
Elvárható követelmények érettségi el őtt 12. évfolyam 

Kulturált nyelvi magatartás 
Az egyéni, a kisközösségi, a nyilvános, közéleti és a tömegkommunikációra vonatkozó 
ismeretek összefoglalása és alkalmazása a nyelvhasználatban minden beszédhelyzetben és a 
szépirodalmi nyelvi jelenségek megítélésében, a saját nyelvi teljesítmény csiszolásában, az 
önkorrekcióban.Kommunikatív szempontok tudatos alkalmazása a különféle szövegek 
elemzésében, értékelésében: a kommunikációs funkció, előfeltevések, tudáskeret, pragmatikai 
jelentés stb.megítélésében.Az irodalom létformáját figyelembe vevő olvasói magatartás, 
érzelmi és értelmi érvekkel alátámasztott véleményformálás, a vélemény tárgyszerű 
megfogalmazása. 
 
Szövegértés 
Kritikai érzék különféle műfajú és témájú szövegek magvasságának, koherenciájának, 
szerkezeti és stiláris minőségének mérlegelő értékelésére, a szerzői előfeltevés, vélemény 
fölismerése, rekonstruálása. Nyelvtörténeti és irodalomtörténeti tanulmányok alapján az 
olvasott irodalmi és nem irodalmi művek társadalmi-történelmi hátterének és a szöveg 
jelentésének önálló feltárása,megvitatása. Egyszerűbb irodalomelméleti, nyelvészeti 
szakszövegek olvasása, feldolgozása, ismeretanyaguk beépítése a tanult anyagba. Annak 
alkalmazása, hogyan hat egymásra a szöveg és az olvasó világismerete (előzetes tudása, 
élettapasztalata, érzelmei, képzetei). A jelen irodalmi szövegek befogadásában, megértésében 
nyitottság a szokatlan szerkezetű, nyelvhasználatú művek, a magyar és az európai 
szöveghagyományt újraíró, újraértelmező művek befogadása iránt. 
 
Szövegalkotás 
Adott vagy önállóan megnevezett probléma többoldalú megközelítése, feldolgozása a 
tárgyalási szempontok sokfélesége közötti mérlegelés, a döntés indoklása. Gyakorlottság az 
értekezés és esszé írásában, megfelelő helyesírással, nyelvhelyességgel szabatos és egyéni 
stílusban. A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő hiteles, lényegre törő szóbeli 
előadás különféle közlésformákban (ismertetés, összehasonlítás, kifejtés, összegezés). Az 
irodalmi és más olvasmányok széles választékát magában foglaló tájékozottság és személyes 
érintettség kifejezése a műfajnak, a témának, a címzettnek megfelelően szóban és írásban. 
 
Tanulási képesség 
A továbbtanulásra való fölkészülésként egyéni kutatómunka alapján nagyobb lélegzetű 
dolgozat megírása: könyvtárhasználat szakszerű anyaggyűjtés, rendezés, kidolgozás, 
forrásjelölés tudásanyagának hasznosításával. Önálló tájékozódás a kortárs irodalmi 
nyilvánosságban, például antológiákban, az irodalmi ismeretterjesztés (könyvajánlás, 
könyvismertetés) műfajaiban, a televíziós, a filmes adaptáció néhány kérdésében. Tematikus 
tájékozódás nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő információforrásokban (például 
irodalmi adatbázisok, CD-ROM, magyar elektronikus könyvtár), irodalmi és más kérdések 
megvitatásához információk kiválasztása és újrarendezése. Erkölcsi dilemma, irodalmi 
élmény értelmezéséhez, megvitatásához érvek felkutatása, válogatása, értékelése. 
 
A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete 
Általános nyelvészeti ismeretek felhasználása a nyelvszemlélet tudatosításában, valamint a 
konkrét nyelvi jelenségek helyes megítélésében. Nyelvművelő kérdések szakszerű 
megválaszolása annak tudatában, hogy a nyelv jelen állapota nyelvtörténeti fejlődés 
eredménye, hogy a szinkrónia és diakrónia, valamint a nyelvi rétegzettség és a társadalom 



rétegzettsége elválaszthatatlan egymástól. Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, 
típusáról, helyéről a világ nyelvei között. A magyar nyelv történeti korszakairól szerezett 
tudás összekapcsolása az irodalomtörténeti tanulmányokkal. Ismeret és véleményalkotás a 
nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről (nyelvvédelem és nyelvművelés). A magyar nyelv 
eredetéről kialakított elméletek ismeretében elhatárolódás a tudománytalan nyelvrokonítástól, 
de nyitottság az újabb tudományos kutatások irányában. A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani 
ismeretek birtokában felelős magatartás a magyar nyelv értékeinek őrzésében, aktív 
védelmében.A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a társadalomban és az egyén életében 
betöltött szerepéről tanultak áttekintésével fölkészülés az érettségire és a továbbtanulásra. 
 
