában. 

Segíti a diákokat abban, hogy felismerjék: az irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan 

változó jelentését, a jelentések megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét. 

 

Tanítási-tanulási stratégiák 

Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv és 

irodalom tanítását. Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a 

magyar nyelv és irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa tanított 

diákközösséghez, iskolája programjához és technikai felszereltségéhez igazítva választhat több 

oktatási stratégia közül.  A hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási stratégiákat javasolt 

bizonyos tananyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai irányzatok, stb. A 

tananyagok feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív munkaformák alkalmazása 

javasolt. Fontos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is motiválók legyenek. 

A képzés 3. szakaszának 1-2. évében (9-10. évfolyam)  a javasolt tanulásszervezési módok: a 

kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazása, az önálló munkavégzés és tanulás kialakítása, 

a gamifikáció. Javasolt az összetett gondolkodás kialakítása tanári kalauzzal. 

A képzés 3. szakaszának 3-4. évében az önálló, illetve a kooperatív csoportokban kialakított 

munkavégzés kiemelt jelentőségű az érettségi, illetve a továbbtanulás szempontjából. Ajánlott a  

hagyományos és digitális technikák bekapcsolása a tananyag-feldolgozásba, az összetett 

gondolkodási műveletek fejlesztése (absztrakció, elemzés, analógia alapján gondolkodási 

műveletek felismerése, új gondolkodási műveletek elsajátítása, kognitív struktúrák felismerése és 

megalkotása, stb.). 

Tanulásszervezési módok 

Javasolt a reflektív és interaktív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív 

csoportmunkák, projektmunkák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.). 

Továbbra is javasolt: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a digitális játékok 

felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában. 

A tanárközpontú és a diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a digitális 

módszereknek (IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy órán belül is 

lehetséges. A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az egész tanítási 

folyamatot. 

Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás, könyvheti 

események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú oktatásnak, azaz a 

különböző tanulási területek összekapcsolásának. 

 

 

 

 



 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM – EMELT SZINTŰ ELŐKÉSZÍTŐ 
 
 
 

Az alábbi helyi tanterv a 11–12. évfolyamai számára készült 

Heti óraszám: 2 

Az éves óraszám: 72 illetve 60 

 

A magyar nyelv és irodalom fakultáció tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas a 

társadalom közösen vallott értékeinek közvetítésére. Tartalommal tölti meg és erősíti a nyelvi 

és kulturális identitást, a nemzeti önazonosságot, felkelti a megnyilatkozás iránti igényt, erősíti 

az etikai és erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését. Kötelezettséget 

vállal a tanulók emelt szintű felkészítésére . 
 
 

A fogalmi rendszer 
 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy révén közvetített tudás konstruálásában, a fogalmi 

műveltség felépítésében folyamatos tevékenység a fogalmi gondolkodás fejlesztése. Ahogyan e 

tanterv részletes tartalmi kidolgozása is jelzi, a magyar nyelv és irodalom műveltségterület, 

tantárgy is – a témakörökhöz, témákhoz rendelt fogalmak közlésével – felépítette a maga 

sajátos fogalomrendszerét. E fogalomrendszerben azonosíthatjuk a kulcsfogalmakat, amelyek 

lehetővé teszik, illetve alapul szolgálnak a nyelvi, irodalmi jelenségek, tények, mintázatba 

rendezéséhez. A kerettanterv nyelv- és irodalom-felfogásával összhangban a tantárgya 

kulcsfogalmai a következők: nyelv, nyelvi rendszer, nyelvhasználat, magyar nyelv, 

kommunikáció, szóbeliség és írásbeliség, beszélő, szöveg, nyelvi norma, jelentés, stílus, 

irodalom, irodalmiság, fikció, nyelvi konstrukció, befogadó, hatás és értelmezés, szerző, 

elbeszélő, lírai én, hagyomány, motívum, műnem, műfaj, esztétikai minőségek. 
 

