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Szóbeli vizsgatételek magyar irodalomból  

 (a memoritereket órán jelöljük ki)  

11. abc osztály 

2020/21-es tanév 

 

 

1. Petőfi Sándor hitvesi költészetének bemutatása a Szeptember végén és a Minek 

nevezzelek? c. versek részletes elemzésével 

2. Arany nagykörösi balladáinak témakörei és műfaji sajátosságai (két ballada részletes 

bemutatásával: Ágnes asszony, Szondi két apródja) 

3. A reneszánsz költészet jellegzetességei Janus Pannonius és Balassi Bálint műveiben a 

Búcsú Váradtól, Egy katonaének, Hogy Júliára talála, így köszöne neki c. versek alapján 

4. Csokonai Vitéz Mihály szerelmi lírája (a Tartózkodó kérelem és A Reményhez c. versek 

részletes elemzésével) 

5. Berzsenyi elégiái (A közelítő tél és az Osztályrészem c. versek alapján) 

6. A magyarság története és a nemzet sorsának víziója Kölcsey Ferenc és Vörösmarty 

Mihály műveiben (a Himnusz és a Szózat bemutatása, részletes összehasonlító elemzés) 

7. A szerkezeti jellemzők, illetve a boldogságkeresés motívumának bemutatása 

Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művében 

8. A barokk eposz sajátosságai Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című művében, a mű 

alapeszméjének részletes bemutatásával 

9. Az ókori görög irodalom epikus alkotásai (az Odüsszeia hősideáljának, az istenek 

szerepének értékelése, az eposz felépítésének részletező bemutatása) 

10. A Biblia szerkezete és műfaji sokszínűsége 

11. Az ókori görög dráma sajátosságai Szophoklész művei alapján (Antigoné) 

12. Korstílusok, stílusirányzatok az irodalomban (fókuszban a klasszicizmus és a 

romantika) 

13. A magyar dráma klasszikusa: Katona József Bánk bán című tragédiája – a szereplők 

csoportosítása, részletes jellemzésük, céljaik, indíttatásaik bemutatása 

14. A reneszánsz dráma jellegzetességei Shakespeare darabjaiban (Romeo és Júlia/ Hamlet) 

15. A francia klasszicista dráma jellemzői Molière Tartuffe című műve alapján 

 

 

Memoriterek: 

1. Odüsszeia (első tíz sora) 

2. Balassi Bálint: Hogy Júliára talála… 

3. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (az első ének első hat versszaka) 

4. Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

5. Kölcsey Ferenc: Himnusz 

6. Kölcsey Ferenc: Huszt 

7. Vörösmarty Mihály: Szózat 

8. Petőfi Sándor: Szeptember végén 

9. Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

10. Arany János: Mindvégig 
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Szóbeli vizsgatételek magyar nyelvtanból 

11. abc osztály 

2020/21-es tanév 

 

 

 

Ember és nyelv 
1. A nyelv mint jelrendszer 

 

Kommunikáció 
2. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói 

3. Az emberi kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei 

 

Nyelv és társadalom 
4. Társadalmi és területi nyelvváltozatok 

 

A nyelvi szintek 
5. A magán- és mássalhangzótörvények 

6. A magyar helyesírás alapelvei 

7. A szófajok, a szófaji rendszer 

8. Az egyszerű mondat részei és felépítése 

9. Az összetett mondatok osztályozása 

 

A szöveg 
10. A szövegösszetartó erő 

11. A továbbtanulás, ill. a munka világához szükséges szövegtípusok 

 

A retorika alapjai 

12. A szónoki beszéd megszerkesztésének folyamata 

13. Az érvelés, az érvek típusai, a kulturált vitatkozás kritériumai 

 

Stílus és jelentés 
14. A képszerűség stíluseszközei és hatása 

15. A társalgási stílus ismérvei és minősége  

 

 

 
 


