
 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Tételcímek a középszintű szóbeli érettségi vizsgára 
a 12.A osztály irodalomból emelt szintű csoportja számára (2020) 

 
Magyar nyelv 

 
Kommunikáció 
1. Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei 

2. A kommunikáció formája: a szóbeliség és az írásbeliség 

 
A magyar nyelv története  
3. A nyelvtörténet forrásaiból: kézírásos nyelvemlékek  

4. A nyelvújítás lényege és jelentősége 

5. A magyar szókészlet rétegei (ősi örökség, idegen eredet) 

6. A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése 

 
Ember és nyelvhasználat 
7. A nyelv mint jelrendszer  

8. A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek (jellemző használati kör, szókincs)   

9. Egynyelvű szótárak  

 
A nyelvi szintek 
10. A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése 

11. A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében 

12. A mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai 

 
A szöveg 
13. A szöveg szerkezete és jelentése; a szövegkohézió, a témaháló és a cím 

14. Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípusok: mindennapi és tudományos szövegek  

 
A retorika alapjai 
15. A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig 

16. Az érvelés (tétel, bizonyítás, cáfolat, érv, ellenérv) 

17. Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés)   

 
Stílus és jelentés 
18. A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és jelentés viszonya alapján  

19. Az alakzatok néhány típusa és stiláris szerepe   

20. A hivatalos nyelvhasználat kritériumai, stiláris kötöttségei 
 



 
Irodalom 

 
Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők 
1. Petőfi Sándor költészetfelfogásának alakulása ars poeticái tükrében   

2. Az elégikus hangütés változatai az 1850-es évek Arany-lírájában  

3. Jellegzetes témák, motívumok, poétikai megoldások Ady világháborús költészetében  

4. Babits Mihály költői pályakezdésének sajátosságai, sokszínűsége  

5. Az elbeszélői látásmód és hangnem Kosztolányi Dezső Pacsirta vagy Édes Anna című regényében  

6. Az egyéni és a közösségi számvetés József Attila kései költészetében  

 
Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők 
7. Barokk szemlélet és műfaji hagyomány Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzában 

8. Csokonai Vitéz Mihály dalköltészetének stílusszintézise a rokokótól a népiességig  

9. Ciklusszerkezet, tematika, narrációs és kompozíciós megoldások Mikszáth Kálmán A jó palócok 

című novelláskötetében  

10. Tudattörténet és társadalomrajz Németh László Iszony című regényében  

11. Az újklasszicizmus Radnóti Miklós költészetében 

12. A groteszk világlátás és ábrázolásmód Örkény István műveiben 

 

Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők 
13. Egyéni és történeti emlékezet Borbély Szilárd Nincstelenek című regényében  

 

Művek a világirodalomból 
14. A Biblia jellegzetes műfajai  

15. Két epikai vagy két drámai alkotás összehasonlítása a 19. század világirodalmából 

16. A történetmondás és az értelmezés szintjei Mihail Bulgakov A Mester és Margarita című 

regényében  

 

Színház és dráma  
17. Az antik görög dráma és színház jellemzői egy szabadon választott mű középpontba állításával 

18. Szerkesztésmód és létértelmezés – a drámai költemény műfajának meghatározó szerepe Madách 

Imre Az ember tragédiája című művében  

 
Az irodalom határterületei  
19. Irodalmi ellenutópia és filmes adaptációja (pl. Ray Bradbury Fahrenheit 451 és François Truffaut  

451 Fahrenheit, 1966)   

 
Regionális kultúra és a határon túli irodalom  
20. Táj és ember harmóniája, hűség és megmaradás Kós Károly Varju nemzetség című krónikás 

regényében  

 
 


