
TÉMAKÖRÖK MAGYAR IRODALOMBÓL 
 
MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK (6) 

1. A romantikus világkép visszavonása Petőfi Sándor János vitéz című művében 
2. A kora modernség megalapozása Arany János balladáiban 
3. Közösségi és egyéni mítoszalkotás Ady Endre költészetében 
4. Filozófiai kérdések Babits Mihály Levelek Iris koszorújából című kötetében 
5. Bibliai és mitológiai utalások Kosztolányi Dezső novelláiban 
6. A pszichoanalízis hatása József Attila szerelmi költészetében 

 
MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. VÁLASZTHATÓ SZERZŐK (6) 

7. Barokk világkép Zrínyi Obsidio Szigetiana (Szigeti veszedelem) című művében 
8. Szentimentalizmus és az anakreóni költészet Csokonai Vitéz Mihály lírájában 
9. A magyar Horatius: Berzsenyi Dániel költészete 
10. Narratológiai eljárásmódok Mikszáth Kálmán novellaciklusaiban 
11. A visszavont bukolikus idill Radnóti Miklós eklogáiban 
12. Krúdy Gyula és a modern magyar próza megújulása 

 
MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL III. KORTÁRS SZERZŐK (1) 

13. A diktatúra lélektana Dragomán György A fehér király című művében 
 
MŰVEK A VILÁGIRODALOMBÓL (3) 

14. A homéroszi eposzok szerkezete és világképe 
15. A modernség költészete és Baudelaire A romlás virágai című kötete 
16. Az orosz realizmus és Tolsztoj Iván Iljics halála című kisregénye 

 
SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA (2) 

17. Analitikus dráma hagyománya: Ibsen Nóra (Babaház) című drámája 
18. Szerkezet és világnézet Madách Imre Az ember tragédiája című művében 

 
AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI (1)  

19. Örkény Tóték című kisregénye és Fábri Zoltán Isten hozta, őrnagy úr! című filme 
 
REGIONÁLIS KULTÚRA ÉS HATÁRON TÚLI IRODALOM (1)  

20. A határon túli magyar irodalom: az egzisztenciális magány kérdése Bodor Ádám 
novelláiban 

 
  



TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELVTANBÓL 
 
KOMMUNIKÁCIÓ 

1. A beszédaktus-elmélet, a beszédaktus föltételei 
Kiinduló feladattípus: beszédaktust tartalmazó szövegrészletek alapján felsorolni, 
hogy az adott beszédaktushoz milyen feltételeknek, hogyan kell teljesülnie 
 

2. A kommunikáció tényezői, funkciói és típusai 
Kiinduló feladattípus: egy hosszabb retorikai jellegű szövegrészlet alapján a 
kommunikációs tényezők, funkciók, típusok ismertetése  
 

3. A társalgási együttműködés 
Kiinduló feladattípus: szövegrészletekben felismerni, hogy melyik társalgási 
együttműködést miért és hogyan sértik meg 
 

4. A kortárs tömegkommunikáció átalakulása: a hír, hírfogyasztó és hírszerkesztő 
szerepének módosulása 
Kiinduló feladattípus: fölvezető elméleti szöveg alapján érvelés a jelenségről 

 
A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 

5. Változás a nyelvben: a nyelvtörténet elméleti alapjai, a nyelvrokonság  
Kiinduló feladattípus: fölvezető elméleti szöveg alapján beszélni a tételről 
 

6. Magyar szórvány- és szövegemlékek 
Kiinduló feladattípus: fölvezető elméleti szöveg alapján ismertetni a ló/lova 
tőszembenállás okát 
 

7. Magyar nyelvű kódexek és nyomtatott nyelvemlékek 
Kiinduló feladattípus: egy-egy szövegrészlet a Tihanyi apátság alapítóleveléből; a 
Halotti beszéd és könyörgésből, az Ómagyar Mária-siralomból, Szabács viadalából, a 
Jókai-kódexből, a Huszita Bibliából, a Margit-legendából: a tanult adatok alapján a 
részlet fölismerése, honnan származik 
 

8. Belső keletkezésű szavak: jellegzetes szóalkotási módok 
Kiinduló feladattípus: egy szövegrészletben példák gyűjtése a ritkább szóalkotási 
módok alapján keletkezett szavakra 

 
EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT 

9. Nyelv és gondolkodás, nyelvelsajátítás 
Kiinduló feladattípus: fölvezető elméleti szöveg alapján beszélni a tételről 

 
10. A nemzeti nyelv társadalmi változatai 

Kiinduló feladattípus: rétegnyelvet tartalmazó szövegek beazonosítása: szaknyelv, 
dialektus, ifjúsági nyelv, argó vagy szleng?  

 
A NYELVI SZINTEK 

11. Alapszófajok, viszonyszók és mondatszók 
Kiinduló feladattípus: szövegben jelölt szavak szófajának pontos megállapítása 
 

12. A névmások rendszere és viszonya az alapszófajokhoz 
Kiinduló feladattípus: szövegben kimaradt ami/amely névmások pótlása és ennek 
indoklása; szövegben jelölt szavak szófajának pontos megállapítása 



 
A SZÖVEG 

13. A közéleti szövegtípusok és tipográfiai elvek 
Kiinduló feladattípus: egy helytelen tipográfiai elveket (oldalkép, elválasztás, 
bekezdés, betűtípus, margók, térköz, fattyú- és árvasorok…) követő hivatalos irat 
kijavítása 
 

14. Az internetes álhírek típusai és az áltudományos hírek nyelvi, hivatkozásbeli jellemzői 
Kiinduló feladattípus: álhírekből, áltudományos cikkekből vett részletek nyelvi 
elemzése 

 
A RETORIKA ALAPJAI 

15. A retorika elmélete 
Kiinduló feladattípus: egy elméleti fölvezető szöveg alapján a tétel ismertetése 
 

16. A nyilvános beszéd kidolgozása, fölépítése 
Kiinduló feladattípus: hatáskeltő eszközök felismerése egy beszéd bevezetésében 
(jóindulat megnyerése, figyelemfelkeltés, témamegjelölés) és befejezésében (összegzés, 
kitekintés, zárás)  

 
STÍLUS ÉS JELENTÉS 

17. A nyelvi jel és jelentés 
Kiinduló feladattípus: egy szövegben a hangutánzó, hangulatfestő, többjelentésű / 
azonos alakú, hasonló alakú szavak fölismerése 
 

18. A szépirodalmi szövegek stílusa 
Kiinduló feladattípus: tetszőleges költői szövegben a hangszimbolika (kemény és lágy 
msh-k, magas és mély mgh-k, kakofónia, eufónia, alliteráció), nominális/verbális 
stílus, mondattan, ritmusjelenség, alakzatok, szóképek felismerése 

 
19. Stíluseszközök: alakzatok 

Kiinduló feladattípus: szövegben alapvető alakzatok fölismerése, néven nevezése, 
elemzése (miért szerepel ott, milyen hatást ér el vele a szöveg?) 
 

20. Stíluseszközök: szóképek 
Kiinduló feladattípus: szövegben alapvető szóképek fölismerése, néven nevezése, 
elemzése (miért szerepel ott, milyen hatást ér el vele a szöveg?) 
 

 


