
MAGYAR NYELV

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése,
illetve  a  nyelvi  kompetencia  fejlesztése  annak  érdekében,  hogy  a  tanulók  életkoruknak
megfelelő  szinten  birtokolják  a  szóbeli  és  írásbeli  kommunikáció  eszköztárát,  képessé
váljanak azok funkcionális elemzésére, gyakorlati alkalmazására. Így segítve és megalapozva
a tanulók önálló  ismeretszerzését,  tanulását,  valamint  a  velük szoros  összefüggésben levő
differenciált  gondolkodást,  az  élethosszig  tartó  tanulás  képességét  és  igényét.  A  tanuló
folyamatosan fejlődő szövegértési  és -alkotási  tudása teszi lehetővé,  hogy önállóan, illetve
másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak,
kapcsolatainak,  tényezőinek  azonosítására,  tudatos  alkalmazására,  a  különböző  szövegek
megértésére,  elemzésére,  kritikai  feldolgozására.  Mindezek  birtokában  alkalmassá  válik  a
másodlagos, átvitt kifejezésmódból adódó jelentések felismerésére, reflexiójára és arra, hogy
saját szövegek alkotása során maga is éljen velük. A szövegek önálló megalkotásában képes
megfelelni  a  beszédhelyzetet,  a  hallgatóságot  figyelembe  vevő,  az  alkotói  szándékból,  az
olvasók igényeiből, továbbá a különféle szövegműfajok normáiból fakadó erkölcsi, esztétikai
és kulturális elvárásoknak.

Az anyanyelvi nevelés további feladata, hogy tudatosítsa a diákokban: a nyelv változó,
fejlődő  rendszer,  eszközszerű  használata  elengedhetetlen  a  világról  való  tudás
megszerzéséhez  és  a  hatékony  kifejezőképesség  fejlesztéséhez.  A  nyelvi  rendszer  nem
értelmezhető a beszélőtől független létező jelenségként, a nyelvi jelentés a nyelv szóbeli és
írásos  működése  során  jön  létre.  Feladata  továbbá,  hogy  tudatosítsa  és  rendszerezze  a
korábban megszerzett  tudást a nyelv társas, társadalmi szerepéről,  a nyelv és gondolkodás
viszonyáról,  az  anyanyelv  jelenbeli  és  múltbeli  változásairól,  más  nyelvekkel  való
azonosságairól és különbözőségeiről.

9–10. évfolyam

Elvárt feladat a mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvi,
nyelvtani  ismeret  továbbépítése,  fejlesztése;  felkészítés  a  nyelvtani  ismereteik  önállóan
alkalmazására  a  nyelvi-nyelvhasználati  jelenségek  megközelítésében.  Cél  az  önálló
kézikönyvhasználat  mellett  a  biztos  helyesírású  szövegek  megírása.  A  nyelvi  tudatosság
fejlesztésének  része,  hogy a  tanuló  képessé  váljon  szövegformálási,  szövegszerkesztési  és
helyesírási problémák megnevezésére a hibák önálló javítására.

A  magyar  nyelvi  fejlesztés  és  ismeretanyag  tartalmazza  szakmai-tudományos,
publicisztikai,  közéleti,  szépirodalmi  szövegek  földolgozását,  értelmezését,  értékelését
jelentéstani  és  stilisztikai  szempontok  érvényesítésével  (pl.  szinonimitás,  többértelműség,
konkrét  és  átvitt  jelentés;  szóképek,  alakzatok,  hangszimbolika,  jóhangzás).  A  szövegek
feldolgozásának  célja  az  analizáló,  jelentésfeltáró  és  a  szöveget  egybelátó  (holisztikus)
szövegelemzési  eljárások  alkalmazása,  a  fent  mondottakkal  egybehangzóan  szakmai-
tudományos, ismeretterjesztő, publicisztikai, közéleti szövegek jelentésének értelmezésében.
Cél  a  szövegelemzés  már  ismert  módszereinek  gazdagítása  a  stilisztikai  és  szövegtani
ismeretek  alkalmazásával.  E  tevékenységekhez  járul  a  szöveg  vizuális  összetevőinek
értelmezése különféle digitális, informatikai alapú műfajokban. A szövegértés fejlesztése eljut
oda, hogy a tanuló kritikai és kreatív olvasással képes szakmai-tudományos, publicisztikai  –
írott, audiovizuális, digitális környezetben megjelenő – szövegek, metaforikus, metonimikus
jelentésének  feltárására,  értelmezésére,  manipulációs  szándékok,  technikák  felfedezésére,
szépirodalmi, szakmai, publicisztikai szóbeli és írásos szövegek értékelésében a szerkezeti és
stiláris  egység,  a  vizuális  megformáltság,  a  kifejtettség  és  információs  gazdagság



fölismerésére,  értékelésére.  Ismeri  hivatalos  írásművek  (meghatalmazás,  elismervény,
jegyzőkönyv,  szakmai  önéletrajz)  jellemzőit,  és  képes  önálló  (kézi  és  digitális)
szövegalkotásra e műfajokban. Képes a konnotatív jelentések felfedezésével a szépirodalmi
művek üzenetének teljesebb megértésére. 

