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A szóbeli vizsgatétel felépítése irodalomból: Témakör ‒ tétel ‒ feladat. A témaköröket és a tételeket nyilvánosságra 

kell hozni, a feladatokat a vizsgázók csak a vizsgán ismerhetik meg. A vizsgán a vizsgázónak a feladatokat kell 

kifejtenie. 

Az irodalomtételek némelyike a FE és a FI osztály számára nem azonos, ezeket külön jeleztük.  

 

Témakör: Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők 

1. Petőfi Sándor forradalmi versei (FE) Petőfi Sándor, népies versek  (FI) 

2. Arany János, Őszikék (FE) Arany János, balladák (FI) 

3. Ady Endre szerelmi költészete 

4. Babits Mihály szembenézés a halállal (FE) Babits Mihály Jónás könyve (FI) 

5. Kosztolányi Dezső Édes Anna, lélektani regény 

6. József Attila Óda (FE) József Attila, utolsó vershármas (FI) 

Témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők 

7. Illyés Gyula Egy mondat (FE) Csokonai Vitéz Mihály, a felvilágosodás eszméi 

verseiben (FI) 

8. Weöres Sándor játékversei (FE) Vörösmarty Mihály, gondolati költészete (FI) 

9. Kertész Imre Sorstalanság (FE) Mikszáth Kálmán parasztábrázolása a novelláiban (FI) 

10. A naturalizmus megjelenése Móricz Zsigmond elbeszéléseiben 

11. Radnóti Miklós, bori notesz (FE) Radnóti Miklós, eklogák (FI)  

12. Örkény István, egyperces novellák 

Témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők 

13. Blogban élő szépirodalom, József Attila Születésnapomra 

Témakör: Művek a világirodalomból 

14. Szophoklesz Antigone, az antik tragikus hős típusa 

15. A kishivatalnok alakja az orosz irodalomban, Csehov A csinovnyik halála 

16. A felesleges ember típusa, Puskin Anyegin 

(FE) 

A sokszínű európai avantgard (FI) 

Témakör: Színház és dráma 

17. Katona József Bánk bán (FE) Madách Imre Az ember tragédiája, emberiségdráma FI)  

18. Az angol reneszánsz tragédia, Shakespeare Romeo és Julia 

Témakör: Az irodalom határterületei 

19. A krimi, A. Christie Gyilkosság az Orient expresszen 

Témakör: Regionális kultúra és a határon túli magyar irodalom 

20. József Attila Emlékhely a Ferencvárosban 

(FE) 

Holokauszt Emlékközpont a Ferencvárosban (FI) 

 

 

MAGYAR NYELV 

A szóbeli érettségi vizsgatétel felépítése magyar nyelvből: Témakör  tétel  feladat.  

A témaköröket és a tételeket nyilvánosságra kell hozni, a feladatokat a vizsgázók csak a vizsgán ismerhetik meg. 

A vizsgán vizsgázónak a feladatokat kell kifejtenie. 

A nyelvi tételek a FE és a FI osztály számára azonosak. 

 

Témakör: Kommunikáció 

1. tétel: Az emberi nyelv szerepe a kommunikációban 

2. tétel:  A kommunikációs folyamat 

3. tétel:  A tömegkommunikáció jellemzői 

 

Témakör: A magyar nyelv története 

4. tétel: A magyar nyelv eredete, a finnugor nyelvrokonság 

5. tétel: A szókészlet rétegei, a jövevényszók 

6. tétel: A nyelvújítás jelentősége  

 



Témakör: Ember és nyelvhasználat 

7. tétel: A hazánkban élő nemzetiségek 

8. tétel: A magyar nyelv függőleges rétegzettsége, a csoportnyelvek 

 

Témakör: A nyelvi szintek 

9. tétel: A mássalhangzótörvények 

10. tétel: A toldalékok fajtái 

11. tétel: Szóalkotási módok 

12. tétel: A mondat fogalma és jellemzői 

 

Témakör: A szöveg 

13. tétel: Szövegfonetikai eszközök szóban és írásban 

14. tétel: A szöveg: cím és szövegkohézió 

15. tétel: Az internetes szövegek jellemzői 

 

Témakör: A retorika alapjai 

16. tétel: A nyilvános beszéd főbb nyelvi és viselkedési jellemzői 

17. tétel: A kulturált vita típusai 

18. tétel: A befolyásolás eszközei 

 

Témakör: Stílus és jelentés 

19. tétel: Szóképek és alakzatok az irodalmi szövegekben 

20. tétel: A hivatalos stílus jellemzői 

 

 

A VIZSGÁN HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK 

Írásbeli vizsga: tantermenként négy helyesírási szótár, melyet az iskola biztosít. 

Szóbeli vizsga: irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott 

ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete, melyet az iskola biztosít. 

 


