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A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI tételsora  a 

12. A osztály számára 

2021/22. tanév (a tételekhez tartozó feladatok nem nyilvánosak) 

IRODALOM 

I.TÉMAKÖR: Művek a magyar irodalomból – Kötelező szerzők 

1.tétel:  Petőfi Sándor költészetének indulása, népies műfajai, témái,  tájköltészetének új vonásai 

2. tétel: Arany János balladaköltészete 

3. tétel: Ady Endre lírájának újszerűsége 

4. tétel: A prófétaszerep megjelenése Babits Mihály költészetében: Jónás könyve 

5. tétel: Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai c. kötetének bemutatása 

6. tétel: József Attila tájszemlélete  

II.TÉMAKÖR: Művek a magyar irodalomból – Választható szerzők 

7. tétel: Balassi Bálint lírájának témái 

8. tétel: Vörösmarty Mihály lírája 

9. tétel: Jókai regényeinek romantikus és realista jellemzői Az arany ember c. regénye alapján 

10. tétel: Nemzet-és történelemszemlélet Kölcsey Ferenc lírájában 

11. tétel: Groteszk vonások Örkény István szépprózájában 

12. tétel: Az idill és a rettenet kettőse Radnóti Miklós eclogaköltészetében 

 III.TÉMAKÖR: Művek a magyar irodalomból – Kortárs szerzők 

13. tétel: Egy kortárs magyar szerző bemutatása 

IV.TÉMAKÖR: Művek a világirodalomból 

14. tétel: Műfaji sokszínűség a Bibliában 

15. tétel: Az orosz romantika: Puskin: Anyegin c. művének elemzése 

16. tétel: A realizmus kiteljesedése Tolsztoj: Iván Iljics halála című művében 

V.TÉMAKÖR: Színház és dráma 

17. tétel: A görög dráma – Szophoklész: Antigoné 

18. tétel: Eszmék, tudományos nézetek Madách: Az ember tragédiája c. emberiségkölteményében 

VI.TÉMAKÖR: Az irodalom határterületei 

19. tétel: A film és eszközei Móricz: Rokonok c. filmadaptációja alapján 

VII.TÉMAKÖR: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 

20. tétel: A Miskolci Nemzeti Színház története és egy színházi élmény bemutatása 
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MAGYAR NYELV 

I.TÉMAKÖR: Kommunikáció 

1.tétel: A kommunikáció tényezői és funkciói 

2. tétel: A tömegkommunikáció – A sajtó, rádió, televízió és az internet eszközei és műfajai 

3. tétel: A reklám 

4. tétel: Az emberi kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei 

II.TÉMAKÖR: A magyar nyelv története 

5. tétel: A nyelvművelés és feladatkörei, jellegzetes nyelvhelyességi hibák  

 6. tétel: A nyelvújító mozgalom 

7. tétel: A nyelvtörténet forrásaiból: ómagyar kori nyelvemlékeink bemutatása 

 

III. TÉMAKÖR: Ember és nyelvhasználat 

8. tétel: A jel, jelek, jelrendszer a nyelvi és nem nyelvi közlésben  

9. tétel: A magyar nyelv nyelvváltozatai 

10. tétel:  Az információs forradalom hatása napjaink nyelvhasználatára 

IV.TÉMAKÖR: A nyelvi szintek 

11. tétel: A morfémák fajtái, szerepe és jellemzőik 

12. tétel: A magyar nyelv szófaji rendszere: az ige 

V.TÉMAKÖR: A szöveg 

13. tétel: Szövegfajták (monológ, dialóg, szóbeli, írott, tervezett, nem tervezett, elbeszélő, leíró, 

érvelő) 

14. tétel: A szövegfonetikai eszközök 

VI.TÉMAKÖR: A retorika alapjai 

15. tétel: A nyilvános beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig 

16. tétel: A szónoki stílus jellemzői és műfajai 

VII.TÉMAKÖR: Stílus és jelentés 

17. tétel: A szavak jelentésének szerkezete (egyjelentésű szó, homonímia, hasonló alakú szópár, 

ellentétes jelentés) 

18. tétel: Költői eszközök – alakzatok 

19. tétel: Költői eszközök – szóképek 

20. tétel: A társalgási és a hivatalos stílus jellemzői 

Miskolc, 2021. december 16.    Hernádiné Győri Zsuzsanna szaktanár 


