
Szóbeli érettségi tételek (2018)  –  Magyar nyelv és kommunikáció 

12. A 

 

I. témakör: Kommunikáció 

1.  A kommunikációs folyamat tényezőinek, céljának, funkcióinak, valamint ezek összefüggésének 

megértése, bizonyítása. 

2. Nyelvi és vizuális kommunikáció kölcsönhatása. 

3. A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, néhány tömegkommunikációs műfaj. 

II. témakör: A magyar nyelv története 

4. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bemutatása. 

5. A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése. 

III. témakör: Ember és nyelvhasználat 

6. Csoportnyelvek, szaknyelvek, rétegnyelvek, hobbinyelvek. A szleng és az argó. 

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

IV. témakör: A nyelvi szintek 

8. A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése. 

9. Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók. 

10. A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli viszonyaik. 

11. A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai. 

V. témakör: A szöveg 

12. A szóbeli és írott szövegek szerepe, eltérő jegyei. 

13. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok. 

14. Az internetes adatkeresés, a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és használhatóságának 

kérdései. 

VI. témakör: A retorika alapjai 

15. A retorika mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben. 

16. A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 

17. A hatásos előadásmód eszközei. 

18. Az érv felépítése. Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése. A releváns és a hibás érv 

megkülönböztetése. 

VII. témakör: Stílus és jelentés 

19. Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés. 

20. Az egyszerűbb alakzatok: felsorolás, ismétlődés, ellentét, gondolatritmus. 

 

 



 

Szóbeli érettségi tételek (2018) – Irodalom 

12. A 

 

I. témakör: Művek a magyar irodalomból - Kötelező szerzők 

1. Ady Endre szerelmi költészete (Léda-és Csinszka-versek) 

2. Arany János: Toldi – Toldi estéje 

3. Babits Mihály: Jónás könyve 

4. József Attila szerelmi költészete 

5. Kosztolányi Dezső novellái 

6. Petőfi Sándor forradalmi látomásköltészete 

II. témakör: Művek a magyar irodalomból - Választható szerzők 

7. Stílusszintézis Csokonai Vitéz Mihály költészetében 

8. Kölcsey Ferenc nemzetszemlélete 

9. Mikszáth Kálmán: A jó palócok 

10. Móricz Zsigmond novellái  

11. Örkény István egypercesei 

12. Élmény és költészet Radnóti Miklós lírájában 

III. témakör: Művek a magyar irodalomból - Kortárs szerzők 

13.  Az út és idő toposza Tóth Krisztina lírájában és prózájában 

IV. témakör: Művek a világirodalomból 

14. Horatius ódaköltészete 

15. Biblia: Teremtéstörténetek 

16. Az orosz realizmus (Gogol és Csehov egy-egy műve) 

V. témakör: Színház és dráma 

17. Shakespeare: Romeo és Júlia 

18. Katona József: Bánk bán 

VI. témakör: Az irodalom határterületei 

19. Az irodalom filmen (Déry Tibor/ Makk Károly: Szerelem) 

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

20. Városunk színháza – Tantermi Deszka 