irodalmi kifejezésformák 
Az olvasott művekben a téma, a kompozíció, a nyelvhasználat, a motívumok összefüggései; a 
szépirodalom nyelvének megváltozását jelző jelenségek megfigyelése. Az elemzési jártasság 
fokozatos bővítése a tanult szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel. 
Következtetések megfogalmazása az újonnan olvasott művek műnemi, műfaji sajátosságaiból, 
irányzati, egyedi stílusbeli jellemzőkből, előadásmódból, versformákból - szakszerű 
fogalomhasználattal. Műnemi, poétikai stb. fogalmak változó jelentésének megfigyelése, 
bizonyítása a műnek, témának és a kontextusnak megfelelő alkalmazással. Különböző 
korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú összevetése, történeti 
változásainak vizsgálata. Különböző művészeti ágak (irodalom, zene, építészet, 
képzőművészet, színház, film) kölcsönhatásának bemutatása példákkal. Világszemlélet, 
filozófia, magatartásforma koronkénti meghatározottságai és művészi megjelenései: legalább 
egy korszak két művészeti ágának, tematikus és kifejezésmódbeli sajátosságainak 
összehasonlítása .Az olvasott-látott művekhez kapcsolódó színházi konvenciók alapján korok 
színházának bemutatása. 
 
Irodalmi m űveltség, ítélőképesség, erkölcsi érzékenység és tudatosság 
Életművek, szerzői portrék ismeretének bizonyítása. néhány szerző (például Ady Endre, 
Kosztolányi Dezső, Babits Mihály) utóéletének, hatásának megfigyelésre az irodalmi 
hagyományban, a kortárs irodalomban, művészetben. Jellegzetes tendenciák, 
magatartásformák megfigyelése, megvitatása a közelmúlt és a jelenkor problémáinak 
megjelenítésében. Az irodalmi szövegek egymásrautaltságát és összekapcsolódását bizonyító 
kortárs irodalmi szövegek gyűjtése, megfigyelése, a rájátszás, az evokáció bizonyítása. 
Néhány példával bizonyítása annak, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt 
történetileg változó hagyomány. A magyar irodalom korszakainak főbb jellemzői: tények és 
példák az olvasott művekből. Alapvető kronológiai és irodalmi topográfiai tájékozottság. 
Életművek és műalkotások gondolati, tematikus, motivikus összevetése. Törekvés a kortárs 
kultúrában való önálló tájékozódásra. Tájékozódás a régió, a település kulturális, irodalmi 
hagyományaiban a helyi kultúraközvetítő intézmények körében. Az irodalom 
határterületeinek néhány példával történő bemutatása: művek és műfajok, amelyeknek 
érintkezési pontjai vannak más művészetekkel, továbbá azok a kialakult vagy formálódó 
"műfajok", amelyek kívül esnek az esztétikai értékítélet határán, de befolyásolják az ízlést és 
a világképet (pl.folklór, tömegkultúra, zene).A szórakoztató irodalom vonzerejének és 
csapdáinak megfigyelése, értelmezése, tipikus műfajainak, helyzeteinek, motívumainak 
bemutatása. 
 
 
 
 



A félévi vizsga tantárgyi követelménye a fentiek alapján 
 

• Tájékozódás a művelődéstörténeti korokban, alkotókkal és művekkel 
kiegészítve (pl. az antikvitás irodalmából hivatkozás a homéroszi 
eposzokra, a drámákra, a lírára, a római kor költőire, és így tovább!) 

• Minden művelődéstörténeti kor egy-egy feladat része! 
• A tanult szerzők pályaképe oly módon, hogy egy adott korszakból 

kiemelhető a témakör (Pl. reformko rból Vörösmarty gondolati 
költészete) 

• Adott mű értelmezése (Pl. A Himnusz és a Szózat keletkezési 
körülményei, összevetések). 

• A lélektani ábrázolás megjelenése az orosz realizmusban és Arany 
balladáiban). Minden esetben hivatkozás művekre, egy értelmezése. 

• A XIX. század második felének novellisztikája (miért jelenik meg a 
műfaj, a polgárság és a paraszti világ bemutatása műveken keresztül – 
Mikszáth, Móra…). 

• Az izmusok elterjedése és jelentőségük a képzőművészetben és az 
irodalomban. (szimbolizmus, impresszionizmus, expresszionizmus) 

• Ady, Babits, Kosztolányi, Móricz költői, írói világa (művek ismerete). 
• A beadandók elkészítése, két házi dolgozat, egy reflektálás, egy esszé 

órán, két szövegértés, órai részvétel, a projektekre szóbeli reflektálás! 
• A vizsga írásbeli része: szövegértés, reflektálás (60 perc) 
• Szóbeli: a fentiek alapján tételhúzás és előadásmód! 

 


