
SZÓBELI TÉTELEK – 12. A (2021-2022. TANÉV) 

IRODALOM  

Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők 

1. Petőfi Sándor tájköltészetének jellemzői 

2. Arany János balladáinak sajátosságai 

3. A költői nyelv jellemzői Ady Endre Új versek című kötetében  

4. A halállal való szembenézés Babits Mihály költészetében 

5. Kosztolányi Dezső lírájának jellemzői az 1920-as évekig 

6. Önértelmező és létösszegző költemények József Attila kései költészetében 

 

Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők 

7. Vörösmarty Mihály költészete a szabadságharc bukása után  

8. A novellaíró Mikszáth Kálmán  

9. Móricz Zsigmond parasztábrázolásának jellemzői 

10. Juhász Gyulaköltészetének jellemzői  

11. Az antik műfaji hagyományok továbbélése Radnóti Miklós költészetében 

12. A groteszk ábrázolásmód Örkény István egyperces alkotásaiban 

 

Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők 

13. A magyar irodalom néhány klasszikus alkotásának átírása Lackfi János költészetében  

 

Művek a világirodalomból 

14. Homérosz: Odüsszeia  

15. Franz Kafka Az átváltozás című művének értelmezési lehetőségei 

16. Thomas Mann: Mario és a varázsló 

 

Színház és dráma 

17. Szophoklész: Antigoné 

18. Madách Imre: Az ember tragédiája 

 

Az irodalom határterületei 

19. A krimi műfaji jellemzőinek bemutatása (A nyomozó alakja Arthur Conan Doyle 

Sherlock Holmes történeteiben – egy-két novella elemzése alapján) 

 

Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és határon túli irodalom 

20. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház 

 



MAGYAR NYELV 

Kommunikáció 

1. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói 

2. Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei 

3. A szóbeli és írásbeli kommunikáció hasonló és eltérő vonásai 

 

A magyar nyelv története 

4. A magyar nyelv eredete és a nyelvrokonság főbb bizonyítékai 

5. A magyar nyelv történetének fő szakaszai 

6. A nyelvújítás lényege és jelentősége 

7. A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése 

 

Ember és nyelvhasználat 

8. A nyelv mint jelrendszer 

9. A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek 

10. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre 

 

A nyelvi szintek 

11. A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése 

12. A morfémák szerepe és helyes használatuk a szóalak felépítésében 

13. A szintagmák típusai és szerepük a mondat felépítésében  

 

A szöveg 

14. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok 

15. A szövegtípusok jellemzői megjelenés és nyelvhasználati színterek szerint 

 

A retorika alapjai 

16. Az érvelés beszédhelyzete és eszközei 

17. A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig 

 

Stílus és jelentés 

18. A szavak jelentésének szerkezete, egy- és többjelentésű, ellentétes és hasonló jelentésű 

szavaink 

19. A társalgási stílus ismérvei és minősége 

20. A képszerűség elemi stíluseszközei 

 