E kulcsfogalmakkal kapcsolatos tudás folyamatos bővítése és elmélyítése az értelmes 

tanulás egyik összetevője. Az egyedi fogalmi ismeretek, az egy-egy konkrét nyelvi, irodalmi 

témához kötődő fogalomhasználat jelentőségét is elsősorban az határozza meg, hogy 

elősegítik-e a kulcsfogalmak megértését, illetve megfelelő élmény- és ismeretanyagot 

biztosítanak-e az adaptív tudást hordozó kulcsfogalmak alkalmazni tudásához. A 

kulcsfogalmak tehát az adott ismeretrendszer fogalmi hálójának csomópontjait jelentik, 

amelyek sok más fogalommal kapcsolatba hozhatóak. A kulcsfogalmak más és más 

kontextusban szükségszerűen újra és újra megjelennek irodalmi alkotások, szövegek, nyelvi 

jelenségek, poétikai, nyelvtani és más ismeretek értelmezésekor. Képesek a tanulásban, a 

jelenségek leírásában először rendezetlen halmazként megjelenő konkrét fogalmakat, tényeket 

struktúrákká, fogalmi hálókká rendezni, így alkalmazásuk révén könnyebb értelmezni és 

befogadni az új információkat és tapasztalatokat is. Tipikusan ilyen például az irodalmiság 

kulcsfogalma, amely egyúttal magában foglalja az irodalmiság több szempontból változó 

jellegét is (pl. történetiségében, kultúrákhoz, befogadói rétegekhez kötődve). Mind az irodalmi, 

mint a nyelvi fogalmakat kulcsfogalomként összegzi a nyelvi konstrukció, amely – többek 

között – kapcsolódik a befogadóhoz, a hatáshoz és értelmezéshez, de beleértődik a retorika 

fogalomrendszere is. Kulcsfogalomként jelöli meg a tanterv a szöveget is. A nyelvi- irodalmi 

képzésben a szöveg jelentésmezőjének gazdagságát jelzi a vele összefüggésben álló tantervi 

fogalmak sűrű hálózata (vö. pl. kontextuális jelentés, szövegmondat, témahálózat, szövegtípus, 

előre- és visszautalás, kohézió). 



A tantárgy kulcsfogalmai tehát átfogó, a tanítási-tanulási folyamatban szükségszerűen 

ismétlődő fogalmak. E gazdag jelentésmezővel rendelkező fogalmak jellegüknél fogva, 

tartalmi összetevőik révén érintkeznek is egymással. A kulcsfogalmak természetesen 

fokozatosan telítődnek konkrét tartalmakkal, azaz fokozatosan épül fel az a fogalmi háló, ami 

végül is a fogalmi műveltségben ölt/het testet. A fogalmi gondolkodás fejlesztésének 

természetesen nem a fogalmak definiálása a cél, hanem a megértés. 
 

Tantárgyközi nevelés 
 

A magyar nyelv és irodalom fakultáció tanterve érvényesíti az iskolai oktatás-nevelés közös, 

átfogó elveit, így részt vállal az egészségfejlesztés, a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem 

társadalmi feladataiból. 

 

A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tartalmai révén magától értetődően járul hozzá a 

lelki-érzelmi nevelődéshez. Ez pedig különösen a pszichoszomatikus problémákra érzékeny 

serdülőkorban támogatja a testi-lelki egészség megőrzését, fenntartását. Az olvasmányok, 

élmények belső tartalékok is, fejlesztik az önismeret, a valóságismeretet, összességükben az 

élet értékét sugallják. A tantárgyunk tehát nem a kevésbé a konkrét egészségfejlesztési 

ismeretekkel, inkább az egészségmegőrzéshez szükséges attitűdök kialakításával járulhat hozzá 

a mindenkori ifjú nemzedékek jóllétéhez. 

 

A környezettudatosságra nevelés természetes terepe a szövegértő olvasás fejlesztéséhez 

felkínált, ebben alkalmazott szöveganyag, elsősorban az ismeretterjesztő és a dokumentum 

típusú szövegek feldolgozása révén. Érdemes tehát e szövegtípusok közül a környezeti 

hatásokkal, az ökológiával, a környezet és a társadalom viszonyával foglalkozókat előnyben 

részesíteni. Az érvelés, a vita tanításában-tanulásában is van motiváló ereje, ha ilyen 

össztársadalmi érdekeltségű, ugyanakkor az egyén mindennapjaiban is releváns témákat 

érintünk. Az irodalmi olvasmányok ember és természet sokféle viszonyát mutatják fel, ezek 

megbeszélése, tanulmányozása hozzásegíthet a természeti és a teremtett környezethez való 

tudatos viszony kialakításához. 

 

A fogyasztóvédelemre, a kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés természetes területe a 

szövegértés. Több nyelvi témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás kritikus 

nyelvi elemzésére, az információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére. 

