
PRÓBAÉRETTSÉGI TÉTELEK 12/B 

2020/2021 

 

Magyar irodalom 

1) Petőfi Sándor szerelmi költészete (Szeptember végén; Minek nevezzelek?) 

2) Petőfi Sándor tájköltészete (A puszta, télen) 

3) Petőfi Sándor: Az apostol 

4) Petőfi Sándor ars poeticái (A természet vadvirága; Dalaim; A XIX. század költői) 

5) Arany János balladaköltészete (Ágnes asszony) 

6) Arany János Őszikék ciklusa (Epilogus) 

7) Arany János nagykőrösi korszaka (Letészem a lantot; Kertben) 

8) Ady Endre sajátos ars poeticája (Új versek kötet: Góg és Magóg fia vagyok én…; Új 

vizeken járok) 

9) Ady Endre szerelmi költészete (Lédával a bálban; Őrizem a szemed) 

10) Ady Endre istenes verseinek világa (A Sion-hegy alatt) 

11) Ady Endre látomásos tájversei (A magyar Ugaron; A Tisza-parton) 

12) Móricz Zsigmond újszerű parasztábrázolása a kisepikai műveiben (Tragédia; Barbárok) 

13) Babits Mihály: Jónás könyve 

14) Babits Mihály halál-versei (Balázsolás; Ősz és tavasz között) 

15) Kosztolányi Dezső: Édes Anna 

16) Kosztolányi Dezső létösszegző versei (Boldog, szomorú dal; Hajnali részegség) 

17) Mikszáth Kálmán novelláinak világa (A bágyi csoda; Szegény Gélyi János lovai) 

 

Magyar nyelv (dőlt betűvel a témakörök címei!) 

1) Kommunikáció: Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei (pl. 

gesztusok, mimika, testtartás, csend stb.) Magyar nyelv 9. – 17-18. oldal (16/1, 19/3) 

2) A magyar nyelv története: A magyar nyelv szókészletének alakulása (ősi örökség, belső 

keletkezésű szavak, jövevényszavak, nemzetközi műveltségszavak, idegen szavak, 

tükörszavak) Magyar nyelv 12. – 88-92. oldal (tankönyvi példák!) 

3) Ember és nyelvhasználat: Nyelvünk helyzete a határon túl Magyar nyelv 11. – 27-29. 

oldal (fogalmak!) VAGY Magyar nyelv 12. – 41-43. oldal 

4) A nyelvi szintek: Mondattan (Az egyszerű és összetett mondatok felismerése, egyszerű 

mondatok elemzése) Magyar nyelv 9. – 94-96. oldal, 124., 131. oldal (mondatelemzés!) 

5) A szöveg: A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok 

Magyar nyelv 10. – 35-40. oldal (36. oldal ábra!) (34/1,2) 

6) A retorika alapjai: A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az 

anyaggyűjtéstől a megszólalásig Magyar nyelv 11. – 50-51. oldal 

7) Stílus és jelentés: Stíluseszközök – szóképek (hasonlat, metafora, metonímia) és 

alakzatok (felsorolás, ismétlődés, ellentét, gondolatritmus) Magyar nyelv 10. – 133-

136. oldal, 142-144. oldal, 171. oldal (137/1, 144/1, 170/2, 174/2) 


