
A javítóvizsga témakörei           9. évfolyam 

Irodalom 

1. A Biblia keletkezése, részei, a teremtés története 

2. A görög eposzok világa; az Odüsszeia témája, szerkezete, embereszménye; az eposz 

műfaja és annak kellékei 

3. A görög dráma és színjátszás kialakulása; színházi előadás, drámaírók 

4. Szophoklész: Antigoné című tragédiájának elemző bemutatása 

5. Az első magyar nyelvemlékek fajtái, szerepe az irodalom kialakulásában; a Halotti 

Beszéd és Könyörgés keletkezése, részei, jellemzői 

6. Az Ómagyar Mária-siralom keletkezése, felépítése, nyelvi jellemzői, jelentősége 

7. Dante: Isteni színjátékának bemutatása, keletkezése, témája, allegóriái 

8. Villon világnézetének, költészetének bemutatása a Nagy Testamentum című műve 

alapján 

9. Az itáliai reneszánsz kialakulásának tényezői, jellemzői, a humanizmus 

világszemléletének összehasonlítása a középkori felfogással 

10. A reneszánsz líra bemutatása Petrarca költészetében 

11. Boccaccio és a reneszánsz novella 

12. A magyar reneszánsz kialakulásának körülményei; az udvari reneszánsz; Janus 

Pannonius költészete 

13. Balassi Bálint vitézi versei 

14. Balassi szerelmi és vallásos költészete 

Nyelvtan 

 
1. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói 

2. A tömegkommunikáció jellemzői 

3. A műfaj fogalma, sajtóműfajok; a rádió és televíziós műfajok és hatásuk 

4. A magyar hangrendszer sajátosságai (magánhangzók, mássalhangzók rendszere) 

5. A mássalhangzótörvények jellemzői 

6. Szóalaktan – morféma, morfémafajták, jellemzői 

7. A szóalkotás módjai 

8. A szófaji rendszer elemei, az alap szófajok jellemzése 

9. Az igenevek és fajtái 

10.  A névmások és fajtái 

11. A viszonyszók fajtái 

12. A szószerkezetek fajtái 

13. A mondatok fajtái szerkezet és modalitás alapján 

 

 



A javítóvizsga témakörei       10. évfolyam  

Irodalom 

1. A felvilágosodás kialakulása, jellemzői;klasszicizmus és szentimentalizmus 

2. Az angol regényirodalom (Defoe, Swift művei) 

3. Voltaire prózája a  Candide vagy az optimizmus című műve alapján 

4. Rousseau világnézete értekezései, egyéb prózai művei alapján 

5. A  felvilágosodás megjelenése, jellemzői Magyarországon 

6. Bessenyei György kulturális programja 

7. Batsányi János költészete 

8. Kazinczy Ferenc irodalmi programja és írói munkássága 

9. Csokonai vitéz Mihály költészetének tematikai és stílusbeli sokfélesége 

10. Berzsenyi Dániel művészete a műfajok és stílusok tükrében 

11. Az európai romantika megjelenése (angol, francia, német) 

12. Az orosz romantika.  Puskin: Anyegin című művének bemutatása a fölösleges ember 

megjelenítésével 

13. A francia regény képviselői ( Stendhal, Balzac) 

14. Katona József: Bánk bán című drámájának bemutatása 

15. Kölcsey Ferenc költészete 

16. Vörösmarty Mihály romantikus látásmódja 

17. Petőfi Sándor költészete 

 

 

Nyelvtan 
 

1. Jelek és jelrendszere; a jelek típusai 

2. Hangalak és jelentés kapcsolata 

3. A mondat és szöveg jelentése; a szövegtípusok 

4. A stílus fogalma és meghatározó tényezői ; stíluselem, stílushatás,állandó és alkalmi 

stílusérték 

5. A zeneiség stíluseszközei; hangszimbolika és ritmusjelenségek 

6. A szókincs mint stíluseszköz 

7. Az alakzatok fajtái és stilisztikai szerepük 

8. A szóképek fajtái 

9. A nem nyelvi stíluseszközök 

10. A bemutatkozás szövegtípusai (névjegy, önéletrajz,honlap) 

 

 



 

A javítóvizsga témakörei      11. évfolyam 

Irodalom 

 

1. Arany János költészete 

2. Vajda János költészete 

3. Madách Imre: Az ember tragédiája 

4. Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak és A jó palócok; Beszterce ostroma 

5. Az orosz realista epika (Gogol, Csehov,Tolsztoj) 

6. A csehovi dráma (Csehov: Sirály c művének bemutatása) 

7. A modern polgári dráma; Ibsen:A vadkacsa 

8. A francia impresszionista és szimbolista líra (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud világa) 

9. Ady Endre élete, köteteinek és témavilágának bemutatása 

10. A Nyugat c. folyóirat  

11. Móricz Zsigmond novellái 

12. Móricz : Rokonok 

Nyelvtan 

 

 

1. A retorika tárgya, megnyilvánulási formái 

2.  A jó szónok tulajdonságai és feladatai 

3. A retorikus szöveg létrehozásának eszközei, lépései 

4. Az érvelés technikája,  a  kulturált vita kritériumai 

5. A bizonyíték és cáfolat; a bizonyítékok fajtái 

6. A beszéd megszólaltatása; a beszéd zenei eszközei és egyéb nem nyelvi kísérő elemek 

7. Szónoki-előadói szövegtípusok, műfajok 

8. Anyanyelvünk változatai – a csoportnyelvek 

9. A nyelvjárások 

10. A határon túli magyarok nyelvhasználata 

11. Nyelvi tervezés, nyelvpolitika 

12. Nyelvművelés, a nyelvújító mozgalom  

 

 

 

 

 



                                A javítóvizsga témakörei      12. évfolyam 

Irodalom 

1. Kosztolányi Dezső lírája 

2. Kosztolányi: Édes Anna – a regény értelmezése 

3. Babits Mihály pályája és költészete 

4. A 20. sz.-i epika átalakulása   -        Kafka: Az átváltozás 

5. Thomas Mann: Mario és a varázsló 

6. Brecht színháza és dramaturgiája -   Kurázsi mama és gyermekei 

7. Szabó Lőrinc költészete 

8. József Attila tájversei  -  a komplex kép 

9. József Attila számadásversei; az utolsó vershármas 

10. Radnóti Miklós eclogái 

11. Radnóti élete és költészetének indulása; avantgárd és klasszicizálódás 

12. Örkény István pályája; az egypercesek világa 

13. Örkény István: Tóték – műértelmezés 

14. Weöres Sándor költészetének változatossága 

15. Pilinszky János költészete 

16. Déry Tibor: Szerelem c. novellájának és Makk Károly azonos című filmjének összevetése 

 

 

Nyelvtan 

1. A nyelv mint jelrendszer; az emberi nyelv egyedisége 

2. A beszéd mint cselekvés; a nyelv és gondolkodás 

3. A nyelv és a kultúra viszonya 

4. Nyelvtípusok, nyelvcsaládok 

5. A magyar nyelv eredete, rokonsága 

6. A magyar nyelv történetének fő korszakai 

7. Nyelvemlékek fajtái, jellemzői 

8. A nyelvújítás okai, folyamata, eszközei és eredményei 

9. A mai magyar nyelv, nyelvváltozatok, nyelvjárások, csoportnyelvek 

10. A nyelvi norma kérdései, a nyelvművelés 

 


