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Irodalom 
Művek a magyar irodalomból I. – Kötelező szerzők 
1. Petőfi Sándor forradalmi látomásköltészete 
2. Arany János balladáinak világa 
3. Ady Endre magyarságversei 
4. Babits Mihály – költőszerepek költészetében 
5. Kosztolányi Dezső prózájának emberképe – egy regénye vagy az Esti Kornél-ciklus alapján 
 6. József Attila ars poeticájának alakulása 
  
Művek a magyar irodalomból II. – Választható szerzők 
7. Csokonai Vitéz Mihály a stílusirányok mestere 
8. Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde – világkép és költészet 
9. Radnóti Miklós, az eklogák költője 
10. Zrínyi Miklós barokk eposzának jellemzői 
11. Történetmondás és jellemalkotás Mikszáth Kálmán szabadon választott műve alapján 
12. Örkény István – a groteszk látásmód műveiben 
  
Művek a magyar irodalomból III. – Kortárs szerzők 
13. Egy szabadon választott kortárs magyar szerző írói világának bemutatása 
  
Művek a világirodalomból 
14. Az angol reneszánsz ember Shakespeare: Hamlet c. tragédiája alapján 
15. A realista regény; jellemző jegyei Stendhal vagy Balzac egy műve alapján 
16. Egy szabadon választott XX. századi világirodalmi regény bemutató értelmezése 
  
Színház és drámatörténet 
17. Az antik tragédia jellemző jegyei Szophoklész egyik műve alapján 
18. Madách Imre: Az ember tragédiája 
  
Regionális kultúra, interkulturális megközelítés 
19. Iskolánk könyvtárának névadója, Szabó Magda – egy regényének elemző bemutatása  
  
Az irodalom határterületei 
20. A detektívregény jellemzőinek bemutatása 

  



Magyar nyelv 
Kommunikáció 
1. A közlésfolyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal 
2. A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben 
  
A magyar nyelv története 
3. A magyar nyelvrokonság főbb bizonyítékai néhány példával 
4. A nyelvújítás 
5. A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése  
 
Ember és nyelvhasználat 
6. A nyelv mint jelrendszer 
7. Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya 
8. Társadalmi és területi nyelvváltozatok és a norma 
9. A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei 
  
A nyelvi szintek 
10. A hangzórendszer; a hangok találkozása (alkalmazkodása) és helyesírásuk 
11. A szófajok rendszere és a szóalkotás módjai 
12. A morfémák szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában 
  
A szöveg 
13. A szöveg szóban és írásban 
14. Szövegtípusok kommunikatív, szerkezeti, nyelvi jellemzői 
  
A retorika alapjai 
15. A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig 
16. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi, viselkedésbeli kritériumai 
17. Az érvelés, az érvelés beszédhelyzete és eszközei 
  
Stílus és jelentés 
18. A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és a jelentés viszonya alapján 
19. A képszerűség stíluseszközei és hatása; képek, képrendszerek felismerése, értelmezése 
20. A társalgási stílus ismérvei, minősége 


