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Osztályozóvizsga követelmények 

Nyolcosztályos gimnázium 

Magyar nyelv 

 

5. osztály 

 

I. Írásbeli feladatok: tesztfeladatok, helyesírás, nyelvhelyesség, szövegértés. 

 
II. Témakörök (szó- és írásbeli) Fogalmak: 

KOMMUNIKÁCIÓ  

A kommunikációs tényezők 

Beszédes jelek 

A testbeszéd, Az alapvető gesztusok, A távolságtartás, A 

kézfogás, Arc- és állgesztus 

Beszédhelyzet, arcjáték, 

gesztus, testtartás, távolság, 

külső, a kommunikáció 

folyamata, tényezői: adó, 

vevő, csatorna, kód, üzenet, 

kapcsolat; a beszéd zenei 

eszközei: dallam, hangsúly, 

tempó, hangerő, szünet. 

KOMMUNIKÁCIÓTÖRTÉNET 

Őseink beszéde 

Hogyan beszél az emberiség? 

Hogyan ír az emberiség? 

 

HAG ÉS BETŰ 

A hangok világa.  A beszélőszervek és működésük, A 

beszédhangok csoportosítása  

A magán- és mássalhangzók megkülönböztetése. Hang, betű, 

írásjegy. 

Az ábécé és a betűrend  

A magánhangzók; rövid és hosszú magánhangzók. 

Az ajakkerekítéses és ajakréses magánhangzók. 

Magas és mély magánhangzók 

A magánhangzótörvények, A hangrendtörvény, Az illeszkedés 

A szótagolás szerinti elválasztás 

A mássalhangzók 

A mássalhangzókat jelölő egyjegyű, kétjegyű és háromjegyű 

betűk A rövid és hosszú mássalhangzók. Zöngés és zöngétlen 

mássalhangzók 

A mássalhangzótörvények 

Hasonulások, A részleges hasonulás, A teljes hasonulások 

Összeolvadás, Egyéb mássalhangzótörvények 

Magánhangzó, mássalhangzó; 

hangrend, illeszkedés, teljes 

hasonulás, részleges 

hasonulás, összeolvadás, 

rövidülés kiesés. ábécé, 

betűrend, ajakkerekítéses és 

ajakréses, illeszkedés, 

hangrend 

 

A magyar helyesírás 

Hogyan használjuk A magyar helyesírás szabályai című 

kiadványt? 

A magyar helyesírás alapelvei 

A szóelemző írásmód. A kiejtés szerinti írásmód. 

A hagyományos írásmód. Az egyszerűsítő írásmód. 

A szótövek írása, A toldalékok írása.  

 

A SZAVAK ALAKJA ÉS SZERKEZETE  



 

 

Hangalak és jelentés a szavakban 

A hangutánzó és hangulatfestő szavak. 

A hasonló alakú szavak 

Az ellentétes jelentésű szavak 

Egy-, többjelentésű és azonos alakú szavak. 

A rokon értelmű szavak és kifejezések 

Szólások és közmondások 

 

Szótő, toldalék, képző, jel, 

rag; 

egyjelentésű szó, 

többjelentésű szó, rokon- és 

ellentétes jelentés; 

hangutánzó szó, hangulatfestő 

szó, állandósult szókapcsolat, 

közmondás, szólás. 
A szavak szerkezete. 

Az egyszerű és összetett szavak. 

A toldalékos szavak 

Az összetett szavak elválasztása 

Elbeszélés, leírás, levél.  

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail. 

Anyaggyűjtés, vázlat, 

elbeszélés, leírás, levél, e-

mail, SMS emotikon. 

  

A továbbhaladás feltételei  

Az 1-4. évfolyamon tanult szófajok (ige, főnév, melléknév számnév) biztos felismerése és 

megnevezése szövegben. 

A tanult helyesírási szabályok helyes alkalmazása a begyakorolt szókészleten. Rendezett kiírt 

írás. 

Kb. egy-egy oldal terjedelmű elbeszélő, magyarázó-értelmező és dokumentumszöveg 

megértése néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos vélemény értelmes 

megfogalmazása.  

A szövegek értelemtükröző felolvasása felkészülés után. 

A hangsúly, a dallam, a tempó, a szünet adekvát használata egy-egy konkrét, a tanár által 

meghatározott szóbeli a kommunikációs helyzetben (pl.: élménybeszámoló társnak majd 

felnőttnek, véleménynyilvánítás olvasmányról) 

A kapcsolatelvétel, a megszólítás, a köszönés, a kérdés különféle formáinak ismerete és 

adekvát alkalmazása.  

Saját vélemény tömör megfogalmazása, megvédése egy-két érv említésével. 

A hang és a betű megkülönböztetése. Hang – betű – írásjegy. 

A magán- és mássalhangzók közötti különbségek megfogalmazása képzésük és hangzásuk 

alapján. 

A zöngés és zöngétlen mássalhangzók ismerete. 

Hangtörvények a hangok között, a beszédben létrejövő törvényszerűségek. 

A betűrendbe sorolás szabályainak ismerete. 

Az egyszerű és összetett szavak elválasztásának ismerete. 

Az élőbeszéd tempójával megegyező, folyamatos hangos olvasás. 

A feldolgozott szövegek tartalmának elmondása vázlat alapján. 

Hibátlan másolás, emlékezet utáni írás.  

Egy-másfél oldalas elbeszélő, leíró szöveg alkotása. 

Rokon értelmű szavak használata a felesleges szóismétlés elkerülésére szövegalkotáskor.  

A szó és a szóelemek megkülönböztetése. 

Szövegértés, a feladatok szövegek értelmezése. 

 

  



 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

Nyolcosztályos gimnázium – Nyelvtan 

 

5. osztály 

Informatika-kommunikáció emelt óraszámú képzés  

 

I. Írásbeli feladatok: tesztfeladatok, helyesírás, nyelvhelyesség, szövegértés, 

szövegalkotás az internetes műfajokban. 