9. évfolyam
Éves óraszám: 36

TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

Kommunikáció, tömegkommunikáció          

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: szövegszerkesztés élőszóban, szó- és 
beszédfordulatok, kommunikációs helyzetek a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői 
szerepek (kontextus) megfigyelése.
A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és korlátainak megtapasztalása: az 
élőszó zenei kifejezőeszközei, nonverbális kommunikáció.
A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos alkalmazása különféle 
kommunikációs helyzetekben; dekódolása a hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a 
tömegkommunikációban.
A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljának dekódolása, az 
üzenetek manipulatív szándékának felismerése.
A személyközi kommunikációs helyzetek megfigyelése, a kommunikáció folyamatának 
elemzése a tanult szakkifejezések alkalmazásával.
A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, csoportos, nyilvános és 
tömegkommunikáció.
A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi kifejezési 
formái.
Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése. 
Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, 
kapcsolat, kontextus, a világról való tudás).
Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, 
esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel 
(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák), 
tömegkommunikáció. 
Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú).
Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, 
ismertetés, ajánlás).



Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, magánhangzók és mássalhangzók 
rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési jellemzői.
A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése.
A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése, valamint egy tanult idegen 
nyelvi hangrendszerrel történő összehasonlítás. 
Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, kapcsolódási szabályaik.
A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, egy lehetséges szófaji 
rendszer megismerése.
A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli 
viszonyaik, a vonzatok.
A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes használatuk a mondatok 
felépítésében.
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai, az egyszerű és 
összetett mondatok típusainak felismerése, elemzése, a helyes mondatszerkesztés a 
gyakorlatban.
A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv hangtanával, alaktani 
szerkezetével, szóalkotási módjaival, mondatszerkezetével.
A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi szintű megnevezése, 
rendszerező áttekintése.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma,
szótő, képző, jel, rag. 
Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó.
Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma.
Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat.
Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett
mondat.

Helyesírási ismeretek

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei. 
A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója.
Szövegelemzési gyakorlatok a központozás szerepének tanulmányozására.
Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb tulajdonnevek írására stb.
Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok szerkezetének és 
működésének megismerése, használatuk az iskolai és a mindennapi szövegalkotásban.
Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funkciója.
A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, értelmezése.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Helyesírási alapelv, nyelvi norma.



A szöveg

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, rendszerezése.
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli és írott szövegek szerepe, 
eltérő jegyei. A szövegfonetikai eszközök és az írásjegyek szövegértelmező szerepe.

A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek.
A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje.
Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint. A 
legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és az írott monologikus szöveg
 Az internetes szövegek jellemzői. 
Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek megfigyelése, 
megnevezése. 
Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a különböző forrásokból 
származó adatok megbízhatóságának és használhatóságának kérdései. 
A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint való 
összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés levonása.
Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás. 
A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és stratégiák.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet.
Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz.
Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, 
kulcsszó, cím).
Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, 
előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés).
Intertextualitás.
Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, 
elektronikus; spontán, tervezett).

Jelentéstan

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek. 
A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező. 
Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata.
A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használati köre.
A mondat és szövegjelentés. 
A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában. A jelentés és a nyelvi-grammatikai 
funkció összefüggése.
A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. Egynyelvű szótárak 
használata.



Kulcsfogalmak/
fogalmak

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. 
Denotatív, konnotatív jelentés. 
Metaforikus jelentés.
Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó.
Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú 
szópár, ellentétes jelentés.

