
Magyar nyelvtan érettségi tételek 2023 

I. témakör: A kommunikáció  

1. tétel: A nyelv mint kommunikáció - A kommunikációs folyamat tényezőinek bizonyítása 

beszédhelyzetek elemzésével 

I. témakör: A kommunikáció  

2. tétel: Nyelvi és vizuális kommunikáció - Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és 

kifejezőeszközei 

I. témakör: A kommunikáció  

3. tétel: A kommunikáció működése – A kommunikáció formája: a szóbeliség és az írásbeliség 

I. témakör: A kommunikáció  

4. tétel: A reklámok, internetes felületek 

 

II. témakör: A magyar nyelv története 

5. tétel: Nyelvtörténeti korszakok - A magyar nyelv történetének fő korszakai 

II. témakör: A magyar nyelv története 

6. tétel: Nyelvtörténeti korszakok - A magyar nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott 

nyelvemlékek 

II. témakör: A magyar nyelv története 

7. tétel: Nyelvtörténeti korszakok – A nyelvújítás lényege és jelentősége példák alapján 

II. témakör: A magyar nyelv története 

8. tétel: Nyelvművelés – A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése 

 

III. témakör: Ember és nyelvhasználat  

9. tétel: Nyelvváltozatok - A főbb nyelvváltozatok rendszere, a nyelv vízszintes és függőleges 

tagolódása 

III. témakör: Ember és nyelvhasználat  

10. tétel: Nyelv és társadalom - Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi 

érintkezésre 

 

IV. témakör: Nyelvi szintek  

11. tétel: Hangtan - A magánhangzók és mássalhangzók rendszere, a hangkapcsolódási 

szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése 

IV. témakör: Nyelvi szintek  

12. tétel: A mondattan - A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti 

típusai 

 

V. témakör: A szöveg  

13. tétel: A szövegtípusok - A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges 

szövegtípusok (önéletrajz, motivációs levél, hivatalos levelek, kérvény, meghatalmazás; 

hozzászólás, vitaindító, ajánlás) 

V. témakör: A szöveg  

14. tétel: A szöveg szerkezete és megjelenítése – A szövegkohézió, a témaháló és a cím 

 

VI. témakör: A retorika alapjai  

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

anyaggyűjtéstől a megszólalásig 

VI. témakör: A retorika alapjai  

16. tétel: Érvelés, megvitatás, vita - A hatásos beszéd 

 

 



VII. témakör: Stílus és jelentés  

17. tétel: Stíluseszközök - Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és szépirodalmi szövegekben: 

hasonlat, metafora, metonímia 

VII. témakör: Stílus és jelentés  

18. tétel: Stíluseszközök - Az egyszerűbb alakzatok: felsorolás, ismétlődés, ellentét, 

gondolatritmus 

VII. témakör: Stílus és jelentés  

19. tétel: Stílusréteg, stílusváltozat - A társalgási stílus ismérvei 

VII. témakör: Stílus és jelentés  

20. tétel: Stílusréteg, stílusváltozat - A közélet színterei, a közéleti és a hivatalos stílus 

kritériumai, stiláris kötöttségei 