 

II. Témakörök (szó- és írásbeli) Fogalmak: 

KOMMUNIKÁCIÓ  

A kommunikációs tényezők 

Beszédes jelek 

A testbeszéd, Az alapvető gesztusok, A távolságtartás, A 

kézfogás, Arc- és állgesztus 

Beszédhelyzet, arcjáték, 

gesztus, testtartás, távolság, 

külső, a kommunikáció 

folyamata, tényezői: adó, 

vevő, csatorna, kód, üzenet, 

kapcsolat; a beszéd zenei 

eszközei: dallam, hangsúly, 

tempó, hangerő, szünet. 

KOMMUNIKÁCIÓTÖRTÉNET 

Őseink beszéde 

Hogyan beszél az emberiség? 

Hogyan ír az emberiség? 

 

HAG ÉS BETŰ 

A hangok világa.  A beszélőszervek és működésük, A 

beszédhangok csoportosítása  

A magán- és mássalhangzók megkülönböztetése. Hang, betű, 

írásjegy. 

Az ábécé és a betűrend  

A magánhangzók; rövid és hosszú magánhangzók. 

Az ajakkerekítéses és ajakréses magánhangzók. 

Magas és mély magánhangzók 

A magánhangzótörvények, A hangrendtörvény, Az illeszkedés 

A szótagolás szerinti elválasztás 

A mássalhangzók 

A mássalhangzókat jelölő egyjegyű, kétjegyű és háromjegyű 

betűk A rövid és hosszú mássalhangzók. Zöngés és zöngétlen 

mássalhangzók 

A mássalhangzótörvények 

Hasonulások, A részleges hasonulás, A teljes hasonulások 

Összeolvadás, Egyéb mássalhangzótörvények 

Magánhangzó, mássalhangzó; 

hangrend, illeszkedés, teljes 

hasonulás, részleges 

hasonulás, összeolvadás, 

rövidülés kiesés. ábécé, 

betűrend, ajakkerekítéses és 

ajakréses, illeszkedés, 

hangrend 

 

A magyar helyesírás 

Hogyan használjuk A magyar helyesírás szabályai című 

kiadványt? 

A magyar helyesírás alapelvei 

A szóelemző írásmód. A kiejtés szerinti írásmód. 

A hagyományos írásmód. Az egyszerűsítő írásmód. 

A szótövek írása, A toldalékok írása.  

 

A SZAVAK ALAKJA ÉS SZERKEZETE 

Hangalak és jelentés a szavakban 

A hangutánzó és hangulatfestő szavak. 

 

 



 

 

A hasonló alakú szavak 

Az ellentétes jelentésű szavak 

Egy-, többjelentésű és azonos alakú szavak. 

A rokon értelmű szavak és kifejezések 

Szólások és közmondások 

Szótő, toldalék, képző, jel, 

rag; 

egyjelentésű szó, 

többjelentésű szó, rokon- és 

ellentétes jelentés; 

hangutánzó szó, hangulatfestő 

szó, állandósult szókapcsolat, 

közmondás, szólás. 

A szavak szerkezete. 

Az egyszerű és összetett szavak. 

A toldalékos szavak 

Az összetett szavak elválasztása 

Info-kommunikációs ismeretek 

A kommunikáció fogalma. 

A kommunikáció tényezői; a Jacobson-modell. 

A gesztusnyelv. 

Közvetlen és közvetett kommunikáció; a tömegkommunikáció.  

Sajtóműfajok, televíziós műsortípusok : hír, tudósítás, interjú, 

reklám, apróhirdetés.  

A média 21. századi műfajai, SMS, e-mail,  honlap. 

Kommunikáció képekkel. 

Elbeszélés, leírás, levél.  

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail. 

Anyaggyűjtés, vázlat, 

elbeszélés, leírás, levél, e-

mail, SMS emotikon. 

A továbbhaladás feltételei  

Az 1-4. évfolyamon tanult szófajok (ige, főnév, melléknév számnév) biztos felismerése és 

megnevezése szövegben. 

A tanult helyesírási szabályok helyes alkalmazása a begyakorolt szókészleten. Rendezett kiírt 

írás. 

Kb. egy-egy oldal terjedelmű elbeszélő, magyarázó-értelmező és dokumentumszöveg megértése 

néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos vélemény értelmes megfogalmazása.  

A szövegek értelemtükröző felolvasása felkészülés után. 

A hangsúly, a dallam, a tempó, a szünet adekvát használata egy-egy konkrét, a tanár által 

meghatározott szóbeli a kommunikációs helyzetben (pl.: élménybeszámoló társnak majd 

felnőttnek, véleménynyilvánítás olvasmányról) 

A kapcsolatelvétel, a megszólítás, a köszönés, a kérdés különféle formáinak ismerete és adekvát 

alkalmazása.  

Saját vélemény tömör megfogalmazása, megvédése egy-két érv említésével. 

A hang és a betű megkülönböztetése. Hang – betű – írásjegy. 

A magán- és mássalhangzók közötti különbségek megfogalmazása képzésük és hangzásuk 

alapján. A zöngés és zöngétlen mássalhangzók ismerete. Hangtörvények a hangok között, a 

beszédben létrejövő törvényszerűségek. A betűrendbe sorolás szabályainak ismerete. 

Az egyszerű és összetett szavak elválasztásának ismerete. 

Az élőbeszéd tempójával megegyező, folyamatos hangos olvasás. 

A feldolgozott szövegek tartalmának elmondása vázlat alapján. 

Hibátlan másolás, emlékezet utáni írás.  

Egy-másfél oldalas elbeszélő, leíró szöveg alkotása. 

Rokon értelmű szavak használata a felesleges szóismétlés elkerülésére szövegalkotáskor.  

A szó és a szóelemek megkülönböztetése. 

Szövegértés, a feladatok szövegek értelmezése. 

  



 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

Nyolcosztályos gimnázium 

Magyar nyelv 

 

6. osztály 

 

I. Írásbeli feladatok: tesztfeladatok, helyesírás, nyelvhelyesség, szövegértés. 

 
II. Témakörök (szó- és írásbeli) Fogalmak: 

A kommunikáció  

A testbeszéd 

Az önkéntelen gesztusok 

A szándékos gesztusok  

Kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés. 