A tanulói teljesítmény értékelésének módjai:

- évi 3 feladatlap (nyelvtani)
- a helyesírási készségek mérése feladatlap, illetve diktált szövegek segítségével
- szóbeli feleletek

Az       órák felhasználása:  

- Új ismeretek közlése 26 óra
- Részismétlés, dolgozat előkészítése 3 óra
- Dolgozatírás 3 óra
- Rendszerezés, gyakorlás 4 óra  

36 óra

Témakörök Javasolt óraszám
1 . A tömegkommunikáció  4 óra
2.  A nyelvi szintek grammatikája 12 óra
3.  A szöveg  4 óra
4.  Jelentéstan  4 óra
5.  Helyesírás  2 óra
Összesen  26

A továbbhaladás feltételei:

Kellő tempójú, olvasható írás, a szöveg megértését biztosító olvasás, felolvasás. A kommunikációs
helyzetnek megfelelő nyelvhasználat. A címzettnek, a témának, a beszédhelyzetnek megfelelő
fogalmazás. A tömegkommunikáció gyakori műfajairól, eszközeikről és hatásukról szerzett alapvető
ismeretek birtokában véleményalkotás, kritikus magatartás befogadásukban. Az irodalom és az
olvasó kapcsolatában a sajátos kommunikációs viszony fölismerése.

Jártasság  szövegelemző  eljárásokban:  a  tételmondat  kiemelése,  tömörítés  megadott
terjedelemben,  szövegfeldolgozás  megadott  kérdések  alapján.  A  szöveg  szerkezetének,
témahálózatának  fölismerése.  Az  olvasott  szépirodalmi  szövegek  szó  szerinti  és
többletjelentésének  megkülönböztetése.  A  szövegfonetikai  eszközök  szerepének



fölismerése a szövegek  értelmezésében. Szabatos,  világos fogalmazás:  a kommunikációs
helyzetnek  megfelelő  szövegfelépítés,  a  művek  szereplőinek  jellemzése  egy  másik  szereplő
nézőpontjából.

A  nyelvi  szintek  (hang,  szó.  mondat)  szabályairól  és  elemkészletéről  eddig  tanultak  fogalmi
megnevezése, rendszerezése. A magyar helyesírás alapelveinek ismerete, alapvető helyesírási
készség. Jegyzet és vázlat készítése írott szövegről, előadásról. Könyvtárhasználati tájékozottság.

10. évfolyam

Éves óraszám: 36

TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

 Szövegtípusok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Elbeszélés, leírás, levél műfaji jellemzőinek összefoglalása, rendszerezése.
A hallgató igénye, a beszélő lehetőségei, a különféle szövegfajták.

Definíció, magyarázat, osztályozás jellemzői; az értekezés a tanulmány, a pályázat kidolgozásának 
állomásai, stiláriskövetelménye.

Hivatalos írásművek: meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz, kérvény

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Bevezetés, tárgyalás, befejezés, térbeli építkezés, időrend, indoklás, 
névjegy, önéletrajz, életrajz.

Retorika

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása. 
A szónok tulajdonságai, feladatai.
A szónoki beszéd kommunikációs funkciói.
A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig.
Az érv felépítése.
Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése. 
Az érvelési hibák.
A cáfolat módszerei.
A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése. 
A hatásos előadásmód eszközei.
Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb. 



A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szövegfonetikai eszközök) 
és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és 
multimédiás közlés különböző formáiban.
A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetekben. 
Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmácsolása.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Retorika,  szónok,  szónoklat,  beszédfajta  (bemutató,  tanácsadó,
törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás).
Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, 
témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, 
kitekintés). 
Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem.
Érvelés, indukció, dedukció.

Nyelv és társadalom

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia. 
Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi 
tervezés elvei és feladatai.
A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi norma.

A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk.
A köznyelv jellemzői, használati területe.
A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző használati köre, 
szókincse.
A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, funkciójuk.

A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, területi megjelenésük, a 
regionális köznyelv jellemzői.
A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái, a kétnyelvűség, 
kettősnyelvűség, kevert nyelvűség kérdései.

A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források (pl. szótárak, kézikönyvek, 
adatbázisok, honlapok) tanulmányozása.

A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma.
Nyelvváltozat.
Vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, 
irodalmi nyelv, dialektus.
Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó. 
Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv.
Szleng, argó.
Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség.

Helyesírási ismeretek



Ismeretek/fejlesztési követelmények
A nem latin betűs tulajdonnevek helyesírása

Témakörök Javasolt óraszám

1. Szövegtípusok 10

2. Retorika 13

3. Nyelvváltozatok  4

Összesen 27

Az éves óraszám felhasználása:

Új ismeretek közlése 27

Részismétlés, dolgozat 3

Ismétlés, rendszerezés 3

Dolgozat 3

Összesen 36

A tanulói teljesítmények értékelésének módjai:

- évi 3 feladatlap

- a helyesírási készség mérése

- szóbeli feleletek

A továbbhaladás feltételei:

A  szöveg  megértését  biztosító  néma  olvasás,  szöveghű  felolvasás,  kellő  tempójú,
olvasható, rendezett írás. A kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, nyelvváltozat,



stílusréteg  kiválasztása.  A  művelt  köznyelv  (regionális  köznyelv),  illetve  a  nyelvváltozatok
nyelvhelyességi normáinak ismerete.

