
Érettségi magyar irodalom 2018. 
(Lukics Gyöngyi) 

 
 

Témakörök: 
 
I./  Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők – 6 tétel 
  

1. Petőfi Sándor 

2. Arany János  

3. Ady Endre  

4. Babits Mihály 

5. Kosztolányi Dezső 

6. József Attila  

 
II./  Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők – 6 tétel 
 

7. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem – a barokk eposz 

8. Csokonai Vitéz Mihály költészetének stílus- és műfajbeli gazdagsága 

9. Móricz Zsigmond novellái 

10. Jókai Mór: Az arany ember – romantikus és realista vonások 

11. Radnóti Miklós eclogái 

12. Örkény István 

 
III./  Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők – 1 tétel 
 

13. Varró Dániel 
 

IV./  Művek a világirodalomból – 3 tétel 
 

14. A római költészet (Horatius) 

15. A ,,kisember” alakja az orosz realizmus irodalmában 

16. Franz Kafka: Az átváltozás 

 

V./  Színház és dráma – 2 tétel 
 

17. Moliére: Tartuffe 

18. Madách Imre: Az ember tragédiája – az eszmék szerepe és változása 
 
 

VI./  Az irodalom határterületei – 1 tétel 
 

19. Az irodalmi művek filmes adaptációja – B. Schlink: A felolvasó 
 
 

VII./  Regionális kultúra és a határon túli magyar irodalom – 1 tétel 
 

20. Janus Pannonius 



Érettségi magyar nyelv 2018. 
 

 
 
I./  Kommunikáció 
 

1. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a 

kifejezésmóddal 

2. Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái 

3. A kommunikáció formái: a szóbeliség és az írásbeliség 

 

II./  A magyar nyelv története 
 

4. A magyar nyelv történetének főbb szakaszai 

5. A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása – 

példák alapján 

 

III./  Ember és nyelvhasználat 
 

6. A nyelv mint jelrendszer 

7. A társadalmi és területi nyelvváltozatok és norma 

8. A beszéd mint cselekvés, a nyelv és beszéd funkciói 
 
 

IV./  A nyelvi szintek 
 

9. A magánhangzók és a mássalhangzók rendszere: a hangok találkozása 

10. Az egyszerű mondat részei és felépítése 

11. A mellérendelő összetett mondatok, mint logikai-tartalmi viszonyok 

12. A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal 

 

V./  A szöveg 
 

13. A szöveg felépítése, egységei 

14. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok (pl.: 

kérvény, önéletrajz, pályázat, hivatalos levél, meghatalmazás, hozzászólás) 

 
 

VI./  A retorika alapjai 
 

15.  A kulturált vitatkozás kritériumai, vita értelmezése 

16.  A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai 

 
 
 
 



 
 
 
VII./  Stílus és jelentés 
 

17.  A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és a jelentés viszonya alapján 

18.  A szövegelrendezés stílushatásának felismerése, értelmezése: az egyszerűbb 

alakzatok 

19.  A képszerűség stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése, 

értelmezése 

20.  A társalgási stílus sajátosságai 
 

 
 

 
 

 