Beszédhelyzet, 

kommunikációs 

(illem)szabályok 

Szófajok 

A szófajok kialakulása 

A nyelvek szófaji rendszere, A magyar nyelv szófaji rendszere 

Az ige 

Az ige jelentése,  

Az igékhez járuló ragok, A ragozott igealakok helyesírása 

Az igemódok. Az igemódok és igeidők kapcsolata. 

Az igealakok helyesírása. 

Alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, 

határozószó, névmás, igenév. 

A névszók 

A főnév. A köznév fajtái és helyesírásuk, A tulajdonnév fajtái 

és helyesírásuk. A személynevek. Az állatnevek. A földrajzi 

nevek helyesírása. A földrajzi nevek helyesírása. A 

csillagnevek helyesírása, Az intézménynevek helyesírása. A 

márkanevek. A kitüntetések és díjak neve. A címek. 

köznév, tulajdonnév, állatnév, 

cím, intézménynév, földrajzi 

név, díj,  

A melléknév  

A földrajzi nevek -i képzős alakja 

A melléknév fokozása 

 

A számnév 

A számnevek fajtái és helyesírása. 

 

A névmások 

A személyes névmás, A birtokos névmás, A visszaható és 

kölcsönös névmás, A kérdő és a mutató névmás, A határozatlan 

és általános névmás. 

 

Az igenevek 

A főnévi igenév és ragozása; A melléknévi igenév; A határozói 

igenév. Az igenevek helyesírása. 

 

A határozószók 

A határozószók használata és helyesírása. 

 

A viszonyszók 

A névelő és a névutó, A kötőszó, Az igekötő, A segédige, A 

módosítószó 

 

A mondatszók  

  

A tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, 

leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveg alkotása. 

 



 

 

A továbbhaladás feltételei  

A beszédhelyzethez (címzett, szándék, tartalom) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz 

alkalmazkodó beszédmód a kommunikáció iskolai és gyakorlati helyzeteiben.  

A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök helyes használata az élőbeszédben.  

Különböző témájú és műfajú szövegek értő olvasása, értelmes felolvasása. Jól olvasható írás, az 

írásos szöveg rendezett elhelyezése. 

1,5-2 oldal terjedelmű elbeszélés, leírás, jellemzés, beszámoló készítése személyes élmény alapján.  

Szavak szófajának felismerése, megnevezése a szövegben, a szófajok jellemzőinek, a szófajok 

helyesírására, helyes használatára vonatkozó szabályok ismerete és alkalmazása.  

Az irodalmi olvasmányokhoz, egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó információk gyűjtése a 

könyvtárban és/vagy az interneten, az adatok elrendezése és feljegyzése.  

Jártasság a korosztály számára készült lexikonok, vizuális, audiovizuális, elektronikus segédletek 

használatában. 

Fogalmak –magyar nyelv:  

kisközösségi kommunikáció, vita; a szófaj, alapszófajok: az ige alakrendszere, a névszó és fajtái, 

igenév, névmás, határozószó; viszonyszók: igekötő, névutó, névelő, kötőszó; mondatszók: 

módosítószó, indulatszó; gyakoribb ige- és névszóképzők; jelentésmező; állandósult 

szókapcsolatok;.sajtótermék: napilap, hetilap, folyóirat; fejléc, cikk, rovat, tartalomjegyzék. 

Szövegértés, a feladatok szövegének értelmezése. 

 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

Nyolcosztályos gimnázium 

Magyar nyelv 

 

7. osztály 

 

I. Írásbeli feladatok: tesztfeladatok, helyesírás, nyelvhelyesség, szövegértés. 

 
II. Témakörök (szó- és írásbeli) Fogalmak: 

A KOMMUNIKÁCIÓ 

A szövegek kommunikációs szempontú csoportosítása 

A szóbeli és írásbeli szövegek 

A testbeszéd. Védőkorlátok mögött  

A testbeszéd. A karkeresztező póz. A lábkeresztező póz. 

Társaságban 

 

A mondatok a beszélő szándéka szerint 

A mondatok logikai minősége 

A tagadás különböző formái. 

A felszólító mondat módosítószói. 

Mondatfajta, kijelentő, kérdő, 

felszólító, felkiáltó, óhajtó 

mondat. 

 

AZ EGYSZERŰ MONDAT SZERKEZETE 

A mondatrészek és a szintagmák 

Alá- és mellérendelő szintagmák 

 

A mondat fő részei. Az alany és az állítmány. 

Az állítmány szófaja Az állítmány fajtái. Az igei állítmány 

A névszói és a névszói-igei állítmány 

Az alany szófaja, Az alany fajtái 

Az alany és állítmány egyeztetése 

Egyszerű; tagolt és tagolatlan 

mondat; minimális és bővített 

mondat. 

Mondatrész, alany, állítmány, 

jelző (minőség, birtokos, 

mennyiség), határozó (pl. idő, 

hely, mód, társ, eszköz, 

állapot), tárgy. 



 

 

 Szószerkezet, mellérendelő és 

alárendelő szószerkezet. 

A bővítmények 

A tárgy, a tárgyas szintagmák (szószerkezetek) 

A tárgy szófaja és alakja 

A tárgy fajtái, Az igék alanyi és tárgyas ragozása 

 

Határozók, határozós szintagmák (szószerkezetek) 

A helyhatározó és a képes helyhatározó 

Az idő- és számhatározó 

A módhatározó és az állapothatározó 

Az eszköz- és a társhatározó 

Az ok- és célhatározó 

Az állandó határozó 

A részeshatározó 

A ritkábban használt határozók: 

Eredet-, eredményhatározó, fok- és mértékhatározó, hasonlító 

határozó. 

 

A jelzők, a jelzős szintagmák 

A minőségjelző 

A mennyiségjelző 

A birtokos jelző 

Az értelmező jelző 

 

A mondatrészek helyesírása  

Szövegértés, a feladatok szövegek értelmezése.  

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: 

megbeszélés, vita, kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs 

célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata 

Vélemény, vita, érv; 

megbeszélés, kiselőadás. 