Mindebben számíthatunk a tanulók önálló anyaggyűjtésére, kiselőadásaira. A tantárgyunk az 

öncélú, és serdülőkorban esetenként státuszértékű fogyasztás ellensúlyozására az irodalmi 

alkotások élményével, megbeszélésével másféle értékeket is felmutat. A magyar nyelv és 

irodalom tantárgy alkalmas arra, hogy a kulturális fogyasztás területén is igényt teremtsen, 

ellensúlyt tartva a létező ifjúsági szubkultúráknak. 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a szövegértési és szövegalkotási képességek, a kulturált 

nyelvi magatartás fejlesztésével járul hozzá a lehetséges pályaválasztási irány megtalálásához. 

Az irodalmi alkotásokban fölmutatott változatos emberi életsorsok növelik a valóságismeretet, 

több szempontból elemezhető modelleket mutatnak, hozzásegítve a diákok sokféle emberi 

életút, életpálya megismeréséhez és ezáltal is  támogatva  a pályaválasztásukkal kapcsolatos 

felelős döntéseiket. 

 

A tanórai tevékenységek fent kifejtett átfogó céljait, illetve a hosszabb távon érvényesülő 

hatások elérését megfogalmazó célok a tanítási-tanulási folyamatban konkretizálódnak, azaz az 

egyes időbeli szakaszoknak (évfolyamoknak) is megvannak a maguk sajátos céljai és feladatai. 

E célokat fogalmazzák meg az egyes évfolyamok előtt közölt célok és feladatok, azaz 

fejlesztési követelmények. 



A tanulók értékelése 
 

A magyar nyelvi és irodalmi műveltséget közvetítő órákon az értékelés alapjául az érvényben 

levő Nemzeti alaptanterv, illetve az adott kerettantervben, valamint a rá épülő iskolai 

programban megfogalmazott fejlesztési célok és feladatok szolgálnak. Az értékelés célja a 

tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a tanítás, a kiemelt fejlesztési 

területek eredményességének) vizsgálata. A tantárgy rendkívül változatos tanári 

közvetítésmódot, illetve tanulói tevékenységformákat tesz lehetővé, így a tanári értékelés 

eljárásai is változatosak, többféle szempontot ötvözőek lehetnek. A kerettantervben a 

továbbhaladás feltételei című fejezet évfolyamonként közli azokat a kiemelt képességeket, 

amelyekben a diákoknak fejlődést kell elérniük. 

 

Az értékelési alkalmak (pl. évközi dolgozatok, projektmunkák, szóbeli prezentációk) 

megtervezése, az értékelt teljesítmények jellegének, valamint az értékelési kritériumoknak a 

világos, egyértelmű, következetes közlése a tanár feladata. 

 

Az értékelés jellegét, tartalmi kritériumait alapvetően meghatározza, hogy fejlesztő vagy 

szummatív (összegző, egy-egy folyamatot lezáró) típusú értékelésről van-e szó. 
 

Az értékelés főbb szempontjai 

 

A tanuló milyen mértékben értette meg és sajátította el a tananyagtartalmakat (pl. ismereteket, 

fogalmakat, összefüggéseket, szövegfeldolgozási eljárásokat, memoritereket, nyelvi normákat). 

 

Mennyire funkcionálisan, illetve mennyire önállóan tudja a fent részletezett 

tananyagtartalmakat alkalmazni feladathelyzetben, problémamegoldásban, kérdésfeltevésben, 

érvelés során, reflexió megfogalmazásában, állásfoglalás kialakításában 

 

Mennyire és milyen minőségben képes önálló kifejtésre (pl. a tanult, megértett fogalmak 

indokolt, önálló használatára; különféle elemzési, értelmezési eljárások alkalmazására; 

következtések, értelmezések indoklására; érvek felkutatására és rendszerezésére; 

véleményének megfogalmazására szóban és írásban, különböző műfajokban (pl. hozzászólás, 

kiselőadás, kommentár, elemzés, magyarázat, kifejtés, értekezés). 