Az érvelés alkalmazása irodalmi beszámolókban, mindennapi kérdések megválaszolásában és
különféle tantárgyak feladatainak megoldásában. Definíció, magyarázat, egyszerűbb értekezés
(kisértekezés)  készítése  a  tanulmányi  munkához  kapcsolódóan.  Hivatalos  írásművek
jellemzőinek  ismerete  és  önálló  szövegalkotás  ezek  gyakori  műfajaiban.  Az  idézés
szabályainak  és  etikai  normáinak  ismerete.  Közéleti írásművek,  néhány klasszikus  és  mai
szónoki  beszéd  értelmezése.  A  helyesírási  ismeretek  kiegészítése  a  tanult  idegen
tulajdonnevek, a gyakori új idegen szavak írásmódjára vonatkozó szabályokkal.

11–12. évfolyam

A  magyar  nyelvi  képzés  célja  a  szövegelemzési  jártasság  fokozatos  bővítése  a  tanult
szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése
különféle műfajú és témájú és megjelenésű (pl. multimédiás-digitális, audiovizuális) szövegek
értelmezésében,  szerkezeti  és  stiláris  minőségének  értékelésében,  saját  szövegek
alkotásában.

A tevékenységek iránya kiterjed a nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek
vizsgálatára,  a  saját  nyelvhasználat  kontrollja;  a  kommunikációs  helyzetnek  megfelelő
nyelvváltozatok szókincsének, elem- és szabálykészletének tudatos használata. A nyelvi tudatosság
fejlesztésének  része  a  helyesírási  ismeretek  kibővítése.  A  tanulási  képesség
továbbfejlesztése, az önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a könyvtári katalógusok,
bibliográfiák  használata  mellett  a  számítógépes  adatbázisokkal,  az  internet  kínálta
lehetőségekkel.

A  nyelvi  képzés  életszerű,  gyakorlati  tudásösszetevője  a  kommunikációs  zavarok
felfedezése, értelmezése, kezelési módok keresése. 

A nyelvi magatarta� s e�s az a� ltala�nos nyelvi kultu� ra re�szeke�nt ce� l a retorikai tuda� s
no� vele�se, ennek kerete�ben ne�ha�ny klasszikus e�s mai szo� noki besze�d, e� rtekeze�s mu� faji
jellemzo� inek  megfigyele�se  (szerkeszte�smo� d,  nyelvi  kifejeze�smo� d,  retorikai  eszko� zo� k
haszna� lata);  az e�rvele�s  technika� ja�nak megismere�se  e�s  alkalmaza�sa:  e�rvek,  ellene�rvek
felsorakoztata� sa. Mind a proble�mamegoldo�  gondolkoda� st, mind a kreativita� st no� veli, ha
a  tanulo�  ismeri  a  deduktí�v vagy  induktí�v  e�rvele�st,  a  ca� folat  mo� dszereit;  ke�pes
szo� noklatnak,  alkalmi  besze�dnek  vagy  ezek  egyes  re�szleteinek  o� na� llo�  kidolgoza� sa� ra.
Retorikai  tuda� sa� t  megfelelo� en  ke�pes  haszna� lni  a  tanula� sban  e�s  a  ta� rsadalmi
nyilva�nossa�gban.

Elva� rt a kello�  ta� je�kozottsa� g a magyar nyelv rokonsa�ga� ro� l, tí�pusa� ro� l, helye�ro� l a vila� g
nyelvei ko� zo� tt, tova�bba�  a legfontosabb nyelvemle�keink (A Tihanyi apátság alapítólevele,
Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom) megismere�se.

A nyelvi  tanulma�nyok  eredme�nyeke�ppen a  tanulo�  ke�pes  hosszabb  fo� lke�szu� le�st  ige�nylo�
szo� beli  e�s  í�ra� sbeli  feladatokhoz  adott,  illetve  o� na� llo� an  kialakí�tott  szempontokat  ko� veto�
anyaggyu� jte�sre  e�s  va� logata� sra  to� bbfe� le  forra� sbo� l,  jegyzet,  va� zlat,  hivatkoza� s,  forra� sjegyze�k
ke�szí�te�se�re.