 

A továbbhaladás feltételei: 

Jártasság a közéleti kommunikáció iskolai helyzeteinek különféle formáiban felszólalás, 

hozzászólás. A mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról a saját vélemény 

megfogalmazása az érvelés szabályait követve.  Udvarias együttműködés felnőtt és kortárs 

beszédpartnerekkel.  A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos 

felolvasás, szövegmondás.  

Rendezett, egyéni íráskép. Vázlat készítése szóbeli megnyilatkozáshoz, cselekményvázlat írása.  

Az egyszerű mondat részeinek, szintagmáinak megnevezése, elemzése.  

A mondatfajták biztos megkülönböztetése.  

A tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása: a központozás, a 

tanulmányok során előforduló tulajdonnevek, a belőlük képzett melléknevek helyesírásának 

ismerete és megfelelő alkalmazása.  

A magyar helyesírási szabályai című kiadvány önálló használata. 

Szövegértés, a feladatok szövegének értelmezése. 

Fogalmak: 

Mondatfajták: kijelentő, felkiáltó, kérdő, óhajtó, felszólító mondat; tagolatlan, tagolt; tő- és 

bővített mondat, hiányos szerkezetű mondat; a mondat elsődleges és másodlagos jelentése; 

mondatrészek: az alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző fajtái és kifejezőeszközei; az alany-

állítmányi viszony; alárendelő és mellérendelő szintagma. Forrásjegyzék, idézet, hivatkozás. 

  



 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

Nyolcosztályos gimnázium 

Magyar nyelv 

 

8. osztály 

 

I. Írásbeli feladatok: tesztfeladatok, helyesírás, nyelvhelyesség, szövegértés. 

 
II. Témakörök (szó- és írásbeli) Fogalmak: 

KOMMUNIKÁCIÓ 

A barátság, A szerelem. Udvarlási gesztusok  

Közeledés elfogadása, elutasítása 

A tömegkommunikáció. A médiaműfajok 

Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív 

szövegalkotás (hír, interjú, riport, tudósítás). 

Tömegkommunikáció, sajtó, 

rádió, televízió, internet. 

Sajtóműfaj: hír, tudósítás, 

interjú. 

AZ ÖSSZETETT MONDAT 

Az összetett mondat fogalma.  

A mellérendelő és alárendelő összetett mondatok 

megkülönböztetése. 

alá- és mellérendelés 

A mellérendelő összetett mondat fajtái  

Az alárendelő összetett mondat 

elemzésének lépései 

Az alárendelő összetett mondat fajtái.  

A jelzői alárendelő összetett mondat és fajtái 

 

A sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok 

A mondatrend 

Írásjelek az összetett mondatok végén. 

 

Az idézés 

 

Egyenes, szabad függő, függő idézet. 

Központozás, írásjelei: 

vessző, pont, kérdőjel, 

felkiáltójel, kettőspont, 

gondolatjel.  

A többszörösen összetett mondatok  

A SZÓALKOTÁS 

A szóösszetétel és fajtái 

Az alárendelő szóösszetételek és helyesírásuk 

Mellérendelő szóösszetételek és helyesírásuk 

 

A szóképzés 

A ritkábban használt szóalkotási módok 

 

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 

A magyar nyelv eredete 

Híres magyarok, akik nyelvrokonainkat keresték. 

A magyar nyelv történeti korszakai. 

A magyar szókincs eredete 

 

A magyar szókincs idegen és ismeretlen eredetű elemei  

Az információrobbanás hatása a nyelvünkre  

Szövegértés, a feladatok szövegek értelmezése.  

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: 

felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, a 
Hozzászólás, felszólalás, 

kiselőadás, köszöntő, ünnepi 

beszéd. 



 

 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, 

szókincs használata. 

 

A továbbhaladás feltételei: 

A köznyelv, a szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő eltérések felismerése 

és a kommunikációs helyzetnek megfelelő használatuk.  

Tájékozottság és ítéletalkotás az alapvető tömegkommunikációs műfajokban, a média 

szerepének és hatásának felismerése.  

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

elmondása.  

A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható esztétikus írás.  

A szóalkotás gyakori módjainak felismerése és elemzése, helyesírásuk, az egybe- és különírás 

elveinek ismerete és megfelelő alkalmazása. 

A megismert műfajok stíluseszközeinek megnevezése tárgyszerűen a tanult szakkifejezésekkel, 

jellemzésük példákkal.  

A leíró nyelvtani ismeretek rendszerezése: hangtani, szó- és alaktani, jelentéstani, mondattani 

jelenségek fogalmi szintű megnevezése, elemzése egyszerűbb esetekben, a szórend és a jelentés 

összefüggésének fölismerése.  

Mondattani nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása szóban és írásban.  

Az idézés, a párbeszéd, a központozás helyesírása. A gyakrabban használt mindennapi hivatalos 

iratok jellemzőinek ismerete. Tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, helyéről a világ nyelvei 

között.  

Jártasság az önálló könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában. 

Szövegértés, a feladatok szövegének értelmezése. 

Fogalmak: 

Összetett mondat: mondategész, mondategység (tagmondat), főmondat, mellékmondat; utalószó, 

kötőszó, a mellérendelő mondat fajtái: kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető; 

az alárendelő mondat fajtái: állítmányi, alanyi, tárgyi, határozó, jelzői alárendelés; sajátos 

jelentéstartalmú mondat: feltételes, hasonlító; többszörösen összetett mondat. 
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Nyolcosztályos gimnázium 

Magyar nyelv 

 

9. osztály 

 

I. Írásbeli feladatok: tesztfeladatok, helyesírás, nyelvhelyesség, szövegértés. 

 
II. Témakörök (szó- és írásbeli) Fogalmak: 

Kommunikáció 

Kommunikáció, kommunikációs tényezők 

Kommunikációs cél és funkciók 

A tömegkommunikáció 

A médiaműfajok  

A sajtóműfajok  

A rádiós és televíziós műfajok 

Az internetes műfajok 

Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  

Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői. 

adó, vevő, kód, csatorna, 

üzenet, kapcsolat, kontextus, 

a világról való tudás; 

tájékoztató, felhívó, kifejező, 

metanyelvi, 

esztétikai szerep, 

kapcsolatfelvétel, -fenntartás, 

-zárás), nem nyelvi jel  

(tekintet, mimika, gesztus, 

testtartás, térköz, emblémák). 