 

Milyen mértékben és hogyan vesz részt a közös tanulási folyamatban (csoportmunkában, 

projektmunkában, múzeumi és könyvtári órákon, közös értékelésben, vitákban, 

értelmezésekben, drámajátékban) 

 

 

 
 

A tanulói teljesítmények értékelésének lehetőségei 

 

A tanulók teljesítményének osztályzattal történő értékelése a tanórai tanulói tevékenységek 

szóbeli és írásbeli értékelése alapján történhet, így például: 

• szövegek, jelenségek, problémák írásbeli vagy szóbeli kifejtése, értelmezése adott 

témakörben adott vagy önállóan választott szempont alapján; 
• írásbeli vagy szóbeli beszámoló (olvasónapló, műsorrészlet) egy-egy témakörben a 

megadott szempontok, vagy önálló gyűjtés alapján; 
• kiselőadás, önálló anyaggyűjtés előadása (adott és/vagy a tanuló által választott 

szempontokkal, adott időkeretben); 



• szituációs játékok (történetek, jelenetek, improvizációk) eljátszása; 
• vitaszituációkban való részvétel; 
• művek, műrészletek (memoriterek) előadása; 
• évközi dolgozatok megírása meghatározott szempontok alapján (például az olvasott 

művek többféle értelmezési kontextusban való elhelyezésének képessége, a 

fogalomhasználat minősége) minősítés céljából; 
• tematikus, témazáró feladatsorok, amelyek átfogó ismeretekre és képességekre 

irányulnak, a minősítés és a tanári folyamat kontrollja céljából; 

• projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése; 
• belső és külső vizsgák, amelyek a művelődési anyag súlyponti szempontjait és 

követelményrendszerét mérik, az ellenőrzés, a minősítés és a tanítási kontroll céljából. 
 

A tanári értékelés mellett a középiskolában más hatékony formák is érvényesíthetőek, így a 

tanulók önértékelése (pl. a saját kiselőadásáé, fogalmazásáé). A diáktársak is felléphetnek 

az értékelő szerepében: pl. a disputa-programban, szituációs játékok, kifejező 

szövegmondás értékelésében. 
 
 

A fakultációs képzés célja a tanulók emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítése, az 

alapórákban az alapvetően a középszintű vizsgára való felkészülés során megszerzett ismeretek 

elmélyítése és az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek megfelelő kibővítése, a vizsga 

eredményes letételéhez szükséges kompetenciák az érettségi vizsga részletes 

követelményeiről szóló OM rendeletben előírt témaköröknek megfelelően. 
 
 

 

Tantárgy 

9.Ny. 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom fakultáció 
 

— 

 

— 

 

— 

 

72 

 

60 

 
 
 
 

 

11. évfolyam 
 
 

Belépő tevékenységformák 
 

Témakörök 

(óraszám) 

Tartalom Tevékenységek 



Az antikvitás irodalma 

mint irodalmi, társ- és 

képzőművészeti kód és 

A korszak irodalmának 

áttekintése (ismétlés) 

Hasonlóságok, párhuzamosságok, 

Műveket összekötő 

motivikus 

összefüggések 

 
 
 

asszociációs bázis 

(7) 

a felidézés különböző formái illetve 

tudatos eltérések, anakronizmusok az 

antikvitáshoz kapcsolható művekben 

(irodalom, társművészetek, 

képzőművészet). Archetípusok, 

archetipikus helyzetek, (motívumok, 

témák az antikvitáshoz kapcsolható 

művekben (irodalom, társművészetek, 

képzőművészet; pl. hegy, kert, sziget, 

alászállás, felemelkedés, nemzedékek, 

család, felnőtté válás, beavatás; ember és 

természet, mikro- és makro- kozmosz, 

felnőtt-gyermek, férfi- nő, bűn és 

bűnhődés, vándorlás, kaland, falusi és 

nagyvárosi 

életformák). 

felismerése, szerepének, 

jelentésének megfogalmazása. 

Az olvasott művekben 

motívum, téma változatainak 

felismerése,  értelmezése 

Egy-egy szépirodalmi mű 

motívumainak továbbélése 

- bizonyítás példákkal. 
 

Az intertextualitás egy- egy 

példájának bemutatása 

elsősorban a posztmodern 

irodalmából. 

A Biblia mint 

irodalmi, társ- és 

képzőművészeti 

kód és asszociációs 

bázis 

(7) 

A bibliai irodalom jellemzőinek 

(műfajok, fogalmak stb.) áttekintése 

(ismétlés) Hasonlóságok, 

párhuzamosságok, a felidézés 

különböző formái illetve tudatos 

eltérések, anakronizmusok a Bibliához 

kapcsolható művekben (irodalom, 

társművészetek, képzőművészet). 

