
Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola 
OM: 203204                7632 Pécs, Aidinger János út 41. 

 

 
 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

Nyolcosztályos gimnázium- Irodalom 

 
5. osztály 

I. Írásbeli feladatok 

• Tesztfeladatok  

• Fogalmazási ismeretek: elbeszélés, levél, mese 

 

II. Témakörök (szó- és írásbeli) fogalmak, nevek 

A könyvek varázsa  

Művek a világ- és magyar irodalomból az olvasás szeretetéről, a 

tömegkommunikációs eszközök különféle hatásairól.  

Szabó Lőrinc: Olvasás, Móra Ferenc: A századik könyv, Roald Dahl: Tanács 

a televíziózással kapcsolatban. 

média, a műfordítás. 

Ritmusos játékok – játékos ritmusok  

A ritmus. 

Néhány mondóka, népi játék, találós kérdés, közmondás, szólás ritmikai 

jellemzői. 

Néhány (két-három) népdal ritmikai jellemzői. 

A hangsúlyos verselés, az ütem, a hangsúlyos és hangsúlytalan szótag.  

A népköltészet hatása Petőfi Sándor verseiben. 

Néhány gyakori rímfajta  

Az időmértékes verselés, a rövid és a hosszú szótag. 

Versek a 20. század irodalmából, a kortárs magyar gyermek-költészet néhány 

alkotása: 

Weöres Sándor: A tündér, Nemes Nagy Ágnes: Déli felhők Varró Dániel, 

Kovács András Ferenc versei. 

ütemhangsúlyos 

verselés, ütem, felező 

tizenkettes. 

népdal, ritmus, 

mondóka,  

népi játék, találós 

kérdés, közmondás, 

szólás, 

rímfajták: páros, 

kereszt-, bokor-, 

ölelkező, félrím, 

tiszta rím és az 

asszonánc. 

időmértékes verselés, a 

rövid és a hosszú szótag 

Mesék 

A népmese és a műmese, a verses és a prózai forma. 

Mesék a klasszikus és a mai magyar irodalomból és a világirodalomból. 

Mesefajták: néhány gyakori mesefajta. A mesei jellemzők, motívumok, 

meseformulák, hőstípusok,  

Az elbeszélő fogalmazás jellemzői. 

Mesegyűjtők, meseírók 

mese, mesefajták: 

állatmese, csalimese, 

tündérmese, mesei 

formulák: mesekezdet, 

mesezárás, állandó 

kifejezések, 

meseszámok, 

átváltozások, eszközök, 

tárgyak, ismétlődő 

tettek, cselekedetek, 

szereplők, szerepkörök, 

helyszínek. 

beszélő név,  

Petőfi: János vitéz  

epikus művek szerkezeti egységei (előkészítés, bonyodalom, a cselekmény 

kibontakozása, tetőpont, megoldás) és jellemzőik. 

Az elbeszélő költemény. 

A próza és a vers közötti különbség. 

Néhány szókép (hasonlat, megszemélyesítés, metafora) és jellemzőik. 

A meseszerű és a valós az elbeszélő költeményben. 

A szereplők cselekedetei, a hős kalandjai, erkölcsi választásai. 

elbeszélő költemény, 

epikai művek 

szerkezete: kiindulási 

pont, bonyodalom, 

tetőpont, megoldás; 

cselekmény, helyszín 



 

 

Az idő és a tér az elbeszélő művekben. A szereplők rendszere. 

Az ütemhangsúlyos verselés.  

Az elbeszélés és a leírás műfaji jellemzői. 

A mű részleteinek dramatikus feldolgozása.    

ismétlés, fokozás, 

párhuzam, ellentét, 

fokozás; hasonlat, 

megszemélyesítés, 

metafora; 

ütemhangsúlyos 

verselés, ütem, felező 

tizenkettes 

Múltunk a mítoszokban  

A mítoszok és a mitológia fogalmának, néhány ismertetőjegyének az 

ismerete. 

Néhány mítosz (legalább három-négy ismerete). 

A mítoszok és a mesék különbségei. . 

A görög mitológiai történetek  

mítosz, mitológia,  

Bibliai történetek. 

(legalább három-négy ismerete) 

 

Biblia, Ószövetség,  

Újszövetség,  

evangélium, 

próféta, szállóige 

Az ember világa  

Petőfi Sándor: Az alföld és még két-három verse (pl. István öcsémhez, Egy 

estém otthon, Szülőföldemen, 

Arany János: Családi kör. 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk  

A régió, a lakóhely irodalmi emlékei.  

Szöveg és illusztráció kapcsolata, alapvető típusai. 

tájleíró vers,  

elbeszélés, regény,  

életkép, költői levél, 

Jeles napok játékai. 

Két-három szokás felelevenítése. (A helyi hagyomány bemutatásával.) 

Alakoskodó népszokásaink: farsang, busójárás. 

jeles napok, naptári 

ünnepek 

A továbbhaladás feltételei  

A tanult irodalmi és egyéb szövegek szerkezetének, tartalmának bemutatása.  

Néhány alapvető irodalmi téma fölismerése az olvasott művekben.  

Az epikai és lírai művek, a nép- és műköltészet jellemző vonásainak ismerete: a cselekményrészei, a 

szereplők, a szerkezet, a képiség, a zeneiség eszközei, az ütemhangsúlyos verselés.  

Személyes és olvasmányélmény egyszerű megfogalmazása elsősorban szóban.  

Jártasság a korosztály számára készült szótárak használatában. Tájékozódás a könyvtárban. 

Egyenletes lüktetés, valamint egyszerű ritmusképletek visszaadása tapssal, illetve dobogással.  

Egy régi stílusú tánc alaplépéseinek szabad előadása.  

Memoriter: 

Tizenöt-húsz versszak megtanulása a János vitéz című műből, hat-nyolc vers a tanultak közül, öt-tíz 

soros prózarészlet, néhány találós kérdés, közmondás.  

Fogalmak ismerete: 

népdal, mesetípusok, elbeszélő költemény, tájleíró vers, elbeszélés, regény; epikai művek szerkezete: 

kiindulási pont, bonyodalom, tetőpont, megoldás; cselekmény, helyszín; a szó szerinti és a metaforikus 

jelentés; képiség, ritmus, ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, fokozás; hasonlat, megszemélyesítés, 

metafora; ütemhangsúlyos verselés, ütem, felező tizenkettes. 

Szerzők és művek: 



 

 

Arany János: Családi kör; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk; Petőfi Sándor: János vitéz, Az alföld; és 

még két verse; négy-öt népdal; állatmesék, tündér- és varázsmesék, tréfás mesék; mitológiai és bibliai 

történetek; egy ifjúsági regény a magyar vagy a világirodalomból. 

 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

Nyolcosztályos gimnázium – Irodalom 

 

5. osztály 

Informatika-kommunikáció emelt óraszámú képzés  
 

I. Írásbeli feladatok 

• Tesztfeladatok  

• Fogalmazási ismeretek: elbeszélés, levél, mese, internetes műfajok 

 

II. Témakörök (szó- és írásbeli) fogalmak, nevek 

A könyvek varázsa  

Művek a világ- és magyar irodalomból az olvasás szeretetéről, a 

tömegkommunikációs eszközök különféle hatásairól.  

Szabó Lőrinc: Olvasás, Móra Ferenc: A századik könyv, Roald Dahl: Tanács 

a televíziózással kapcsolatban. 

média, a műfordítás. 

Ritmusos játékok – játékos ritmusok  

A ritmus. 

Néhány mondóka, népi játék, találós kérdés, közmondás, szólás ritmikai 

jellemzői. 

Néhány (két-három) népdal ritmikai jellemzői. 

A hangsúlyos verselés, az ütem, a hangsúlyos és hangsúlytalan szótag.  

A népköltészet hatása Petőfi Sándor verseiben. 

Néhány gyakori rímfajta  

Az időmértékes verselés, a rövid és a hosszú szótag. 

Versek a 20. század irodalmából, a kortárs magyar gyermek-költészet néhány 

alkotása: 

Weöres Sándor: A tündér, Nemes Nagy Ágnes: Déli felhők Varró Dániel, 

Kovács András Ferenc versei. 

ütemhangsúlyos 

verselés, ütem, felező 

tizenkettes. 

népdal, ritmus, 

mondóka,  

népi játék, találós 

kérdés, közmondás, 

szólás, 

rímfajták: páros, 

kereszt-, bokor-, 

ölelkező, félrím, 

tiszta rím és az 

asszonánc. 

időmértékes verselés, a 

rövid és a hosszú szótag 

Mesék 

A népmese és a műmese, a verses és a prózai forma. 

Mesék a klasszikus és a mai magyar irodalomból és a világirodalomból. 

Mesefajták: néhány gyakori mesefajta. A mesei jellemzők, motívumok, 

meseformulák, hőstípusok,  

Az elbeszélő fogalmazás jellemzői. 

