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IRODALOM

1. Kötelező olvasmányok (A kis herceg, Szent Péter esernyője, A kőszívű ember fiai – filmváltozat, 
Légy jó mindhalálig – epika, mint műnem és műfajainak ismerete; pl.: novella, kisregény, 
fejlődésregény) 

2. Az irodalom eredete, az irodalmi nyelv, a művészeti érték – Karinthy Frigyes: A cirkusz
3. Szerzők, művek párbeszéde (Aioszóposz: A tücsök és a hangya szövegváltozatai: La Fontaine, 

Hajnóczy Péter, Romhányi József átdolgozásai)
4. Teremtésmítoszok (ősi magyar hitvilág, a görög mitológia, egyéb teremtésmítoszok)
5. A népszerű irodalom (a krimi jellegzetes vonásai, Sir Arthur Conan Doyle: A vérbükkös tanya) 
6. Jellegzetes lírai műfajok ismerete a tanult művek alapján (dal, óda, himnusz, epigramma, intelem, 

költői levél) 
7. Kölcsey Ferenc költészete (Himnusz, Huszt) 
8. Vörösmarty Mihály: Szózat 
9. Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond kisepikai alkotásai (A néhai bárány, Hét krajcár) 
10. Az eposz (Iliász és Odüsszeia megbeszélt részletei) 
11. A görög líra (Szapphó, Alkaiosz és Anakreón költészete) 
12. Szophoklész: Antigoné (a dráma elemző ismerete, valamint a görög színjátszás sajátosságai)
13. A római irodalom (Catullus, Vergilius, Horatius munkássága) 
14. A Biblia mint kulturális kód (jelentősége, Ószövetség és Újszövetség vonatkozó történetei)
15. Az egyén és történelem kapcsolata (Szabó Lőrinc, Kós Károly, Herczeg Ferenc munkássága) 

NYELVTAN

1. A helyesírás - A magyar helyesírás alapelvei (kiejtés, szóelemzés, egyszerűsítés, hagyomány) 
2. Hangtörvények 
3. A morfémák (szóelemek)
4. Szófajtan 
5. Hangalak és jelentés
6. A kommunikáció (pl.: tényezői/ábrája, funkciói)  
7. Az egyszerű mondat (mondatelemzés)
8. Mondattan (a beszélő szándéka, a logikai minőség és a szerkezet szerint; mellérendelő és 

alárendelő összetett mondatok, sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok)
9. Az írásjelek 

A magyar nyelv és irodalomhoz kapcsolódó kompetenciái közül a szövegértés és a rövid szövegek 
alkotásának képessége kerül mérésre, valamint az intertextualitás (a szövegek összehasonlítása, 
azonosságok, ellentétek megfigyelése), felismerése irodalmi alkotásokban. A megnevezett irodalmi 
művekhez közvetlenül kapcsolódó történelmi és életrajzi vonatkozások ismerete szükséges. Magyar 
nyelvtanból gyakorlati példák megoldása a feladat.

A vizsgán 2022. február 28-ig átvett témákat kérjük számon. 

Eredményes felkészülést kívánok! 

Debrecen, 2021. 11. 04. Papp Dóra 
szaktanár