Archetípusok, archetipikus helyzetek, 

(motívumok, témák a Bibliához 

kapcsolható művekben (irodalom, 

társművészetek, képzőművészet; pl. 

hegy, kert, sziget, alászállás, 

felemelkedés, nemzedékek, család, 

felnőtté válás, beavatás; ember és 

természet, mikro- és makro- kozmosz, 

felnőtt-gyermek, férfi- nő, bűn és 

bűnhődés, vándorlás, 

kaland, falusi és nagyvárosi 

életformák). 

Műveket összekötő motivikus 

összefüggések felismerése, 

szerepének, jelentésének 

megfogalmazása. 

Az olvasott művekben 

motívum, téma változatainak 

felismerése,  értelmezése 

Egy-egy szépirodalmi mű 

motívumainak továbbélése 

-  bizonyítás  példákkal. Az 

intertextualitás egy- egy 

példájának bemutatása 

elsősorban a posztmodern 

irodalmából. 



Ember és nyelv, 

kommunikáció 

A nyelvi változás, a nyelv mint változó 

rendszer. 

A nyelvi változás különböző 

(diakron, 

szinkron) formáinak és 

 
 
 

(9) 
Társadalmak és kultúrák 

jelrendszereinek történeti eltérései 

(egy-két jelenség, példa — a folklór, az 

utca, az elektronikus kommunikáció 

jelrendszere). 

összefüggéseinek bemutatása 

példákkal. 

A nyelvi és nem nyelvi 

kommunikációs normák 

kultúránkénti eltéréseinek 

bemutatása példák alapján. 

A közvetlen személyközi 

kommunikáció, az írott és 

elektronikus tömegkommunikáció 

különbségeinek felismerése és 

összehasonlítása. 

Világirodalom, a 

magyar és a 

világirodalom 

története 

(22) 

Középkor, reneszánsz, barokk, 

felvilágosodás, romantika, a 19. 

század második fele, avantgárd és a 

20. század első fele — a tanult 

ismeretek felelevenítése, mélyítése, 

kiegészítése Jellegzetes, valamely 

stílustörténeti, eszmetörténeti 

jellemzőt felmutató művek a 

korszakok irodalmából. 

Azonos műfajba tartozó művek 

feldolgozása a korszakok 

irodalmából. 

Korszakonként legalább két-két 

mű bemutatása. Művek 

értelmezése - pl. műfaji 

sajátosságok, a téma, a kompozíció 

összefüggései, a lehetséges és 

szükséges stíluskorszakbeli, 

stílustörténeti vonatkozások, a 

korszak szellemi irányzataival, a 

korstílussal való összefüggésben is. 

Különböző korokban keletkezett, 

azonos műfajú alkotások poétikai 

szempontú összevetése, történeti 

változásának vizsgálata. Egy-egy 

műfaj, poétikai sajátosság 

változásának bemutatása 

hosszabb- 

rövidebb történeti folyamatban 



A magyar nyelv 

története 

(9) 

Az ősmagyar, az ómagyar, 

középmagyar korszak, az 

újmagyar kor. 

A szókészlet rétegei: ősi örökség, 

belső keletkezésű elemek, 

A nyelvtörténeti korszakokat 

jellemző változások néhány példája 

a 

hangrendszerből, a 

 
 
  

jövevényszók, nemzetközi 

műveltségszók, idegen szavak. 

Az egységes írott nyelvi norma 

kialakulása. 

A nyelvművelés szerepe az új nyelvi 

fejlemények, jelenségek 

értelmezésében 

nyelvtani rendszerből; .a 

nyelvtörténeti korszakok bemutatása. 

Az életmód, a történelem és a szókincs 

néhány összefüggésének feltárása, 

anyagi és szellemi műveltség 

megjelenése a szókészletben - néhány 

példával. 

Néhány szöveg bemutatása a régi 

magyar irodalom köréből (pl. 

Pázmány Péter, Mikes Kelemen). 

A mai nyelvműveléshez kapcsolódó 

kérdések problémacentrikus, árnyalt 

bemutatása választott nyelvi anyag 

tükrében. 

Az irodalom 

határterületei 

(9) 

„Magas” (elit) művészet és a 

tömegkultúra viszonyának 

problémája a megismert 

korszakokban és a kortárs 

irodalomban. 

Irodalmi alkotások megjelenítése 

más művészeti ágakban, 

médiumokon (színház, film, internet 

stb.) 
 

Irodalmi témák, motívumok, 

az irodalomban is kifejezésre 

jutó tartalmak megjelenítése 

más kifejezési formákban 

(dalszöveg, képregény, film 

„Magas” (elit) művészet és a 

tömegkultúra viszonyának bemutatása 

egy korszakban. 