 

 

 Tömegkommunikáció. 

Tájékoztató műfaj (hír, 

közlemény, tudósítás, riport,  

interjú). Véleményközlő 

műfaj (kommentár, glossza, 

jegyzet, olvasói levél,  

ismertetés, ajánlás). 

A beszéd és a nyelv 

A hangok és a hangtörvények 

Hang, fonéma, hangtörvény,  

 

A szóelemek szóelem (morféma): szabad 

és kötött morféma, szótő, 

képző, jel, rag. 

A szóalkotás módjai  

A szavak - szófajok Szófaj: alapszófaj, 

viszonyszó, mondatszó. 

A szószerkezetek 

Az egyszerű mondat elemzése 

Szószerkezet (szintagma): 

alárendelő, mellérendelő 

szintagma. 

Mondatrész: alany, állítmány, 

tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Helyesírásunk rendszere  

Helyesírásunk alapelvei - A kiejtés elve, A szóelemzés elve, A 

hagyomány elve, Az egyszerűsítés elve 

Helyesírási alapelv, nyelvi 

norma. 

Helyesírási kérdések 

A különírás és az egybeírás 

A kezdőbetű 

Az idegen szavak helyesírása 

Az írásjelek 

Az elválasztás 

A rövidítések és a mozaikszók helyesírása  

A számok helyesírása 

 

Mi a szöveg? 

A szöveg és a kommunikáció. A szöveg szerkezete.  

A szöveg fogalma, a szövegösszetartó erő, a szövegalkotást és a 

– befogadást meghatározó tényezők; a szöveg szerkezeti 

egységei; a szöveg szerkezettípusai; a kulcsszó, a témahálózat;  

a téma-réma; az ismétlés, a rokon értelmű, a többjelentésű, az 

azonos alakú szavak, a körülírás, a fajfogalom és a nemfogalom 

a szövegben. 

A szöveg grammatikája. 

A névmásítás, az egyeztetés, a névelőhasználat, a mondatok 

logikai kapcsolata, a kötőszók. 

Mondat, a mondat 

szerkesztettsége, mondatfajta; 

egyszerű mondat, összetett 

mondat. 

Szöveg, szövegösszefüggés, 

beszédhelyzet. 

Szövegmondat, bekezdés, 

tömb, szakasz. 

Szövegkohézió (témahálózat, 

téma-réma, szövegtopik, 

szövegfókusz, kulcsszó, cím). 

Szövegpragmatika 

(szövegvilág, nézőpont, 

fogalmi séma, tudáskeret, 

forgatókönyv). 

Nyelvtani (szintaktikai) 

tényező (kötőszó, névmás, 

névelő, határozószó, előre- és 



 

 

visszautalás, deixis, 

egyeztetés). 

Szövegfonetika (hangsúly, 

hanglejtés, hangerő, szünet, 

beszédtempó). 

 

A továbbhaladás feltételei  

Kellő tempójú, olvasható írás, a szöveg megértését biztosító olvasás, felolvasás. 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat. A címzettnek, a témának, 

beszédhelyzetnek megfelelő fogalmazás. 

A tömegkommunikáció gyakori műfajairól, eszközeikről és hatásukról szerzett alapvető ismeretek 

birtokában véleményalkotás, kritikus magatartás befogadásukban. 

Jártasság szövegelemző eljárásokban: a tételmondat kiemelése, tömörítés megadott terjedelemben, 

szövegfeldolgozás megadott kérdések alapján. 

A szöveg szerkezetének, témahálózatának fölismerése. 

A szövegfonetikai eszközök szerepének fölismerése a szövegek értelmezésében. 

Szabatos, világos fogalmazás: a kommunikációs helyzetnek megfelelő szövegfelépítés 

A nyelvi szintek (hang, szó, mondat) szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak fogalmi 

megnevezése, rendszerezése. 

A magyar helyesírás alapelveinek ismerete, alapvető helyesírási készség. 

Jegyzet és vázlat készítése írott szövegről, előadásról. Könyvtárhasználati tájékozottság. 

Szövegértés, a feladatok szövegek értelmezése. 

 

Fogalmak: 

kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus, a 

világról való tudás), kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, 

esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, 

testtartás, térköz, emblémák), cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, esztétikai 

szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás,-zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, 

térköz, emblémák), tömegkommunikáció, tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, 

interjú), véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, ismertetés, ajánlás), 

hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, szótő, képző, jel, rag, 

szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó, alapszófajok, viszonyszók, mondatszók, szószerkezet 

(szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma, vonzat, mondat, a mondat szerkesztettsége, 

mondatfajta; egyszerű mondat, mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző, összetett 

mondat, helyesírási alapelv; szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet, szövegvilág, szövegértelem 
szintjei, szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz, a szöveg szerkezettípusai, szövegkohézió: kulcsszó, 
izotópia, témahálózat, téma-réma (topik és komment), nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, 
névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás (anafora és katafora), rámutatás (deixis), 
egyeztetés, szórend, mondatrend. 
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10. osztály 

 

I. Írásbeli feladatok: tesztfeladatok, helyesírás, nyelvhelyesség, szövegértés. 

 
II. Témakörök (szó- és írásbeli) Fogalmak: 



 

 

Jelek és jelrendszerek  

A jel fogalma és fajtái, a nyelvi jelek rendszere. 

 

Jelentésszerkezet, 

jelentéselem, jelentésmező, 

jelhasználati szabály. 

Denotatív, konnotatív 

jelentés. Metaforikus jelentés. 

Motivált és motiválatlan szó, 

hangutánzó, hangulatfestő 

szó. Egyjelentésű, 

többjelentésű szó, homonima, 

szinonima, hasonló alakú 

szópár, ellentétes jelentés. 

A hangalak és a jelentés kapcsolata. 

 

A mondat és a szöveg jelentése; 

a mondat és a szöveg jelentését meghatározó tényezők. 