Mesegyűjtők, meseírók 

mese, mesefajták: 

állatmese, csalimese, 

tündérmese, mesei 

formulák: mesekezdet, 

mesezárás, állandó 

kifejezések, 

meseszámok, 

átváltozások, eszközök, 

tárgyak, ismétlődő 

tettek, cselekedetek, 

szereplők, szerepkörök, 

helyszínek. 

beszélő név,  

Petőfi: János vitéz  

epikus művek szerkezeti egységei (előkészítés, bonyodalom, a cselekmény 

kibontakozása, tetőpont, megoldás) és jellemzőik. 

Az elbeszélő költemény. 

A próza és a vers közötti különbség. 

elbeszélő költemény, 

epikai művek 

szerkezete: kiindulási 

pont, bonyodalom, 



 

 

Néhány szókép (hasonlat, megszemélyesítés, metafora) és jellemzőik. 

A meseszerű és a valós az elbeszélő költeményben. 

A szereplők cselekedetei, a hős kalandjai, erkölcsi választásai. 

Az idő és a tér az elbeszélő művekben. A szereplők rendszere. 

Az ütemhangsúlyos verselés.  

Az elbeszélés és a leírás műfaji jellemzői. 

A mű részleteinek dramatikus feldolgozása.    

tetőpont, megoldás; 

cselekmény, helyszín 

ismétlés, fokozás, 

párhuzam, ellentét, 

fokozás; hasonlat, 

megszemélyesítés, 

metafora; 

ütemhangsúlyos 

verselés, ütem, felező 

tizenkettes 

Múltunk a mítoszokban  

A mítoszok és a mitológia fogalmának, néhány ismertetőjegyének az 

ismerete. 

Néhány mítosz (legalább három-négy ismerete). 

A mítoszok és a mesék különbségei. . 

A görög mitológiai történetek  

mítosz, mitológia,  

Bibliai történetek. 

(legalább három-négy ismerete) 

 

Biblia, Ószövetség,  

Újszövetség,  

evangélium, 

próféta, szállóige 

Az ember világa  

Petőfi Sándor: Az alföld és még két-három verse (pl. István öcsémhez, Egy 

estém otthon, Szülőföldemen, 

Arany János: Családi kör. 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk  

A régió, a lakóhely irodalmi emlékei.  

Szöveg és illusztráció kapcsolata, alapvető típusai. 

tájleíró vers,  

elbeszélés, regény,  

életkép, költői levél, 

Jeles napok játékai. 

Két-három szokás felelevenítése. (A helyi hagyomány bemutatásával.) 

Alakoskodó népszokásaink: farsang, busójárás. 

jeles napok, naptári 

ünnepek 

Info-kommunikációs ismeretek 

A hangjáték  készítése irodalmi művekhez. 

Az árnyjáték – árnyjáték készítése irodalmi művekhez. 

A könyvnyomtatástól az internetig. 

Az internet használata, veszélyei; előnyei és hátrányai  

A média 21. századi műfajai, honlap, Blog, vlog, e-könyv. 

Tájékozódás a 21. században.  

Kommunikáció képekkel.  

hangjáték, árnyjáték, 

blog, vlog, e-könyv,  

A továbbhaladás feltételei  

A tanult irodalmi és egyéb szövegek szerkezetének, tartalmának bemutatása.  

Néhány alapvető irodalmi téma fölismerése az olvasott művekben.  

Az epikai és lírai művek, a nép- és műköltészet jellemző vonásainak ismerete: a cselekményrészei, a 

szereplők, a szerkezet, a képiség, a zeneiség eszközei, az ütemhangsúlyos verselés.  

Személyes és olvasmányélmény egyszerű megfogalmazása elsősorban szóban.  

Jártasság a korosztály számára készült szótárak használatában. Tájékozódás a könyvtárban. 



 

 

Egyenletes lüktetés, valamint egyszerű ritmusképletek visszaadása tapssal, illetve dobogással.  

hangjáték, árnyjáték, blog, vlog, e-könyv, 

Memoriter: 

Tizenöt-húsz versszak megtanulása a János vitéz című műből, hat-nyolc vers a tanultak közül, öt-tíz 

soros prózarészlet, néhány találós kérdés, közmondás.  

Fogalmak ismerete: 

népdal, mesetípusok, elbeszélő költemény, tájleíró vers, elbeszélés, regény; epikai művek szerkezete: 

kiindulási pont, bonyodalom, tetőpont, megoldás; cselekmény, helyszín; a szó szerinti és a metaforikus 

jelentés; képiség, ritmus, ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, fokozás; hasonlat, megszemélyesítés, 

metafora; ütemhangsúlyos verselés, ütem, felező tizenkettes. 

Szerzők és művek: 

Arany János: Családi kör; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk; Petőfi Sándor: János vitéz, Az alföld; és 

még két verse; négy-öt népdal; állatmesék, tündér- és varázsmesék, tréfás mesék; mitológiai és bibliai 

történetek; egy ifjúsági regény a magyar vagy a világirodalomból. 

 

 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

Nyolcosztályos gimnázium - Irodalom 
 

6. osztály 
 

I. Írásbeli feladatok 

• Tesztfeladatok 

• Fogalmazási ismeretek: elbeszélés leírással, mondaírás 

II. Témakörök (szó- és írásbeli) fogalmak, nevek 

Kezdődjék a kalandozás  

Olvasmányok az olvasásról, a könyvekről, illetve ezek szerepéről az ember 

életében. 

 

Monda, rege, legenda, ballada, románc  

A monda műfaji jellemzői, néhány mondatípus. 

A mondakör fogalma. 

Két-három magyar történeti monda (pl. A magyarok eredete és A 

csodaszarvas,  A fehér ló mondája, A balatoni kecskeköröm. 

A rege, a legenda, a ballada, a románc műfaji jellemzői. 

Pl. Arany János: Rege a csodaszarvasról, egy népballada pl. 

Kőmíves Kelemenné, 

Arany János: A walesi bárdok,  

Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka. 

 

monda, mondakör, 

rege, ballada; 

történelmi és földrajzi 

monda, románc,   

balladai sajátosságok,  

a már tanult szóképek, 

alakzatok. 

allegória, alliteráció, 

figura etimologica, 

metonímia; 

Az időmértékes és az 

ütemhangsúlyos 

verselés. 

Arany János: Toldi A mű cselekménye és szerkezete. 

A tér és az idő.  

A főszereplő összetett jelleme: próbatételek, konfliktusok, lelki folyamatok 

megjelenítése, bűn és megtisztulás. 

A jellemzés eszközei.  

A jellemzés tartalmi és formai hagyományai:  

a jellemzés mint műfaj,  

a jellemzési módok.  

A szerkezet, előadásmód, nyelv sajátosságai.  

Nyelvi sajátosságok. 

Hangsúlyos verselés. 

A Toldi dramatikus feldolgozási lehetőségei. 

ütemhangsúlyos 

verselés,  

felező tizenkettes, 

elbeszélő költemény, 

 

konfliktus, epizód, 

motívum 

cselekményszál;  



 

 

Gárdonyi: Egri csillagok  

A történelmi regény, a regény műfaji sajátosságainak felidézése, bővítése (pl. 

a kaland, a hős, az értékszerkezet). 

A regény kora, helyszínei, szereplői, cselekménye, szerkezete, motívumai. 

A nézőpont szerepe az elbeszélésben és a leírásban.  

Dialogikus és monologikus formák. 

nézőpont, 

cselekményszál; 

történelmi regény 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

Az elbeszélő költemény. 

Mesei elemek. Helyzetek, kalandok, konfliktusok, szereplők, jellemzések, a 

korszakot felidéző írói eszközök.  

Az időmértékes verselés, a hexameter. 

időmértékes verselés, 

hexameter;. elbeszélő 

költemény, 

Egy ifjúsági regény a magyar vagy a világirodalomból.  

Néhány elbeszélés (legalább három) olvasása, legalább egy, a 20. század 

második feléből. Jellemek és sorsok.  A prózai és a verses elbeszélés 

különbsége. 

 

Ízelítő a kötészet remekeiből  

Legalább nyolc lírai mű ismerete különböző korokból, ebből négy a 20. 

század magyar költészetéből, kettő a 20. század utolsó harmadából.     

A lírai műnem sajátosságai.  

A lírai formanyelv sokfélesége: változatok a képiségre, a zeneiségre, a 

szerkezetre. Képek és formák a költészetben. 

rímelhelyezkedés főbb 

fajtái 

A továbbhaladás feltételei  

Különböző témájú és műfajú szövegek értő olvasása, értelmes felolvasása.  

Olvasmánytartalmak összefüggő ismertetése az időrend, az ok-okozati összefüggések bemutatásával, a 

műfaj és a téma megállapítása.  

Rövid tárgyszerű beszámoló a feldolgozott művekről: szerző, cím, téma, műfaj.  

Az epikai művek néhány fontos adatának megnevezése: a helyzet, a helyszín, a szereplők, a főhős 

életútjának állomásai, a cselekmény menete. 

A lírai művek formanyelvének (verselés, képiség) felismerése.  

Jól olvasható írás, az írásos szöveg rendezett elhelyezése.  