Egy irodalmi alkotás 

összevetése más művészeti 

ágban, médiumon való 

megjelenítésével. 



stb.) 

A nyelvi 

szintek 

(7) 

A tanult leíró nyelvtani ismeretek 

felidézése, rendszerezése, 

kiegészítése. 

Leíró grammatikai 

modellek a magyar nyelvi 

rendszer 

A magyar nyelvi rendszer bemutatása 

valamely leíró modell alapján vagy 

modellek összevetésével. 

 
 
  

értelmezésére. 
 

Év végi rendszerezés 

(2) 

  

 
 
 
 

 

Az egyes témakörök, illetve azok belső egységei (l. a tanmenetet) feldolgozhatók 

epochálisan. Ehhez időnként szükséges lehet az óraszámkeretek módosítása. Az 

epochális feldolgozás lehetőségét a munkaformák változatossága, a modulszerkezet, 

illetve a tanulói aktivitásra és kooperációra épített tanulásszervezés biztosítja. 

 
 

 



     

 

 12. évfolyam 
Évi 64 óra (heti 2 óra) 

 

Világirodalom, a 

magyar és a 

világirodalom 

története 

(12) 

A  tanult ismeretek 

felelevenítése, mélyítése, 

kiegészítése Jellegzetes, 

valamely stílustörténeti, 

eszmetörténeti jellemzőt 

felmutató művek a 

korszakok irodalmából. 

Azonos műfajba tartozó 

művek feldolgozása a 

korszakok irodalmából. 

Korszakonként legalább két-két mű 

bemutatása. Művek értelmezése - pl. 

műfaji sajátosságok, a téma, a 

kompozíció összefüggései, a lehetséges 

és szükséges stíluskorszakbeli, 

stílustörténeti vonatkozások, a korszak 

szellemi irányzataival, a korstílussal 

való összefüggésben is. 

Különböző korokban keletkezett, azonos 

műfajú alkotások poétikai szempontú 

összevetése, történeti változásának 

vizsgálata. 

Egy-egy műfaj, poétikai sajátosság 

változásának 

bemutatása hosszabb- 

rövidebb történeti 

folyamatban 

 
 
 

Nyelv és 

társadalom 

(9) 

A tanult     nyelvi ismeretek felidézése, 

rendszerezése, kiegészítése. 

A rétegnyelvi szótárak 

Legalább egy 

nyelvjárástípus főbb 

jellemzői. 

A nyelvi rétegződés példáinak 

bemutatása a mai magyar 

nyelvben 

Irodalomtörténeti 

rendszerezés 

(9) 

Magyar irodalom- 

/művelődéstörténet főbb korszakainak 

néhány jellemzője. Azonosság és 

változás az irodalomban (pl. 

kifejezésmódok, témák, hőstípusok 

változásai; 

irányzatok, programok). 

Az irodalom, az irodalmiság 

történetileg változó 

hagyományának bemutatása 

néhány példával. 



Stílus és 

jelentés; a 

retorika 

alapjai 

(10) 

A tanult nyelvi ismeretek felidézése, 

rendszerezése, kiegészítése. 

Stílusvariánsok nyelvi- 

nyelvtani elemzése és 

alkalmazása. 

Hangzó szövegek 

elemzése, 

összehasonlítása. A 

jelentésrétegek feltárása, 

megfogalmazása 

irodalmi és nem irodalmi 

szövegekben (aktuális tagolás, 

új közlések, implikációk, 

kontextusok stb. 

 
A jelentés fogalmi megközelítései: 

szóelemek (grammatikai jelentés), 

lexémák (szótári szavak), 

szószerkezetek (grammatikai 

viszonyok) jelentése, állandósult 

szókapcsolatok, szóértékű nyelvi 

elemek jelentésviszonyai. 
 

Nyelv, beszéd, szöveg és stílus 

összefüggése, a stílusérték fogalma, a 

konnotatív és a denotatív jelentéssel 

összefüggésben is. 
 

A szójelentés változásai. 

Néhány történeti értékű és jelenkori 

szónoki beszéd retorikai 

eszközei és esztétikai hatása. 

Az emelt és 

középszintű 

tételek áttekintése 

(16) 

Felkészülés az emelt illetve a 

középszintű vizsga adott évben 

meghirdetett szóbeli tételeiből. 

Tételkidolgozás, bemutató 

Év végi 

rendszerezés 

(4) 

  

 