A szövegtípusok 

szövegtípus, dialogikus, monologikus, poligolikus szövegek 

az elbeszélő, a leíró és az érvelő szövegek; a szóbeli szöveg, az 

írott szöveg, az írott-beszélt nyelvi szöveg; digitális szövegek, 

szövegtípusok a kommunikációs színterek szerint, tervezett és 

spontán szövegek. 

Intertextualitás. 

Szövegtípus (monologikus, 

dialogikus és polilogikus; 

beszélt, írott, elektronikus; 

spontán, tervezett). 

Szövegműfaj (elbeszélő, 

leíró, érvelő). 

Mi a stílus?  

A stílus fogalma, a stílus és a kommunikáció. 

 

Stílus, stilisztika, stílustípus 

(bizalmas, közömbös, 

választékos stb.). 

Stílusérték (alkalmi és 

állandó). 

Stílusréteg (társalgási, 

tudományos, publicisztikai, 

hivatalos, szónoki, irodalmi).  

Stílushatás. 

Szókép (metafora, hasonlat, 

szinesztézia, metonímia, 

szinekdoché, összetett költői 

kép, allegória, szimbólum).  

Alakzat (ellipszis, 

kötőszóhiány, ismétlődés, 

gondolatritmus, oximoron).  

Mondatstilisztikai eszköz 

(verbális stílus, nominális 

stílus, körmondat). 

Hangszimbolika, 

hangutánzás, hangulatfestés, 

alliteráció, áthajlás, figura 

etimologica, expresszivitás, 

eufemizmus, evokáció, 

archaizálás, egyéni 

szóalkotás, poétizáció. 

A zeneiség stíluseszközei  

Hangszimbolika, rím; a ritmus, a hangutánzás, a hangulatfestés 

A szókincs mint stíluseszköz  

A szóalakok és a mondatformák mint stíluseszközök. 

 

Az alakzatok  

Ismétlés, párhuzam, ellentét, halmozás, felsorolás, fokozás, 

kihagyás; hasonlat, körülírás, túlzás, irónia, gúny. 

A szóképek  

A köznyelvi képek, a metafora, a megszemélyesítés, a 

metonímia, a szimbólum, a szinesztézia, a komplex kép. 

A nem nyelvi stíluseszközök  

A hangzó szöveg nem nyelvi stíluseszközei az írott szöveg nem 

nyelvi stíluseszközei. 

A szövegformálás mint stíluseszköz 



 

 

A hivatalos szövegek stílusa  

A stílusréteg fogalma.  

A magánéleti szövegek stílusának jellemzői. 

A közéleti szövegek és az egyházi stílusa.  

A sajtószövegek stílusa.  

A tudományos szövegek és a szépirodalmi szövegek.  

Nyelvhasználati színterek 

szerinti szövegtípus 

(mindennapi, közéleti és 

hivatalos, tudományos, sajtó 

és média, szépirodalmi). 

Szövegfonetika (hangsúly, 

hanglejtés, hangerő, szünet, 

beszédtempó). 

  

Fogalmazási kalauz – A bemutatkozás szövegtípusai 

a névjegy, az önéletrajz és a honlap jellemzői 

 

A hivatali levél: a kérvény, a bejelentés, a pályázati levél, 

motivációs levél;a felhívás, a meghívó, a jegyzőkönyv, a 

határozat, a feljegyzés, a jelentés, elismervény, meghatalmazás. 

hivatalos levél, kérvény, 

önéletrajz, motivációs levél, 

meghatalmazás, elismervény, 

értekezés, tanulmány. 

A továbbhaladás feltételei 

A szöveg megértését biztosító néma olvasás, szöveghű felolvasás, kellő tempójú, olvasható, 

rendezett írás. 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, nyelvváltozat, stílusréteg kiválasztása. 

A művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáinak 

ismerete. 

Az érvelés alkalmazása irodalmi beszámolókban, mindennapi kérdések megválaszolásában és 

különféle tantárgyak feladatainak megoldásában. 

Definíció, magyarázat, egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítése a tanulmányi munkához 

kapcsolódóan. 

Hivatalos írásművek jellemzőinek ismerete és önálló szövegalkotás ezek gyakori műfajaiban. 

Közéleti írásművek, néhány klasszikus és mai szónoki beszéd értelmezése. 

A helyesírási ismeretek kiegészítése a tanult idegen tulajdonnevek, a gyakori új idegen szavak 

írásmódjára vonatkozó szabályokkal. 

Szövegértés, a feladatok szövegek értelmezése. Az értekezés és a tanulmány. 

Fogalmak: 

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály, denotatív jelentés, 

konnotatív jelentés, motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. egyjelentésű, 

többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés, 

szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv), 

szövegfókusz, szövegtopik, nyelvi norma, szövegtípus (monologikus, dialogikus és 

polilogikus. szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő), beszélt, írott, elektronikus, stílus, stilisztika, 

stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.), stílusérték (alkalmi és állandó), stíluselem, 

expresszivitás, poétizáció, hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, 

figura etimologica, archaizálás, egyéni szóalkotás, mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, 

nominális stílus, körmondat), alakzat (ellipszis, hasonlat, kötőszóhiány, ismétlődés, 

gondolatritmus, oximoron, eufemizmus, párhuzamosság, ellentételezés, paradoxon, felsorolás, 

részletezés, halmozás, körülírás, túlzás, humor, irónia, gúny), szókép (metafora, szinesztézia, 

metonímia, szinekdoché, összetett költői kép, allegória, szimbólum, megszemélyesítés), 

szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó), evokáció, névjegy, 

önéletrajz, honlap, hivatalos levél, kérvény, bejelentés, panaszos levél, pályázat, motivációs 

levél, felhívás, felszólítás, meghívó, határozat, jegyzőkönyv, feljegyzés, jelentés, 

meghatalmazás, elismervény, stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, 

szónoki, irodalmi), stílushatás, stílusárnyalat, intertextualitás, értekezés, tanulmány. 