Elbeszélés, leírás, jellemzés, beszámoló készítése megbeszélt olvasmányok alapján.  

A személyes élmény néhány mondatos megfogalmazása az olvasott irodalmi művek szereplőinek 

jellemével, a műben megjelenített élethelyzetekkel, érzelmekkel kapcsolatban. 

Memoriter 

Tíz-tizenöt versszak ismerete a Toldiból; hat-nyolc vers a tanultak közül, tíz-tizenöt soros prózarészlet. 

Fogalmak – magyar irodalom: 

Műnemek, líra, epika, dráma; monda, rege, ballada; konfliktus, epizód, motívum, nézőpont, 

cselekményszál; allegória, alliteráció, figura etimologica, metonímia; időmértékes verselés, hexameter; 

rímelhelyezkedés főbb fajtái. 

Szerzől, művek: 

Arany János: Toldi, A walesi bárdok és még egy ballada, Rege a csodaszarvasról; Fazekas Mihály: Lúdas 

Matyi (a történet és a mű egy rövid részlete); Gárdonyi Géza: Egri csillagok; egy népballada; történeti 

mondák; négy-öt vers a XX. századi magyar irodalomból; egy ifjúsági mű (regény, elbeszélés) a magyar 

vagy a világirodalomból.  

 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

Nyolcosztályos gimnázium - Irodalom 
 

7. osztály 

 

I. Írásbeli feladatok 

• Tesztfeladatok 

• Fogalmazási ismeretek: elbeszélés, levél, jellemzés, leírás 



 

 

II. Témakörök (szó- és írásbeli) fogalmak, nevek 

Irodalmi és kulturális élet a reformkorban 

Olvasmányok a reformkorból. (Szerzők, művek, írók és olvasók, írói 

életpályák, irodalmi társaságok, folyóiratok, színházi élet, irodalmi 

kapcsolatok. Romantikus életérzés, életmód, stílusjegyek. Az irodalom-zene-

képzőművészet néhány közös vonása a romantikában. Különféle témájú lírai 

alkotások a klasszikus magyar irodalomból. A lírai szerkezet, műfaji 

sajátosságok, versformák változatai. 

Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt, Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek).  

Vörösmarty Mihály: Szózat és még egy mű. 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Szeptember végén és még két mű, pl. 

Egy gondolat bánt engemet; A XIX. század költői, Föltámadott a tenger, 

Reszket a bokor, mert…, 

Alapismeretek a fejezetben olvasható alkotások műfajairól (pl. a himnusz, az 

óda, a dal, az elégia, a rapszódia stb.). 

Arany János művei (pl. A fülemile).  

Nyelvi alakzatok, költői kifejezőeszközök. Az ütemhangsúlyos és az 

időmértékes verselésről tanultak. 

dal, elégia, óda, 

himnusz, 

epigramma, 

helyzetdal, költői 

levél, ars poetica; 

líra szerkezet; 

értekező próza 

jambus, trocheus, 

daktilus, anapesztus, 

spondeus. 

 

Történelmi események megjelenítése a lírában és epikában  

Magyar történelmi események és korszakok megidézése az irodalomban. 

Válogatás a magyar irodalomból. 

(Pl. Arany János néhány verse: Szondi két apródja és még egy műve; Balassi 

Bálint: Egy katonaének) 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai  

A regény fogalma. A regény cselekménye és szerkezete. 

A helyzet, helyszín, a szereplők, a cselekményelemek ismerete, az idő- és 

eseményszerkezet követése.  

Érzelmek, magatartások, jellemek, kapcsolatok, indítékok bemutatása az 

olvasott művekben.  

Különféle műfajú lírai alkotások, a lírai szerkezet, a műfaji sajátosságok, a 

versformák változatai.  

Alapismeretek a fejezetben olvasható alkotások műfaji és nyelvi 

sajátosságairól. 

 

A szerelem, mint ihletforrás  

Különféle témájú lírai alkotások a klasszikus és kortárs magyar irodalomból. 

A lírai szerkezet, műfaji sajátosságok, versformák változatai. Szerelmi dalok,  

virágénekek (pl.: Tavaszi szél vizet áraszt, Soproni virágének stb.). Szerelmi 

témájú dalok a magyar és világirodalomból  

(pl. Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne néki;  

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez stb.). Különféle műfajú lírai 

alkotások, a lírai szerkezet, a műfaji sajátosságok, költői kifejezőeszközök és 

versformák változatai. 

 

Prózaváltozatok  

Anekdotikus történetek, kisepikai változatok a magyar és világirodalomból 

Válogatás a prózai műfajokból (az adoma, az anekdota, a novella, az 

elbeszélés, a regény műfajában írt alkotásokból).  

Alapismeretek a fejezetben olvasható alkotások műfajairól. 

A novella szerkezeti jellemzői. 

anekdota, novella, 

regény;  

helyzet, helyszín, 

szereplők, 

cselekményelemek 



 

 

Mikszáth Kálmán néhány műve: A pénzügyminiszter reggelije, A néhai 

bárány, A korlátfa, Szent Péter esernyője és egy novella pl.. Gavallérok vagy 

más mű. 

Válogatás prózai művekből: Gárdonyi Géza, Mezei András, Nádas Péter, 

Gyurkovics Tibor alkotásaiból.  

A cselekmény, a szerkezet, a helyzet, a helyszín, a szereplők, a 

cselekményelemek ismerete, az idő- és eseményszerkezet követése. 

idő, 

eseményszerkezet 

A komédia  

Egy dráma elolvasása – megtekintése; a szöveg és az előadás 

összehasonlítása. A komikum, humor, paródia tartalmi és nyelvi jellemzői.  

A drámai műnem. 

A komikum, a humor, a paródia tartalmi és nyelvi eszközei.  

Pl.: Moliére: A fösvény (részlet), Szigligeti Ede- Mészöly Dezső- Makk 

Károly: Liliomfi (részlet). 

Figurateremtés hanggal és nem verbális eszközökkel. 

vígjáték, színmű, 

jelenet, felvonás, 

díszlet, jelmez, 

rendezői utasítás; 

komikum, humor, 

helyzet-komikum, 

jellemkomikum 

Mindannyiunk otthona: a Föld – az ismeretterjesztő irodalom  

Az ismeretterjesztő irodalom jellemzői, válogatás az ismeretterjesztő művekből:  

Teleki Sámuel kelet-afrikai felfedezőútja,  

Molnár Gábor: Az óriáskígyók földjén,  

Cousteau: Vízi barátaink (részletek) stb. 

 

A továbbhaladás feltételei 

A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, szövegmondás.  

Rendezett, egyéni íráskép. Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, 

értekező) szövegek szerkezetének és jelentésének bemutatása.  

Epikus olvasmányok, olvasott, látott drámai alkotások szerkezeti elemeinek elkülönítése, a fő- és 

mellékszereplők jellemzése. A szépirodalmi művekben megjelenő helyzetek és jellemek, érzelmek 

és gondolatok összefüggéseinek bemutatása szóban és írásban.  

A lírai formanyelv (ritmus, rím, hangzás, képiség) stíluseszközeinek felismerése, szakszerű 

megnevezése.  

Vázlat készítése szóbeli megnyilatkozáshoz, cselekményvázlat írása.  

A tárgyalt irodalmi művekhez, a mindennapi élet kérdéseinek megválaszolásához ismeretanyagok 

keresése a könyvtár nyomtatott és elektronikus információhordozóinak felhasználásával.  

Memoriter 

Teljes művek és részletek előadása (a feldolgozott művekből hat-nyolc vers, egy-egy tizenöt- húsz 

soros próza és drámarészlet. 

Fogalmak 

anekdota, novella, regény; dal, elégia, óda, himnusz, epigramma, helyzetdal, költői levél, ars 

poetica; líra szerkezet; értekező próza; vígjáték, színmű, jelenet, felvonás, díszlet, jelmez, rendezői 

utasítás; komikum, humor, helyzet-komikum, jellemkomikum, paródia; pentameter, disztichon, 

versláb. 

 

 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

Nyolcosztályos gimnázium - Irodalom 
 

8. osztály  



 

 

I. Írásbeli feladatok 

• Tesztfeladatok 

• Fogalmazási ismeretek: elbeszélés, levél, leírás, jellemzés 

 

II. Témakörök (szó- és írásbeli) fogalmak, nevek 

Új művészi törekvések a 19. század második és a 20. század első felében   

A 19. század második és a 20. század első felének művészet-felfogása, a 

századforduló, a megjelenő új művészi törekvések szellemi háttere. 

A korszakban megjelenő legfontosabb irányzatok rövid jellemzése, néhány 

alkotás az irányzatok szemléltetésére. 

A szimbolizmus és az avantgárd fogalma, szellemi háttere, legfontosabb 

irányzatai.  

A képvers mint kifejezési forma, Guillaume Apollinaire: A megsebzett 

galamb és a szökőkút 

impresszionizmus 

szimbolizmus 

szecesszió 

avantgárd 

A Nyugat vonzásában 

A Nyugat arculata, jelentősége, legfontosabb alkotói.   

