
Osztályozóvizsga-tematika 

12. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 

 

1. félév 

Irodalom 

(Aláhúzva a memoriterek-kívülről tudnivalók) 

Szövegismereti minimum a tankönyv idevágó részei 

 Az avantgárd: (az izmusok, Apollinaire, Kassák Lajos) 

 Franz Kafka: Az átváltozás 

 Thomas Mann: Mario és a varázsló 

 Az epikus színház: Brecht: Kurázsi mama 

 Szabó Lőrinc költészetének jellege  

 Márai Sándor  

 Németh László: Iszony  

 Illyés Gyula 

 József Attila – életrajz, pályakép, teljes életmű (Külvárosi éj, A Dunánál, Óda, 

Nagyon fáj, Tiszta szívvel) 

 Radnóti Miklós pályája (Tétova óda, Nem tudhatom) 

 Pilinszky János  

 Weöres Sándor (Galagonya) 

 Ottlik Géza 

 

Magyar nyelv 

 Nyelv és gondolkodás (A nyelv és a beszéd. A nyelv mint változó rendszer. Nyelv és 

gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya. A beszéd mint cselekvés. Az európai 

nyelvcsaládok, nyelvtípusok) 

 Az európai nyelvcsaládok, nyelvtípusok (A magyar nyelv rokonsága. A nyelvrokonság 

bizonyítékai.  A magyar nyelvtörténet korszakai. A kézírásos és a nyomtatott 

nyelvemlékek.  A szókészlet változásai a magyar nyelv történetében. A nyelvújítás) 

 Érettség –típusú feladatok 

 

 

  



Év vége 

Irodalom 

(Aláhúzva a memoriterek-kívülről tudnivalók) 

Szövegismereti minimum a tankönyv idevágó részei 

 Az avantgárd: (az izmusok, Apollinaire, Kassák Lajos) 

 Franz Kafka: Az átváltozás 

 Thomas Mann: Mario és a varázsló 

 Az epikus színház: Brecht: Kurázsi mama 

 Szabó Lőrinc költészetének jellege  

 Márai Sándor  

 Németh László: Iszony  

 Illyés Gyula 

 József Attila – életrajz, pályakép, teljes életmű (Külvárosi éj, A Dunánál, Óda, 

Nagyon fáj,Tiszta szívvel) 

 Radnóti Miklós pályája (Tétova óda, Nem tudhatom) 

 Pilinszky János  

 Weöres Sándor (Galagonya) 

 Ottlik Géza 

 Szóbeli érettségi témakörök 

 

Magyar nyelv 

 Nyelv és gondolkodás (A nyelv és a beszéd. A nyelv mint változó rendszer. Nyelv és 

gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya. A beszéd mint cselekvés. Az európai 

nyelvcsaládok, nyelvtípusok) 

 Az európai nyelvcsaládok, nyelvtípusok (A magyar nyelv rokonsága. A nyelvrokonság 

bizonyítékai.  A magyar nyelvtörténet korszakai. A kézírásos és a nyomtatott 

nyelvemlékek.  A szókészlet változásai a magyar nyelv történetében. A nyelvújítás) 

 Érettség –típusú feladatok 

 Szóbeli érettségi témakörök 

 