 



 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

Nyolcosztályos gimnázium 

Magyar nyelv 

 

11. osztály 

 

I. Írásbeli feladatok: tesztfeladatok, helyesírás, nyelvhelyesség, szövegértés. 

 
II. Témakörök (szó- és írásbeli) Fogalmak: 

Retorika és kommunikáció 

A retorika és a kommunikáció kapcsolata, a kommunikáció 

célja, formája, tényezői. 

Retorika, szónok, szónoklat, 

beszédfajta (bemutató, 

tanácsadó, törvényszéki), 

alkalmi beszéd, meggyőző 

szövegműfaj (vita, ajánlás). 

Szónoklat, bevezetés (az 

érdeklődés felkeltése, a 

jóindulat megnyerése, 

témamegjelölés), elbeszélés, 

érv, cáfolat, befejezés 

(összefoglalás, kitekintés).  

Érv, tétel, bizonyítás, 

összekötőelem. 

Érvelés, indukció, dedukció 

Retorika/A nyilvános megszólalás szövegtípusai 

Nyilvános szóbeli és írásbeli szövegek: tanácsadó beszéd, 

törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd. 

A szónok tulajdonsága és feladatai 

A szónok, a nyilvános megszólaló tulajdonságai, a szónok 

feladatai. 

A szövegszerkesztés menete 

Témaválasztás, anyaggyűjtés, elrendezés, a szöveg 

megfogalmazása, a szöveg kidolgozása, emlékezetbe vésés, 

előadás. 

A beszéd felépítése 

Bevezetés, elbeszélés, a tétel megfogalmazása, részletezés, 

bizonyítás, cáfolat, befejezés. 

A meggyőzés forrásai/Az érvelés  

A meggyőzés forrásai, az érvelés célja, a tétel, a fogalom-

meghatározás 

A bizonyítás és a cáfolat 

A bizonyítékok fajtái, példák, érvek; az érvek fajtái, az érvek 

elrendezése, az érvelés módszerei (indukció, dedukció); a 

cáfolat. 

A szöveg kidolgozása  

Szövegösszefüggés megteremtése (jelentésbeli és grammatikai 

kapcsolóelemek), bekezdések megszerkesztése. 

A szöveg kidolgozása/Stílusformálás 

Stílusárnyalatok kiválasztása, stíluseszközök alkalmazása. 

A beszéd megszólaltatása  

Mondat- és szövegfonetikai eszközök (hangsúly, hangerő, 

hanglejtés, hangszín, beszédszünet, beszédtempó), a beszédet 

kísérő nem nyelvi jelek. 

Anyanyelvünk változatai  

Köznyelv, nyelvjárások, csoportnyelvek. 

 

Anyanyelvünk változatai  

Az ifjúsági nyelv, argó, szleng. 

 

A nyelvjárások  

A nyelvjárások típusai, a tájnyelvi szavak. 

 

A határon túli magyarok nyelvhasználata 

Kisebbség, kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevertnyelvűség. 

 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika  



 

 

Nyelvi tervezés, norma, nyelvpolitika. 

A nyelvművelés 

Nyelvművelés, nyelvi ismeretterjesztés, nyelvújítás. 

 

Nyelvi tanácsadás, ismeretterjesztés 

Tömegkommunikációs eszközök, szakkönyvek, szaklapok 

szerepe. 

 

Fogalmazási kalauz /A vita 

a vita célja, a vita módja; felkészülés a vitára, a vita menete; 

vita előkészítése, vita rendezése a feladatleírások alapján 

Az előadás 

A hozzászólás és a felszólalás, értekezés. 

 

A továbbhaladás feltételei: 

Szavak jelentésszerkezetének feltárása. 

Hangalak és jelentés viszonyának megállapítása. 

Tájékozottság a különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás 

váratlan, új kommunikációs helyzetben is. 

Szövegformálási, -szerkesztési, stilisztikai és helyesírási hibák önálló javítása. 

A tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek felismerése, megnevezése, alkalmazása. 

Új szakmai, publicisztikai, gyakorlati szövegek megértése. 

A helyesírás értelmező szerepének megfigyelése különféle műfajú szövegekben. 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, stílusréteg kiválasztása. 

A képszerűség stíluseszközeinek felismerése. 

A szövegelrendezés stílushatásának ismerete. 

Az idézés szabályainak és etikai normáinak ismerete. 

Szövegértés, a feladatok szövegek értelmezése. 

Fogalmak:  

retorika, érvelő szöveg, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, törvényszéki), alkalmi beszéd, 

szónok, szónoklat, a szónok feladatai, a szövegszerkesztés menete, bevezetés (az érdeklődés 

felkeltése, a jóindulat megnyerése, témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés 

(összefoglalás, kitekintés), érv, tétel, bizonyítás, összekötő elem, érvelés, indukció, dedukció, 

szövegalkotás, szövegszerkesztés, mondat- és szövegfonetikai eszközök: hangsúly, hangerő, 

hanglejtés, hangszín, beszédszünet, beszédtempó, nem nyelvi jelek, meggyőző szövegműfaj 

(vita, ajánlás), nyelvváltozat, vízszintes és függőleges tagolódás (standard, köznyelv, társalgási 

nyelv, irodalmi nyelv, dialektus, szociolektus), regionális köznyelv, csoportnyelv, szaknyelv, 

hobbinyelv, rétegnyelv, egyéni nyelvhasználat, családi nyelvváltozat, ifjúsági nyelv, szleng, 

argó, nyelvjárás,  tájszó (alaki, valódi, jelentésbeli tájszó), kettősnyelvűség, kétnyelvűség, 

kevert nyelvűség, nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. 

 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

Nyolcosztályos gimnázium 

Magyar nyelv 

 

12. osztály 

 

I. Írásbeli feladatok: tesztfeladatok, helyesírás, nyelvhelyesség, szövegértés. 

 
II. Témakörök (szó- és írásbeli) Fogalmak: 



 

 

A nyelv és az ember. A nyelvekről általában. 

A nyelv és a kommunikáció, a nyelv és a társadalom, a nyelv és 

a gondolkodás, a nyelvek eredete, a nyelvek típusai. 

 

Általános ismeretek a nyelvről.  