Ady Endre pályaképe, költői hitvallása, küldetéstudata, a „magyar Ugar” és a 

halál motívumai, szerelmi költészete, „forradalmisága”. 

Ady Endre néhány műve: Párisban járt az ősz, Szeretném, ha szeretnének és 

még egy vers pl. Lédával a bálban, Őrizem a szemed, Dózsa György unokája, 

Góg és Magóg fia vagyok én, Sem utódja, sem boldog őse, A föl-földobott 

kő, A magyar Ugaron  stb. A kötet, a ciklus, a motívum, a szinesztézia, a 

szimbólum. 

Móricz Zsigmond pályaképe, novellái, regényírói stílusa, történelmi regényei. 

Hét krajcár; novellaszerkezet, az elbeszélői nézőpont. 

Babits Mihály pályaképe, költői stílusa, két műve. 

Kosztolányi Dezső pályaképe, lírájának jellegzetességei, prózanyelve. 

Karinthy Frigyes pályaképe, az irodalmi humor prózájában: Tanár úr kérem – 

részlet: Röhög az osztály, az Együgyű lexikon részletei alapján.  

Krúdy Gyula munkásságának fő jellemzői egy műrészlete alapján.  

József Attila pályaképe, korai versei, az anya-gyermek kapcsolat lírai 

megjelenése, a rend és a közélet motívumai. Néhány verse: Ringató, 

Szeretném, ha vadalmafa lennék!, Tiszta szívvel, Anyám, Mama, 

Születésnapomra. 

Radnóti Miklós pályaképe, Nem tudhatom, 

szatíra, fantasztikum, 

szimbólum. 

 

 

 publicisztika, kritika, 

riport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy házi olvasmány feldolgozása 

Egy magyar regény a 20. század első harmadából (Móricz Zsigmond vagy 

Tamási Áron egy-egy műve. (Légy jó…, Ábel a rengetegben). 

Az epikai szerkezet.   A regény cselekménye és szerkezete. 

Jellegzetes motívumok. 

Helyzetek, kalandok, konfliktusok, szereplők, jellemzések. 

A regény elbeszélője.  

 A regény nyelvezete. 

 



 

 

Irodalom és történelem 

A háború borzalma, az egyén szerepe, élethelyzete, morális helye. A halál 

értelme és értelmetlensége. Egy-egy novella, regényrészlet a 20. század 

második feléből (Örkény István, Sánta Ferenc, Bodor Ádám egy-egy 

novellája).  

A holokauszt, mint művészi téma (pl.: Kertész Imre: Sorstalanság – részlet, 

egy film vagy filmrészlet) 

Az agitációs és propagandairodalom céljai, jellege; az irodalom „szintjei”. A 

szatíra, mint látásmód; szatíra az irodalomban és filmen: Bacsó Péter: A 

Tanú, Titánia, Titánia (részlet). 

Az 1956-os forradalom, mint téma a művészetben. Írók, költők 

szerepvállalása (pl. Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról, Nádas Péter: 

Emlékiratok könyve (részlet), a forradalomról készült film vagy filmrészlet). 

Négy-öt vers a mai magyar irodalomból, pl. Áprily Lajos, Illyés Gyula, 

Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos, a világirodalom egy-

két alkotása. A kortárs irodalom. Rövid művek, műrészletek az elmúlt két 

évtized prózájából (pl.: Mészöly Miklós, Nádas Péter, Esterházy Péter, Parti 

Nagy Lajos műveiből). 

 

Teremtett világok- a mágikus, a fantasztikus a modern irodalomban   

A fantasztikum az irodalomban.  A tudományos-fantasztikus irodalom 

jellemző vonásai, a 19. és 20. századi változatai.  A mágikus „realizmus”, a 

képzelet, a mese, a fantasztikum a latin-amerikai regényekben (García 

Marquez, Vargas Llosa stb.). A fantasy jellegzetességei, pl. Jules Verne, 

Tolkien, Rowling művei. 

Népszerű irodalom: 

lektűr, ponyva; epikai 

szerkezet 

Modern idők: dráma és film 

A némafilm, mint önálló kifejezési forma.  

(Részletek némafilmekből, pl. Chaplin, Buster Keaton vagy mások 

filmjeiből). 

A tragikus szerelmi motívum a drámában, színpadon és filmen, pl.: 

Shakespeare: Rómeó és Júlia. A drámai szerkezet, a monológ, a dialógus, a 

tragédia műfaji jellemzői. 

Az irodalom határterületei 

drámai szerkezet, 

monológ, dialógus, 

tragédia 

A továbbhaladás feltételei: 

A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek kifejező felolvasása, elmondása.  

A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható esztétikus írás.  

A feldolgozott művekről, olvasmányélményekről, színházi előadásról összefoglalás készítése a témának, 

a kommunikációs alkalomnak megfelelő stílusban felelet vagy rövid írásos beszámoló formájában.  

A megismert műfajok stíluseszközeinek megnevezése tárgyszerűen a tanult szakkifejezésekkel, 

jellemzésük példákkal.  

Az olvasott művekben megjelenített emberi problémák bemutatása önálló véleménynyilvánítással.  

Ismeretek a magyar irodalom nagyobb korszakairól (reformkor, a 20. század első és második fele), 

néhány alkotó portréja, az olvasott művek elhelyezése a korban.  

A népszerű irodalom néhány gyakori műfajának ismerete, hatáskeltő eszközeik jellemzése.  

Színházi előadás megtekintésének élménye alapján beszámoló készítése.  

Részvétel az improvizációs játékokban. 

Memoriter 

Teljes művek, műrészletek szöveghű fölidézése (öt-hat vers feldolgozott művekből, egy-egy 15-20 

soros próza- és drámarészlet). 

Idézetek alkalmazása célnak és a szövegkörnyezetnek megfelelőn szóban és írásban, a forrás 

megjelölése. 

Fogalmak 

Népszerű irodalom: lektűr, ponyva; epikai szerkezet, drámai szerkezet, monológ, dialógus, tragédia; 

szatíra, fantasztikum, szimbólum. 

 



 

 

 

Osztályozóvizsga követelmények 
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9. osztály 

 

I. Írásbeli feladatok 

• Tesztfeladatok 

• Fogalmazási és műelemzési ismeretek: rövidebb epikus és lírai művek önálló elemzése. 

 

II. Témakörök (szó- és írásbeli) fogalmak, nevek 

Mítosz és mitológia 

Daidaolsz és Ikarosz mítosza; Prométheusz mítosza 

további 2-3 történet a görög-római mitológiából 

Istennemzedékek, olümposzi istenek, tudományos és 

mitologikus világkép. 

Mítosz, mitológia, 

eredetmonda, eredetmítosz, 

modern „mitológiák” 

megemlítése 

A trójai mondakör 

Az eposz műfaji jellegzetességei, az eposzi kellékek. 

A „homéroszi kérdés”. Szerző, mű. A hős régen – és ma. 

Iliász, részletek; Odüsszeia, részletek 

eposzi kellékek, időmértékes 

verselés, versláb, hexameter. 

kaland, utazás mint 

cselekményszervező elv 

A görög líra versformái – a görög líra változatai 

Szapphó, Anakreón, Alkaiosz, műfajok, strófák. 

dal, óda, epigramma, elégia, 

himnusz, szapphoi, alkaioszi 

strófa, disztichon 

A görög színjátszás kezdetei 

A görög dráma kialakulása, jellemzőinek áttekintése, 

összehasonlítása a modern európai színházzal. 

Drámai kultúra, drámai műfajok értelmezése: a tragédia, 

szatírjáték, komédia műfaja.  

A görög drámairodalom 

A tragikus triász életműve, a legfontosabb drámai műfajok. 

Szophoklész: Antigoné 

A mű feldolgozása. A sors és a hübrisz problémája. erkölcsi 

problémák;: bűnös-e a főhős, ha a sorsával szembe akar szállni; 

Dionüszosz-kultusz, 

dionüszia, drámai műfajok, 

tragédia, komédia, szatírjáték 

 

 

 

 

 

a görög dráma szerkezeti 

részei 

A római császárkor költészete:  

Catullus, Vergilius, Horatius. 

Aeneis, római aranykor, 

ambivalens, ambivalencia 

A Biblia 

A Biblia jellemzése. A Biblia és az európai kultúra. A Biblia és 

a mítoszok. A mítoszok és a bibiliai történetek közti 

hasonlóságok és különbségek.   

A Biblia fölépítése, a kanonizáció. 

Bibliafordítások. Bibliai műfajok: zsoltár, himnusz, parabola, 

történetírás. 

* 

A vízözön. 

A bábeli torony. 

Az első és a második teremtéstörténet. 

23. 42. és 55. zsoltár, Jónás könyve - részlet 

János evangéliuma – részlet, a Szeretethimnusz 

Részletek Máté és Lukács evangéliumából 

Biblia, Ószövetség, 

Újszövetség, kánon, 

teremtéstörténet, 

pusztulástörténet, zsoltár, 

próféta, evangélium, apostol, 

példabeszéd, apokalipszis 

kononizáció, apokrif,  

Az Ó- és Újszövetség 

könyvei, keletkezése és 

felépítése. evangélium, 

apostoli levél, szinoptikusok, 

apokrifek, húsvét, pünkösd, 

mennybemenetel, 

színeváltozás. 



