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Magyar nyelv 

1. témakör: Kommunikáció (2-4) 

1.1. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói 

1.2. A kommunikáció formája: a szóbeliség és az írásbeliség 

1.3. A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra 

 

2. témakör: A magyar nyelv története (2-4) 

2.1. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bemutatása 

2.2. A magyar nyelv történetének fő korszakai 

 

3. témakör: Ember és nyelvhasználat (2-4) 

3.1. A nyelv mint jelrendszer 

3.2. A főbb nyelvváltozatok 

3.3. A határon túli magyarok nyelvhasználata 

 

4. témakör: A nyelvi szintek (2-4) 

4.1. A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése 

4.2. A szóalkotás lehetőségei: szóképzés, szóösszetétel, az összetett szavak 

helyesírása 

4.3. A szintagma mint nyelvi egység 

4.4. A mondat szerkezete 

 

5. témakör: A szöveg (2-4) 

5.1. A szövegértelem összetevői: a pragmatikai, a jelentésbeli és a nyelvtani szintek. 

5.2. Intertextualitás és a számítógépes szövegvilág  

5.3. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok 

 

6. témakör: A retorika alapjai (2-4) 

6.1. A retorika mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben 

6.2. A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig  

6.3. Az írásbeli meggyőzés eljárásai, az érvelés műfajai: bizonyítás, cáfolat, néhány 

érvtípus 

 

7. témakör: Stílus és jelentés (2-4) 

7.1. A társalgási stílus ismérvei, minősége 

7.2. A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és a jelentés viszonya alapján 
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Irodalom 

1. témakör: Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők (6) 

1.1. Petőfi Sándor ars poeticája  

1.2. Arany János balladaköltészete 

1.3. Ady Endre Új versek című kötetének bemutatása  

1.4. Babits Mihály prófétai szerepvállalása, a Jónás könyve 

1.5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna, egy lélektani regény jellemzői  

1.6. József Attila tájköltészete 

 

2. témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők (6) 

2.1. Csokonai Vitéz Mihály költészetének stílus- és műfajbeli gazdagsága 

2.2. Berzsenyi Dániel elégiái 

2.3. Vörösmarty Mihály kései költészete 

2.4. Mikszáth Kálmán prózaművészete, A jó palócok 

2.5. Radnóti Miklós eclogái 

2.6. Ottlik Géza Iskola a határon című regényének prózapoétikai sajátosságai 

 

3. témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők (1) 

3.1. Varró Dániel stílusparódiái 

 

4. témakör: Művek a világirodalomból (3) 

4.1. A homéroszi eposzok műfaji és világképi sajátosságai 

4.2. Az orosz romantika jellemzői. Puskin: Jevgenyij Anyegin 

4.3. A modern próza. Franz Kafka: Az átváltozás 

 

5. témakör: Színház és dráma (2) 

5.1. Madách Imre: Az ember tragédiája 

5.2. Örkény István: Tóték 

 

6. témakör: Az irodalom határterületei (1) 

6.1. Irodalmi mű filmi adaptációja. Kertész Imre: Sorstalanság 

 

7. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli 

irodalom (1) 

7.1. Illyés Gyula: Puszták népe 

 

 