A beszéd és a nyelv, a nyelvcsaládok, a nyelvtípusok,  

a magyar nyelv változatai. 

Nyelvtípus (agglutináló, 

izoláló, flektáló). 

Korlátozott kód, 

gesztusnyelv, jelnyelv. 

Az írás története.  

Az írásfajták, az ábécé kialakulása. 

 

A magyar nyelv évezredei.  

A nyelvrokonság bizonyítékai, nyelvrokonságunk kutatói. 

Nyelvtípus, nyelvcsalád. 

Uráli nyelvcsalád, finnugor 

rokonság.  

Ősmagyar, ómagyar, 

középmagyar kor, újmagyar 

kor, újabb magyar kor. 

Nyelvemlék (szórványemlék, 

vendégszöveg, kódex, 

ősnyomtatvány). 

Ősi szó, belső keletkezésű 

szó, jövevény- és idegen szó. 

Nyelvújítás, ortológus, 

neológus. 

Szinkrón és diakrón 

nyelvszemlélet. 

A nyelvrokonság és bizonyítékai 

Nyelvrokonságunk kutatói. 

A magyar nyelv történetének főbb korszakai - az ősmagyar, 

az ómagyar, a középmagyar és az újmagyar kor 

A nyelvtörténeti kutatások forrásai - a nyelvemlékek típusai. 

A hangrendszer változása.  

A magánhangzók, mássalhangzók változása. 

 

Nyelvtani rendszerünk kialakulása, változása. az igeragozás 

változása, a névszójelek és –ragok, a viszonyszók gazdagodása. 

 

A magyar helyesírás története - a középkori, az újkori és a 

legújabb kori magyar helyesírás jellemzői. 

 

Szókincsünk bővülése - belső szóalkotás, jövevényszó, 

nyelvújítás, idegen szó, tükörszó. 

 

Jelentésváltozások - a jelentésváltozás külső és belső okai.  

Az irodalmi nyelv kialakulása. A határon túli magyarok 

nyelvhasználata. az irodalmi nyelv kialakulásának korszakai; 

történelmi kisebbség, bevándorló magyarok, kettősnyelvűség, 

kétnyelvűség, kevertnyelvűség. 

 

Nyelvi tervezés, nyelvi politika - a nyelvi tervezés feladatai, 

nyelvi politika itthon, nyelvi politika határainkon túl. 

 

Ismeretek a nyelvről 

Általános ismeretek a nyelvről: a beszéd és a nyelv, a 

nyelvcsaládok, a nyelvtípusok, a magyar nyelv változatai 

Nyelvtörténet: a nyelvtörténet korszakai, a nyelvrokonság 

bizonyítékai, a nyelvemlékek, a nyelvi változás területei 

Hangtan: a hangok, a hangtörvények 

Szókincstan: a szókincs rétegei, az állandósult szókapcsolatok, 

Alaktan - szóelemek.  

Szótan. a szóalkotás módjai, a szófajok rendszere 

Szószerkezettan - a szószerkezetek típusai,  

Mondattan - a mondatok fajtái 

Nyelv, beszéd, 

kommunikáció, szöveg, 

nyelvi szint, retorika, stílus, 

jelentés, nyelv és társadalom, 

magyar nyelv, nyelvtörténet, 

nyelvi változás 



 

 

Jelentéstan - a jelek típusai, a hangalak és jelentés kapcsolata, 

Kommunikációtan - a kommunikáció tényezői, típusai, funkciói 

Szövegtan - a szöveg fogalma, szerkezete, a szöveg kapcsolatai 

és kapcsolóelemei 

Stílustan - a stílus fogalma, a stíluseszközök, a stílusrétegek 

Retorika - a szónoki beszéd fajtái, felépítése, az érvelés, a szöveg 

kidolgozása;  

Nyelvművelés - nyelvhelyesség 

Helyesírás - a helyesírási alapelvek és szabályok, a 

szövegműfajok szóban és írásban 

A továbbhaladás feltételei 

Nagyobb nyelvcsaládok, főbb nyelvtípusok ismerete. 

A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése példákkal. 

Tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, történetének főbb szakaszairól. 

Nyelvemlékeink – a tihanyi apátság alapítólevele; Halotti beszéd; Ómagyar Mária-siralom – főbb 

jellemzőinek ismerete. 

A nyelvújítás mibenlétének, jelentőségének bemutatása. 

A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő szóbeli előadás, ismertetés, valamint 

értekezés, esszé írása. 

A tanuló: 

ismerje fel a nyelv szerepét a gondolkodásban, kultúrában, megismerésben, 

bírjon kellő tájékozottsággal a magyar nyelv helyéről a világ nyelvi között, 

rendelkezzen megfelelő ismeretekkel a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról, a mai magyar 

nyelvállapot legfőbb kérdéseiről, 

legyen tudatában, hogy a nyelv jelen állapota nyelvtörténeti fejlődés eredménye, 

legyen tisztában a szinkrónia és diakrónia fogalmával, 

tudja összekapcsolni a magyar nyelv történeti korszakairól szerzett tudást az irodalmi 

tanulmányaikkal, 

tanúsítson felelős magatartást a nyelv értékeinek védelmében, 

legyen felkészült az érettségi vizsgára. 

Szövegértés, a feladatok szövegek értelmezése. 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

Fogalmak:  

beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció), együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, mód, 

kapcsolódási), megnyilatkozás. társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás, deixis, 

kommunikációs zavar, manipuláció, leíró nyelvészet, történeti nyelvészet, monogenezis, 

poligenezis, szinkrón és diakrón nyelvszemlélet, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), 

korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság, 

ősmagyar, ómagyar,középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor, nyelvemlék 

(szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány), glossza, szójegyzék, szövegemlék, 

kéziratos szövegemlék, nyomtatott szövegemlék, vendégszöveg, ősi szó, belső keletkezésű szó, 

jövevény- és idegen szó, jelentéstapadás, alkalmi jelentésváltozás, nyelv, beszéd, nyelv és 

társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás, nyelvi szint, kommunikáció, jelentés, 

szöveg, stílus, retorika. 

 