 

 

Jézus gyermekkora és példabeszédei Parabola. 

A középkori keresztény irodalom 

Todi himnusza,  

Ambrus Esti imája,  

Ágoston: Vallomások (részlet) 

vallomás, trubadúr, lovagi 

költészet, vágánslíra, nyugat-

európai verselés, rím, tercina,  

himnusz, zsoltár, legenda, 

intelem 

A lovagi irodalom 

A lovagi eszmények és a lovagi kultúra megismerése.  

Carmina Burana (részlet), Wogelweide: A hársfaágak csendes 

árnyán 

Trubadúrok és 

Minnesängerek 

Dante Alighieri: Isteni színjáték 

Az Isteni színjáték egy részletének értelmezése. A teljes mű 

szerkezetének és mondanivalójának átfogó ismertetése. 

Pokol, purgatórium, 

paradicsom, üdvtörténet, 

számmisztika, 

számszimbolika, Beatrice, 

tercina,  

Francois Villon költészete 

Legalább 1 mű ismerete. 

Kettősség, ballada műfaji 

sajátosságai, ajánlás, 

Az Árpád-kor magyarországi irodalma 

Halotti beszéd és könyörgés, Ómagyar Mária-siralom, Margit-

legenda 

kódex, planctus, legenda, 

írásbeliség, szóbeliség, 

nyelvemlék, szövegemlék, 

kódex, prédikáció 

Liturgikus drámák a középkorban 

A világi színjátszás kezdetei 

 

Misztériumjáték, mirákulum, 

moralitás, betlehemes-játék, 

feltámadási játék 

Az európai reneszánsz irodalmából 

Giovanni Boccaccio: Dekameron. A novella 

Boccaccio: Dekameron (részletek) 5. nap 9. előadás. 

Petrarca Daloskönyve; Áldott a nap…, Ti szerencsés füvek…, 

Pó, földi kérgem… 

Reneszánsz, humanizmus, 

polihisztor, utánzás, 

harmónia, klasszikus-

klasszicista 

novella, szonett,  

A reformáció. A reformáció korának magyar irodalma 

Sylvester János: Az magyar nípnek 

Kecskeméti Vég Mihály: LV. zsoltár 

Tinódi: Egri históriának summája (részletek) 

Reformáció, katolikus, 

protestáns, református, 

evangélikus, unitárius, 

Bornemisza, Károli, Szenci 

Molnár, Sylvester János. 

Janus Pannonius pályája 

epigrammaköltészete, elégiái: Saját lelkéhez, Búcsú Váradtól. 

Egy dunántúli mandulafáról, Pannónia dicsérete 

Epigramma, metafora, 

allegória. 

Elégia, disztichon. 

Balassi Bálint pályája 

Balassi Bálint szerelmi költészete - Hogy Júliára talála 

Egy katonaének 

Balassi: Adj már csendességet 

 

Zsoltárparafrázis, istenes 

ének, szerelmi költészet, 

reneszánsz udvari kultúra, az 

udvari ember. Balassi-strófa, 

nótajelzés. lírai önéletrajz, 

Balassa-kódex, 

kötetkompozíció.  

William Shakespeare pályája 

Shakespeare: Romeo és Júlia – a dráma elemzése. 

Erzsébet-kor, Globe, 

szonettek. blank verse 

Az európai barokk 

A magyar barokk irodalom, Zrínyi Miklós pályája 

A Szigeti veszedelem keletkezése, felépítése 

A barokk eposz jellemzői, 

előképek. 



 

 

A magyar barokk eposz 

A Szigeti veszedelem központi alakjának megismerése. A 

barokk műfaji jellegzetességei. A barokk keresztény 

hőseszménye, az athleta Christi.  

Az török áfium ellen való orvosság 

Szigeti veszedelem (Az olvasónak, Pars prima, Peroratio); 

(5.ének) 

Inverzió, Zrínyi-strófa, 

bokorrím. Athleta christi 

erkölcsi érték, heroizmus, 

körmondat, 

Az európai klasszicizmus 

A klasszicista dráma.  

Molière színháza; Tartuffe 

A Tartuffe fogadtatása. Az álszentség, az álszent jellemzése.  

Tartuffe (4. felvonás, az asztaljelenet); (1. felvonás) 

 

Felvilágosodás, 

racionalizmus, klasszicizmus, 

Descartes, koordináta-

rendszer, empirizmus. 

Hármas egység, 

racionalizmus, statikus 

jellem, antik irodalmi toposz. 

Jellemkomikum, 

helyzetkomikum, jellemtípus. 

Rezonőr, álszentség, helyes 

ítélet, helytelen ítélet, deus ex 

machina. 

A továbbhaladás feltételei 

Epikai, drámai, lírai műfajok felismerése, jellemzése. 

Az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés megkülönböztetése, néhány alapvető versforma 

ismerete. Az antikvitás, középkor, reneszánsz és barokk jellemzőinek és egykét kiemelkedő 

képviselőjének bemutatása. Drámai művekben az idő-térés cselekményszerkezet bemutatása, a 

drámai szituáció értelmezése. Az olvasott művek elhelyezése korban, néhány fontos részlet 

felidézése az alkotók életrajzából. Balassi költői portréja (az életmű jellemzői, témák, 

kompozíció, verselés). Önálló műelemzés készítése adott szempont/ok szerint. 

Memoriter 

egy drámarészlet, legalább 3 vers. 

Fogalmak 

műalkotás, befogadó, olvasat, értelmezés, tömegkultúra, képzettársítás, katarzis, műnemek, 

műfajok; mítosz, testamentum, próféta, példázat, zsoltár, gondolatritmus, evangélium, passió 

antikvitás, eposz, eposzi kellékek, epizód, időmértékes verselés, verslábak, hexameter, 

pentameter, disztichon, tragikum, dialógus, kardal, szituáció, késleltetés, ecloga 

himnusz, legenda, trubadúrlíra, rím, allegorikus ábrázolás, ballada; reneszánsz, humanizmus, 

szonett, novella, reformáció, ütemhangsúlyos verselés, Balassi-strófa, hármas egység 

barokk körmondat, jeremiád, athleta Cristi, fiktív levél; klasszicizmus, hármas egység, helyzet és 

jellemkomikum. 

 

 

 

  



 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

Nyolcosztályos gimnázium - Irodalom 

 

10. osztály 

 

I. Írásbeli feladatok 

• Tesztfeladatok 

• Fogalmazási és műelemzési ismeretek: rövidebb epikus és lírai művek önálló elemzése. 

 

II. Témakörök (szó- és írásbeli) fogalmak, nevek 

  

A felvilágosodás 

Az eszmetörténeti háttere, a klasszicizmus az irodalomban. 

 

Felvilágosodás, 

enciklopédisták, 

racionalizmus, empirizmus, 

deizmus, Sturm und Drang, 

weimari klasszika, 

klasszicizmus, 

szentimentalizmus, rokokó,  

Johann Wolfgang Goethe 

Johann Wolfgang Goethe életére és pályaképére vonatkozó 

ismeretek, szövegismeret (Tündérkirály, Vándor éji dala), 

ballada, dal. Faust. 

A levélregény: Az ifjú Werther. 

emberiségköltemény, 

szentimentális levélregény, 

A regény műfaja - A 18. századi regény 

A regény műfaja, énregény, fejlődésregény. 

A regény, mint a 18. század vezető műfaja, az angol és a 

francia felvilágosodás kiemelkedő regényszerzői (Jonathan 

Swift, Daniel Defoe, Voltaire). Szemelvények olvasása Swift 

Gulliver utazásai és Defoe Robinson Crusoe című műveiből.  

narrátor, elbeszélő, szereplő; 

az irodalmi fikció és a 

valóság; 

Robinzonád, szatíra, irónia, 

cinizmus; tézisregény, 

pikareszk; valóság és fikció, 

elbeszélői nézőpont, 

kalandregény, fejlődésregény, 

énregény, levélregény, 

tézisregény, ellenutópia, 

szatíra 

A magyar felvilágosodás 

A magyar felvilágosodás szellemi háttere, a nyelvújítás 

mozgalma, a tudomány és az irodalmi élet intézményei, 

művészetfelfogása, Kazinczy Ferenc és munkássága. 

A rokokó és a klasszicizmus törekvései. 

Nyelvújítás, ortológus, 

neológus, röpirat, gúnyirat, 

rokokó, klasszicizmus. 

 

Testőrírók, Bessenyei György életére és pályájára vonatkozó 

ismeretek (Magyarság). 

Batsányi János életére és pályájára vonatkozó ismeretek, 

szövegismeret. Batsányi János irodalmi és irodalomszervezői 

munkássága, a Kassai Magyar Társaság és a Magyar Museum, 

A franciaországi változásokra. 

