
2016. őszi vizsgaidőszak 

Érettségi tételek magyar irodalomból 

1. témakör: Életművek 
tétel: Petőfi  Sándor  látomás- és forradalmi költészete 

   
2. témakör: Életművek 

tétel: Arany János, a balladaírás Shakespeare-je 
   

3. témakör: Életművek 
tétel: Ady Endre, a küldetéses költő 

   
4. témakör: Életművek 

tétel: Babits Mihály háborúellenes költészete 
   

5. témakör: Életművek 
tétel: Kosztolányi Dezső: Édes Anna- a lélektani regény jellemzői 

   
6. témakör: Életművek 

tétel: József Attila gondolati költészete - egy gondolati költemény értelmezése, 
elemzése (Óda, A Dunánál, Eszmélet) 

   
7. témakör: Portrék 

tétel: Balassi Bálint, a reneszánsz költő 
   

8. témakör: Portrék 
tétel: Csokonai Vitéz Mihály költészetének stílus- és műfajbeli gazdagsága 

   
9. témakör: Portrék 

tétel: Múlt, jelen, jövő látomásai Kölcsey Ferenc költészetében 
   

10. témakör: Portrék 
tétel: Móricz Zsigmond egy regényének elemző bemutatása 

   
11. témakör: Portrék 

tétel: Radnóti Miklós eklogái 
   

12. témakör: Látásmódok 
tétel: Déry Tibor: Szerelem című novellájának elemző bemutatása 

   
13. témakör: Látásmódok 

tétel: Janus Pannonius költészetének reneszánsz szemlélete 
   

14. témakör: Látásmódok 
tétel: Örkény István: Tóték 

   
15. témakör: Világirodalom 

tétel: Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger 
   

16. témakör: Világirodalom 
tétel: A „kisember” alakja az orosz realizmus irodalmában 



   
17. témakör: Színház és drámatörténet 

tétel: Madách Imre: Az ember tragédiája – az eszmék szerepe és változása 
   

18. témakör: Színház és drámatörténet 
tétel: Az ókori görög dráma és színház 

   
19. témakör: Az irodalom határterületei 

tétel: A népköltészet jellemzői 
   

20. témakör: Regionális kultúra 
tétel: Nagy László költészete 

   
21. témakör: A kortárs irodalomból 

tétel: Egy szabadon választott kortárs mű elemzése, bemutatása 
 

  



Érettségi tételek magyar nyelvből 

1. témakör: Ember és nyelv 
tétel: A nyelv mint jelrendszer 

   
2. témakör: Ember és nyelv 

tétel: A beszéd mint cselekvés,  a nyelv és a beszéd funkciói, az emberi beszéd 
kialakulásának folyamata 

   
3. témakör: Kommunikáció 

tétel: A kommunikáció tényezői és funkciói, a kommunikáció fajtái 
   

4. témakör: Kommunikáció 
tétel: A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben 

   
5. témakör: A magyar nyelv története 

tétel: A magyar nyelvtörténet korszakolása, a nyelvemlékek csoportosítása és 
bemutatása 

   
6. témakör: A magyar nyelv története 

tétel: A nyelvújítás mibenléte, művelődéstörténeti háttere, hatása, eredményei 
   

7. témakör: Nyelv és társadalom 
tétel: A főbb nyelvváltozatok: irodalmi nyelv, köznyelv,  tájnyelv, csoportnyelv 

   
8. témakör: Nyelv és társadalom 

tétel: Szókészlet, szókincs, a nyelv szókészletének bővülése 
   

9. témakör: A nyelvi szintek 
tétel: A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal 

   
10. témakör: A nyelvi szintek 

tétel: A magyar nyelv szófaji rendszere 
   

11. témakör: A nyelvi szintek 
tétel: Az egyszerű mondat, a mondatok csoportosítása, a szószerkezetek, a 

mondatrészek 
   

12. témakör: A nyelvi szintek 
tétel: Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban 

   
13. témakör: A szöveg 

tétel: A szöveg- és közlésfajták 
   

14. témakör: A szöveg 
tétel: A szövegtípusok 

   
15. témakör: A retorika alapjai 

tétel: A jó szónok jellemzői, a nyilvános megszólalás típusai 
   

  



16. témakör: A retorika alapjai 
tétel: A kulturált vitatkozás kritériumai, a vita értelmezése 

   
17. témakör: Stílus és jelentés 

tétel: A szavak csoportjai hangalak és jelentés viszonya alapján 
   

18. témakör: Stílus és jelentés 
tétel: Az állandósult szókapcsolatok stílusértéke (szólás, szóláshasonlat, közmondás, 

szállóige, nyelvi panelek) 
   

19. témakör: Stílus és jelentés 
tétel: A képszerűség stíluseszközei és hatása, a szóképek felismerése és értelmezése 

   
20. témakör: Stílus és jelentés 

tétel: A publicisztikai stílus főbb jellemzői, szövegtípusai 
 

Veszprém, 2016. szeptember 1. 

 összeállította: ________________ 
  Szabó Péter 
  szaktanár 