A  nyelvto� rte�neti  e�s  leí�ro�  nyelvtani  ismeretek  birtoka�ban  ke�sz  felelo� s  magatarta� sra  a
magyar nyelv e�rte�keinek o� rze�se�ben. A magyar nyelv rendszere�ro� l, a besze�dnek a ta� rsadalomban
e�s az egye�n e� lete�ben beto� lto� tt  szerepe�ro� l  tanultak a� ttekinte�se�vel fo� lke�szu� l  az e�rettse�gire e�s a
tova�bbtanula� sra. 

11. évfolyam

Éves óraszám: 36 óra  

Jelentéstan

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek. 
A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező. 
Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata.
A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használati köre.
A mondat és szövegjelentés. 
A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában. A jelentés és a nyelvi-grammatikai 
funkció összefüggése.
A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. Egynyelvű szótárak 
használata.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. 
Denotatív, konnotatív jelentés. 
Metaforikus jelentés.
Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó.
Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú 
szópár, ellentétes jelentés.

Stilisztikai alapismeretek
Ismeretek/fejlesztési követelmények

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a társalgás bizalmas vagy 
közömbös), felismerése, hatásának elemzése.
A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó stílusértékének megfigyelése, 
felismerésük, valamint alkalmazásuk a szövegalkotásban.
A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, elemzése, 
összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel.
A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra tett hatásának (stílushatás) 
megtapasztalása, vizsgálata; stílusgyakorlatok, szövegtranszformációk.
A stíluselemek, stíluseszközök szerepének értelmezése művészi és mindennapi szövegekben 
(jelentésfeltáró, hatáselemző gyakorlatok). 
A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök tudatos használata a 
szövegalkotásban.



A metafora funkciója és használata a mindennapi, továbbá a publicisztikai és a tudományos 
nyelvhasználatban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak

Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.).
Stílusérték (alkalmi és állandó).
Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, 
irodalmi). 
Stílushatás.
Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, 
összetett költői kép, allegória, szimbólum). 
Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron). 
Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat).
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura 
etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni 
szóalkotás, poétizáció.

Pragmatikai ismeretek

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek a különféle beszédaktusok 
szerepének, megnyilvánulási formáinak megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos 
használata, illetve megsértésük következményeinek megtapasztalása.
A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe.

Az udvariassági formák használata.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Megnyilatkozás. 
Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás.
Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció).
Deixis.
Együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási).

Témakörök Javasolt óraszám
1 . Jelentéstan  4 óra
2.  Stilisztikai ismeretek 18 óra
3.  Pragmatikai ismeretek  4 óra
Összesen  26



Az éves óraszám felhasználása:

Új ismeretek közlése 26

Helyesírás és szövegalkotás 4

Ismétlés, rendszerezés 3

Dolgozat 3

Összesen 36

A tanulói teljesítmények értékelésének módjai:
- évi 3 feladatlap
- a helyesírási készség mérése
- szóbeli feleletek

12. évfolyam
Nyelvtan: 32 óra    

Általános nyelvészeti ismeretek Órakeret 4 óra

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az ember elválaszthatatlan 
egysége.
A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része. 
A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb nyelvtípusok és jellemzőik (az 
anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító 
megfigyelése).
Nyelvi identitás.
Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek. 

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló).
Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv.

Nyelvtörténet Órakeret 8 óra

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok, a magyar nyelv jellemzői. 
A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bizonyítékai, története, kutatói. A 
nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos eszközei. 
A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek. 



A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb nyelvemlékeink (A tihanyi 
apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-
nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára – TESZ) 
megismerése, használata. 
Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei. 
A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái.
A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita főbb állomásai és szereplői,
a magyar nyelv sztenderdizációja.
A mai nyelvállapot néhány jellemzője.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Nyelvtípus, nyelvcsalád.
Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság. 
Ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor.
Nyelvemlék (szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány).
Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó.
Nyelvújítás, ortológus, neológus.
Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet.

Szövegalkotás Órakeret 3 óra

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a 
tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, 
multimédiás kiegészítésekkel).
Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetőségeinek, a szavak 
hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris különbségének figyelembevételével.
Az érvelő esszé szerkezete.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé.

Ismeretek a nyelvről Órakeret 9 óra

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, nyelvi ismeretek 
rendszerező áttekintése.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, jelentés,
nyelv és társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás.

Az éves óraszám felhasználása:



Új ismeretek közlése 24

Ismétlés, rendszerezés 5

Dolgozat 3

Összesen 32

A tanulói teljesítmények értékelésének módjai:
- évi 3 feladatlap
- a helyesírási készség mérése
- szóbeli feleletek
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