Kármán József; Naplóregény, levélregény, szentimentalizmus, 

szövegismeret (Fanni hagyományai  - részletek). 

röpirat, epigramma, 

körmondat, episztola, 

nyelvújítás, irodalmi élet, 

művelődési program, 

értekezés, szentencia, 

szimultán ritmus,  

Csokonai Vitéz Mihály 

Csokonai Vitéz Mihály életrajzának főbb állomásai; 

Óda, piktúra, szentencia, 

gondolati költészet,  



 

 

ódái: Konstancinápoly és Az estve; Lilla-versek; A 

Reményhez; elégiái: Tihanyi Ekhóhoz és a Magánossághoz 

 

eposz, vígeposz, paródia, 

szimultán ritmus. 

szentimentalizmus, 

klasszicizmus, rokokó, 

bölcseleti óda, 

Berzsenyi Dániel 

Életrajzának legfontosabb mozzanatai, 

elégiái: Horác, Osztályrészem; 

Levéltöredék barátnémhoz; Közelítő tél; 

ódái: A magyarokhoz. 

Klasszicista és romantikus 

vonások, idő- és 

értékszembesítő vers, 

Melankólia, negatív festés. 

Közösségi költészet, 

közösségi óda, hiperbola, 

elégiko-óda, elégia, dal, 

episztola, létösszegzés, 

időszembesítő verstípus, antik 

strófaszerkezetek 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 

felében (romantika és realizmus) 

A romantika stílusirányzata: az elnevezés eredete, világkép, 

művészetfelfogás, a romantika a társművészetekben. 

Romantika, zsenikultusz, 

spleen, 

Az európai romantika lírája 

A romantikus költészet legfontosabb képviselői a német és az 

angol romantikában: Heine, Wordsworth, Coleridge, Byron, 

Shelley, Keats, Óda egy görög vázához.   

műfajkeveredés, hangnemi 

kevertség, groteszk, irónia, 

bűnügyi történet, történelmi 

regény, verses regény, 

regényciklus,  

A romantikus regény 

Az angol romantikus regény: Walter Scott, a Brontë-nővérek, 

francia romantika: Victor Hugo munkássága. A nyomorultak 

című regény egy részlete. Német romantika: Hoffmann: Az 

arany virágcserép egy részlete 

A verses regény 

A verses regény, mint a romantika jellegzetes műfaja, epikai és 

lírai vonások, jellemző példák. George Byron és a Don Juan. 

Puskin életrajzának főbb állomásai, 

Az Anyegin jelentősége, a regény modernsége, a főhős, mint 

antihős, az unalom motívuma, párhuzamok a szerző és főhős 

között. A regény Anyegin alakjának bemutatása. 

történelmi regény, verses 

regény,  

 

 

Műfajkeveredés, hangnemi 

kevertség, verses regény, 

egzotizmus. 

 

 

Kevert műfaj, antihős, 

összetett hangnem, a 

„felesleges ember” 

A realizmus regénye 

Gogol és az orosz realizmus kezdetei 

A realizmus az orosz prózában, Gogol, mint az orosz realizmus 

elindítója, A köpönyeg című elbeszélés. 

A francia realizmus alkotói, Stendhal és Balzac. 

Stendhal pályájának főbb mozzanatai, A Vörös és fekete című 

regény műfaja, cselekménye, elbeszélői újítása: a különféle 

narrátori hangok és nézőpontok variálása, a szereplők 

rendszere. Egy regényrészlet. 

Honoré de Balzac: Goriot apó.  

Az Emberi színjáték című regényciklusának célkitűzései. A 

Goriot apó című regény szerkezeti felépítése, 

cselekményvázlata, a regényben bemutatott három emberi sors. 

Realizmus, analitikus regény, 

lélektani regény, 

provincializmus, groteszk, 

csinovnyik, karrierregény, 

típus. 

Regényciklus, társadalomrajz. 



 

 

A panzió, mint a társadalom modellje. Az elbeszélésmód 

jellemzése. 

Magyar romantika és nemzettudat 

Romantika és irodalom Magyarországon 

Kisfaludy Károly: Mohács 

irodalmi élet, népköltészet, 

népdalgyűjtés; Verbunkos, 

historizmus, népdalgyűjtés, 

reform. Rege, ballada, 

vázlatos ismeretek a korszak 

történelmi tárgyú műveiről. 

A Bánk bán  

Előzményei és születése. A Bánk bán szerkezete és karakterei. 

Bánk bán jelleme és amű konfliktusrendszere. A Bánk bán 

jelentősége. 

Iskoladráma, állandó színház, 

első magyar drámapályázat. 

Dramaturgia, erkölcs, krízis. 

Szerepkör, társadalmi 

tragikum, jellemtragikum, 

tragikus vétek, 

vándorszínház, állandó 

színház, szerepkör, intrikus, 

naiva, késleltetés, drámai 

nyelv, klasszicizmus és 

romantika 

Kölcsey Ferenc pályája 

Költészete az 1810-es és 20-as 30-as években 

A Himnusz 

A Himnusz műfaja, a vers, mint nemzeti himnusz, cím és 

alcím, vershelyzet, versbeli beszélő, a versbeszéd történelmi 

visszahelyezése, a költemény előképei, a vers szerkezeti 

felépítése, a Himnusz mint védőbeszéd. 

A Vanitatum vanitas, mint a Himnusz párverse, a cím 

értelmezése, bibliai utalás, a hiábavalóság tézise, az érvek 

fajtái, a vers képi világa. 

A Zrínyi éneke: párbeszédes forma, múlt és jelen szembesítése, 

gondolatritmus, retorikai felépítés.  

Huszt: Huszt vára, a vers romantikus jegyei, optimizmus: a 

jelen és a jövő „összevetése”, a tevékeny hazaszeretet parancsa.  

Zrínyi második éneke: a közösség nevében megszólaló beszélő, 

a Himnusz visszaköszönő motívumai, a nemzethalál víziója. 

Parainesis: címének jelentése, értelmezése, az intelem műfaja, 

előzményei a magyar irodalomban, Kölcsey művének életrajzi 

háttere, Kölcsey Kálmán. A szöveg felépítése, témakörei, 

felszólításai, stílusa. 

Költői kérdés, 

intertextualitás, plágium. 

Jeremiád, himnusz, almanach, 

archaizálás. 

 

 

 

Szkepszis, oximoron. 

 

 

nemzeti himnusz, értekezés, 

intelem, értékszembesítő és 

időszembesítő verstípus, 

rapszódia,  

 

 

Szerepjáték, helyzetdal, 

drámai monológ, szimbólum. 

 

 

 

 

Intelem, parainesis. 

Vörösmarty Mihály pályája 

Szózat: keretes szerkezete, a vers beszédhelyzete, felszólítás a 

hűségre, a herderi jóslat. 

Kölcsey Himnusz és Vörösmarty Szózat című költeményének 

összehasonlító elemzése: a két költemény műfaja és szerkezete, 

a megszólított és a megszólítás célja, az időszerkezet, a nemzeti 

múlt felidézése, kívülről érkező és belső veszélyek. 

Vörösmarty gondolati költészete 

 

Óda, jelképvers, retorikus, 

stílus, szövegismeret. 

 

 

 

 



 

 

A merengőhöz, Az emberek 

Vörösmarty kései versei: A vén cigány, Előszó. 

 

 

A Csongor és Tünde műfaja, előzményei, értelmezése. Az Éj 

monológja, a három vándor jelenete. 

Gondolati költemény, 

halmozás, allegória 

időszembesítés, a 

történelemhez való viszonya, 

idill, pátosz, irónia. 

Drámai költemény, 

könyvdráma. 

Petőfi Sándor 

A népiesség Petőfi költészetében, A természet vadvirága,  

A Felhők-ciklus költészete 

Petőfi szerelmi költészete: Szeptember végén, Minek 

nevezzelek 

Ars poeticák: A XIX. század költői, Egy gondolat bánt 

engemet… 

Petőfi forradalmi költészete, Nemzeti dal 

Petőfi tájleíró költészete, Az alföld, A puszta, télen,  

Az apostol című mű keletkezési háttere és szerkezete, in medias 

res kezdés, cselekményvázlat, időszerkezet, a történet 

példázatszerűsége. A főhős alakja, zsenikultusz, prófétaszerep, 

a kiválasztottság, a tanítói szerep kettőssége, a boldogulás és a 

szabadság feladásának viszonya, a szőlőszem-hasonlatban 

megmutatkozó optimizmus. 

A helység kalapácsa, A komikum forrásai. 

népiesség, elbeszélő 

költemény, versciklus, 

helyzetdal, tájlíra, 

látomásköltészet, ars poetica, 

komikus eposz, költői szerep, 

váteszköltő 

 

ars poetica, rapszódia, elégia 

 

 

 

 

Paródia, nyelvi paródia, 

karikatúra, komikum, 

vígeposz 

Jókai Mór 

A Jókai-életmű jelentősége. 

Az arany ember: keletkezéstörténet, cselekményvázlat, az 

ellentétes fogalmak és felfogások szerepe. A regény 

szereplőinek jellemzése, egymáshoz való viszonya, az általuk 

képviselt értékek. A természet motívumának értelmezése. A 

hold-motívum szerepének értelmezése, a regény mitológiai 

„előzményei”. 

történelmi regény, 

vallomásregény, epizód, 

leírás, utópia, humor, 

anekdota 

 

Idealizálás, vallomásregény 

  

A továbbhaladás feltételei 

A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak bemutatása. 

A feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű 

ismerete. A megbeszélt művek értelmezésének világos összefoglalása. 

Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty költői portréja, Petőfi életművének ismerete. Önálló 

műelemzés készítése adott szempont/ok szerint. 

Memoriter 

3-4 vers (Himnusz, Szózat), illetve 15-20 soros drámarészlet. 

Fogalmak: 

felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, kaland, utazó, tézis, levélregény, 

drámai költemény, rokokó,  komikus eposz, szimultán verselés, idő és értékszembesítő vers, 

létösszegző vers, retorizáltság, Erdélyi Museum, Rosta, akció és dikció, tündéri láncok, 

romantika, műfajkeveredés, románc, verses regény, pátosz, byronizmus, recenzió, oximoron, 

rapszódia, népiesség, helyzetdal, stílusparódia, vátesz, látomásvers, ballada, többszólamúság. 

 

 

 

 



 

 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

Nyolcosztályos gimnázium - Irodalom 

 

11. osztály 

I. Írásbeli feladatok 

• Tesztfeladatok 

• Fogalmazási és műelemzési ismeretek: epikus és lírai művek önálló elemzése, rövidebb 

művek összehasonlítása. 

 

II. Témakörök (szó- és írásbeli) fogalmak, nevek 

Arany János  

Arany János pályaképének bemutatása 

Toldi-trilógia, Toldi estéje 

 

Arany lírája az ötvenes években: Letészem a lantot, Ősszel. 

Az Őszikék lírája: Epilógus. 

Arany balladaköltészete - Ágnes asszony, Szondi két apródja.  

Tengeri-hántás, Vörös Rébék, Híd-avatás.  

Megbomló harmónia, 

elégikus hangvétel, összetett 

kötői hang elemei: groteszk. 

Elégiko-óda, időszembesítő 

vers, értékszembesítő vers. 

Őszikék, kapcsos könyv, 

létösszegzés, epilógus. 

A ballada műfaji jellemzői. 

Madách Imre  

Pályaképének bemutatása  

Az ember tragédiája: keletkezéstörténet, történelemképe, 

főszereplői, szerkezete, eszmék.  

Drámai költemény, 

emberiségdráma, 

emberiségköltemény, 

könyvdráma, bölcseleti 

mondanivaló, falanszter, 

ellenutópia, pozitivizmus 

Mikszáth Kálmán  

Mikszáth pályaképének bemutatása. 

Az a fekete folt, A Jó palócok novelláiból 2 mű. 

Beszterce ostroma. 

 

 

 

dzsentri, megkésett ember, 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika után 

(19. sz. második fele) 

A realista és naturalista epika jellemzői.  

Néhány mű / részlet pl. Dickens, Flaubert, Lev Tolsztoj, 

Csehov, Dosztojevszkij alkotásaiból, illetve Baudelaire, 

Rimbaud, Rilke, Whitman műveiből.  

A csinovnyik halála, Copperfield Dávid, Bűn és bűnhődés, Ivan 

Iljics halála. 

realizmus, naturalizmus, 

impresszionizmus, 

szimbolizmus; eszmeregény, 

polifonikus regény, 

tolsztojizmus, regényciklus, 

l’art pour l’art, tiszta 

költészet, kötetkompozíció, 

hangulatlíra, prózavers, 

szabad vers, objektív líra, 

tárgyvers 

A modern dráma 

Henrik Ibsen: A vadkacsa, Csehov: Sirály,  

analitikus dráma, drámaiatlan 

dráma, párhuzamos monológ, 

élethazugság. 

Az Adyt megelőző költők a századelőn – századfordulón.  

Vajda – Reviczky 

Vajda világképe, Reviczky korai modernsége, ezek költői, 

stiláris jellemzői. 

Hangulatlíra, filozófiai dal, 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke Nyugat, Holnap, Nyugat 

nemzedékei. 



 

 

A Nyugat, mint folyóirat és mozgalom; szerkesztési elvek, 

szerkesztők, kritikusok, nemzedékek; célkitűzések; filozófiai és 

stílusirányzatok hatása, megismertetése. 

Ady Endre 

Ady Endre pályája; témák, motívumok (pl. magyarság, istenes, 

létharc, látomásszerű tájvers, ars poetica; élet-halál, hajó, ugar ) 

alapján ; jellemző alkotásainak értelmezése A Sion-hegy alatt;  

Góg és Magóg fia vagyok én; Kocsi-út az éjszakában, még 4-5 

mű választás szerint: Harc a Nagyúrral,A Tisza-parton,  A 

Szajna partján, Az ős kaján, Az eltévedt lovas, Sípja régi 

babonának, Őrizem a szemed.  

Ady költészetének jellemzői: 

szimbolizmus, énlíra, 

vezérvers, kötetkompozíció 

 

Tóth Árpád lírájának jellemzői: 

tematikája, hangnemei, formái, magányélmény, elégikusság, 

impresszionizmus, Esti sugárkoszorú, Rímes, furcsa játék, 

Lélektől lélekig. 

klasszikus modernség, 

szecessziós-szimbolista 

látásmód, tagoló vers, 

kötetkompozíció, ciklikus 

szerkesztés 

Juhász Gyula költészetének sajátosságai  

impresszionizmus, nosztalgia, emlékezés,  

Tiszai csönd, Milyen volt;, Tápai lagzi.  

életképszerűség, leíró jelleg 

Kosztolányi Dezső pályája 

A szegény kisgyermek panaszai 

Ismerkedés a Számadás-kötettel: hangnem, tematika, költői 

jellemzők megfigyelése. Őszi reggeli, Halotti beszéd, Hajnali 

részegség.  Boldog, szomorú dal. Esti Kornél, Édes Anna. 

freudizmus, lélektan, 

társadalmi regény, 

novellaciklus, alterego, homo 

aestheticus. Versciklus, 

novellaciklus, példázat, 

Babits Mihály pályaképe 

A Levelek Iris koszorújából című kötet jelentősége. 

In Horatium, A lírikus epilógja. Esti kérdés. 

Változó költői szerepek: Mint különös hírmondó. 

Húsvét előtt, Cigány a siralomházban.  

Jónás könyve: a modern prófétai attitűddel. Jónás imája. 

Parafrázis, jeremiád 

Bergsoni időszemlélet, 

ditirambus, prófétaság, 

küldetéstudat, rájátszás. 

Móricz Zsigmond életpályája, írói korszakainak főbb alkotásai 

Novelláinak újszerű parasztábrázolása. A dzsentritéma.  

Tragédia, Barbárok, Rokonok.  

Realista és naturalista 

ábrázolásmód, népi írók 

mozgalma. 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

Krúdy pályája, jelentősége, írói világa. Krúdy prózájának 

jellemzői. Szindbád-novellák. 

Karinthy pályája, jelentősége, különös írói világa, humorának 

jellemzői. Cirkusz, Így írtok ti, Tanár úr kérem. 

humor, paródia, karcolat, 

novellaciklus, hasonmásalak, 

nosztalgia 

 

 

paródia, travesztia, 

persziflázs, humoreszk. 

Kassák és az avantgárd 

Kassák és az avantgárd jellegzetes jegyei. A ló meghal 

a madarak kirepülnek, Mesteremberek. 

A szabadvers. 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak ismerete (alkotók-

művek). Nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása. 

Művek összehasonlításának képessége adott tematikai, poétikai szempontok követésével. 



 

 

Jellemző hőstípusok, jellegzetes konfliktushelyzetek bemutatása, értelmezése. 

Stílusirányzatok jellemző vonásainak bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban. 

Adott szempontú műelemzés készítése a fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásról. 

Arany, Babits, Kosztolányi, Ady életművének ismerete. Mikszáth, Jókai, Móricz, Karinthy, 

Krúdy írói portréjának bemutatása.  

Fogalmak 

ballada, többszólamúság, verses dráma, drámai költemény, irányregény, anekdota, karcolat, 

hangulatlíra, realizmus, karrier-regény, regényciklus, groteszk, eszmeregény analitikus regény, 

drámaiatlan dráma, analitikus dráma, naturalizmus, szimbolizmus, impresszionizmus, szecesszió, 

szimbólum, szinesztézia, versciklus, kevert ritmusú vers, szerepvers, paradoxon, avantgárd, 

futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, dada, képvers. 

Memoriter 

Legalább 3 vers a tanultakból; 15-20 soros epikai vagy drámarészlet.  

 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

Nyolcosztályos gimnázium - Irodalom 

 

12. osztály 

I. Írásbeli feladatok 

• Tesztfeladatok 

• Fogalmazási és műelemzési ismeretek: epikus és lírai művek önálló elemzése, művek 

összehasonlítása. 

 

II. Témakörök (szó- és írásbeli) fogalmak, nevek 

Az avantgárd 

Futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus: néhány 

szemelvény az egyes irányzatok dokumentumaiból, illetve 

néhány irodalmi alkotásból. A jellemzően nem irodalmi 

irányzatok (kubizmus, konstruktivizmus, dada stb.) néhány 

célkitűzése, formajegye. 

Apollinaire: Égöv, Kikericsek. A megsebzett galamb és a 

szökőkút. 

klasszikus modernség és 

irányzatai: szimbolizmus, 

parnasszizmus, 

impresszionizmus 

 

 

Epikus szabadvers, 

kalligramma. 

Arcképek a modernség világirodalmából 

Marcel Proust, Paul Claudel, James Joyce, Virginia Woolf – 

egy-egy világszerte ismert művük alapján az egyediségük, 

újszerűségük, látásmódjuk megfogalmazása. 

 

Kafka: Az átváltozás c. elbeszélésének elemzése, értelmezése. 

Thomas Mann: A Mario és a varázsló c. „tragikus úti élmény” 

elemzése és értelmezése humanizmus, hagyományos epikus 

szerkesztés és stílus. 

A modern angol-amerikai líra: T. S. Eliot, W. .H. Auden, 

Dylan Thomas – irodalmi tradíció és újítás: posztromantikus 

látásmód és avantgárd – az angol, illetve amerikai költészet új 

alkotói.  

Hemingway 

A Búcsú a fegyverektől és az Akiért a harang szól c. 

Hemingway-regények elemző bemutatása: a történelmi háttér, 

neoavantgárd, posztmodern, 

családregény, objektív líra, 

vezérmotívum, 

montázstechnika, abszurd 



 

 

az írói életanyag és a regény fikciós világa közti 

kapcsolatrendszer. Az öreg halász és a tenger. 

Szolzsenyicin 

Ivan Gyenyiszovics egy napja - küzdelem a bolsevizmus, a 

sztálinizmus ellen. 

Gabriel Garcia Marquez 

A Száz év magány elemző bemutatása. 

A modernség drámairodalmából, Az epikus színház 

Betekintés Pirandello és B. Brecht drámaírói újításainak, 

klasszikussá vált kísérletezéseinek színpadi, színházi világába. 

Epikus színház, abszurd 

dráma. 

Irodalmunk Trianon után 

A két világháború közötti magyar irodalom történeti háttere, 

Trianon és ami utána következik, irodalmi orgánumok 1944-ig. 

Trianon irodalmi visszhangja Juhász Gyula: Trianon, 

József Attila: Nem, nem, soha, Babits: Csonka Magyarország, 

Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz!, Dzsida Jenő: Psalmus 

Hungaricus. 

 

József Attila – életrajz, pályakép 

Curriculum vitae. 

József Attila tájlírája 

Holt vidék, A város peremén, Külvárosi éj, Levegőt!, Hazám, 

Óda, Nyár. 

Modern klasszicizmus – József Attila stílusszintézise. 

Elégia, Két hexameter, A kozmosz éneke, Hazám. 

Mama, Anyám, Kései sirató. Eszmélet. 

Létösszegző versek; Születésnapomra. 

[Talán eltűnök hirtelen ...], [Karóval jöttél...], [Íme, hát 

megleltem hazámat...]. 

elégia, óda, epigramma, 

szonett, disztichon, 

hexameter, szapphói strófa – 

a poeta doctus 

létösszegző, önmegszólító 

vers,  

komplex kép, síkváltás, 

szabad vers, létösszegzés, 

időszembesítés, 

önmegszólítás 

Radnóti Miklós pályája 

Radnóti hitvesi költészete: Tétova óda, Hetedik ecloga, Levél a 

hitveshez. A bori notesz versei: À la recherche..., az Erőltetett 

menet és a Razglednicák elemzése, értelmezése; Radnóti 

háborúellenességének pacifista-antifasiszta vonásai. Nem 

tudhatom. 

eklogaciklus, idill és 

tragikum, razglednica 

Szabó Lőrinc költői világa 

Mozart hallgatása közben,  

 

Irodalmunk ’45 után a hetvenes évekig 

Magyar írók és a kommunista rezsim viszonya ’56 előtt és után. 

 

Magyar irodalom az emigrációban  

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai – a művész és a polgár 

kettőssége, Nyugat-, illetve Közép-Európa ambivalens 

kapcsolata 

 

Látásmódok  

Németh László 

Németh László pályája; regényei és drámái. 

Iszony: 

– a regény keletkezése; 

– szerkezet-szerkesztés; 

Népi írók mozgalma, 

irodalmi szociográfia, 

hosszúének, portrévers, 

képvers, groteszk látásmód, 

egyperces novella. 



 

 

– a dzsentri úri kisasszony és a zsírosparaszt Sanyi házassága; 

– Nelli jelleme és archetípusa. 

Illyés Gyula pályája 

Pályája, munkássága a szépirodalmi töltésű szociográfiától az 

irodalmi ihletésű regényes életrajzig, önéletírásig; drámák és 

lírai alkotások. 

Egy mondat a zsarnokságról 

Illyés versének elemzése, értelmezése. 

Versbeszéd, szerkezet; történelmi háttér; zsarnokság és 

szabadság konfliktusa, keletkezés és fogadtatás. 

 

Örkény István pályája 

Egypercesek, Tóték. (In memoriam dr. K.H.G. és még 2 db) 

groteszk 

Pilinszky János 

Költői világának bemutatása néhány verse elemzésével, 

motívumaival. 

 

Nagy László 

Pályája, jellegzetes költői hangütése néhány verse alapján. 

Ki viszi át a szerelmet? Adjon az Isten, Versben bujdosó. 

 

Mészöly Miklós 

Mészöly Miklós a magyar posztmodern széppróza úttörője; 

Jelentés öt egérről c. elbeszélése; állatmese; tárgyilagos, 

szenvtelen elbeszélésmód, értelmezés. 

 

A közelmúlt magyar irodalma 

Mit értünk a közelmúlt magyar irodalmán?  

Mi a kortárs, ki a kortárs? 

Líra és epika  

Csoóri Sándor, Nagy Gáspár, Buda Ferenc – Tandori Dezső, 

Orbán Ottó; Szilágyi István, Sütő András – Esterházy Péter, 

Nádas Péter, Spiró György, Bodor Ádám. 

kortárs nyilvánosság, 

nyomtatott és internetes 

folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés 

Kertész Imre 

Sorstalanság (házi olvasmány). Magyar Bildungsroman.  

 

Petri György 

Horatiusnak rossz napja van c. versének értelmezése; 

Horatius-toposz szerepe; nyelvi regiszterek; versbeszéd, 

szerkezet 

 

Kányádi Sándor lírai portréja – néhány versének közös 

feldolgozása révén; a Sörény és koponya c. kötet históriás 

énekeinek szín- és formavilága; a székely költő 

hagyományőrzése, prófétasága. 

Krónikás ének, Nyergestető, A bujdosni sem tudó 

szegénylegény éneke. 

 

Nádas Péter Párhuzamos történetek – részlet:  

főszereplő, kor- és környezetrajz pontossága; az elbeszélő 

jelenléte. 

 

Esterházy Péter 

Esterházy Péter Harmonia caelestis c. művének részlete. 

 



 

 

Székely János Caligula helytartója- történelmi parabola.  

Kovács András Ferenc 

Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium! – a posztmodern 

költő és József Attila ismert versének összehasonlítása. 

 

Regionális kultúra régió, regionalitás, 

hagyomány, kisebbség, 

nemzetiség, folklór, az 

irodalom „földrajza”, 

interkulturalitás, kulturális 

emlékezet 

A továbbhaladás feltételei 

Az avantgard irányzatok néhány jellemző jegyének ismerete. 

József Attila, Babits, Kosztolányi életművének ismerete. 

Radnóti, Weöres, Pilinszky költői portréjának bemutatása. 

Világlátás és kifejezésmód Illyés, Német László, Örkény művészetében. 

Ismeretek a kortárs irodalomról. 

A 20. századi világirodalom tematikai, formabeli változatosságának bemutatása néhány szerzőn 

keresztül. 

Nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása. 

Adott szempontú műelemzés készítése kisepikai és lírai alkotásról. 

Fogalmak 

archaizálás szereplíra, versfüzér, paródia, avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, 

szürrealizmus, dada, képvers, síkváltás, komplex kép, archetípus, önmegszólító vers, 

családregény, nevelődési regény, esszéregény, abszurd, parabola, objektív idő, szubjektív idő, 

polifónia, egzisztencializmus, epikus dráma, epikus színház, abszurd dráma, mítosz, utópia, 

posztmodern, szociográfia, népi-urbánus vita, szonettciklus, ekloga, idill, bukolika. 

Memoriter 

Legalább 3 vers a tanultakból, 15-20 soros epikai vagy drámarészlet. 

 


