
Irodalom követelmények 3/4 év, 11. osztály: 

A 19. század világirodalma: 

I. téma: 

- Realizmus fogalma, irányzat jellemzői, naturalizmus fogalma 

- Orosz realizmus, társadalmi háttere, Gogol: A köpönyeg c. művének ismerete, Lev Tolsztoj: Ivan Iljics 

halála c. művének ismerete, Csehov: A csinovnyik halála c. művének ismerete.  (Műfaja, tartalma, 

szereplők jellemzése, mondanivalója) 

Számonkérés formája: Dolgozat 

II. téma: 

- Modern polgári dráma: Ibsen: A vadkacsa c. drámája.  

- Ibsen: A vadkacsa c. művének ismerete (mikor játszódik a mű, kik a mű szereplői, A vadkacsa c. mű 

rövid tartalma, szereplők jellemzése, a mű mondanivalója) 

Számonkérés formája: Szóbeli felelet 

III: téma: 

Avantgard művészeti irányzatok, impresszionizmus, szecesszió, szimbolizmus fogalmának ismerete. A 

Nyugat c. újság jelentősége.  Ady Endre irodalmi munkássága. (Ady életrajzából a művészete 

szempontjából fontos információk ismerete) Művek, amiket ismerni kell: Góg ás Magóg fia vagyok 

én… c, A magyar Messiások c., A magyar Ugaron c., A Hortobágy poétája c., Héja nász az avaron c., Új 

vizeken járok c., Lédával a bálban c., Elbocsátó szép üzenet c., Harc a Nagyúrral c., A Sion-hegy alatt 

c., A föl-földobott kő c., Emlékezés egy nyár éjszakára c., Ember az embertelenségben c., Őrizem a 

szemed c.  művek ismerete. Ismerni kell a köteteket, amiben a művek megjelentek.  

Számonkérés formája: Dolgozat 

 

Irodalom követelmények év vége, 11. osztály: 

I. téma: 

Móricz Zsigmond irodalmi munkássága. (Móricz életrajzából a művészete szempontjából fontos 

információk ismerete) Művek, amiket ismerni kell: Tragédia c., Hét krajcár c novellája. Dzsentri téma: 

Rokonok c. művének ismerete, (tartalma, szereplők jellemzése, mondanivalója). 

Számonkérés formája: Dolgozat és szóbeli felelet 

II. téma:  

Babits Mihály irodalmi munkássága. (Babits életrajzából a művészete szempontjából fontos 

információk ismerete.) Művek, amiket ismerni kell: In Horatium c., A lírikus epilógja c., Húsvét előtt 

c., Jónás könyve c., művek ismerete. 

Számonkérés formája: Dolgozat  

III. téma:  



Kosztolányi Dezső irodalmi munkássága. (Kosztolányi életrajzából a művészete szempontjából fontos 

információk ismerete.) Művek, amiket ismerni kell: Most színes tintákról álmodom…c., Boldog, 

szomorú dal c., Számadás c., Halotti beszéd, Hajnali részegség c., Esti Kornél c. szépprózája.         

Juhász Gyula irodalmi munkássága. (Juhász életrajzából a művészete szempontjából fontos 

információk ismerete.) Művek, amiket ismerni kell: Tiszai csönd c., Milyen volt c., Anna örök c. művek 

ismerete.                                                                                                                                                               

Tóth Árpád irodalmi munkássága. Tóth életrajzából a művészete szempontjából fontos információk 

ismerete.) Művek, amiket ismerni kell: Elégia egy rekettye bokorhoz c., Körúti hajnal c., Esti 

sugárkoszorú c. művek ismeret. 

  

Számonkérés formája: Dolgozat  

 

 

Nyelvtan követelmények 3/4 év, 11. osztály: 

Szövegértés feladatlap kitöltése, Előre egyeztetett témában szövegalkotás feladat megírása otthon 

házi dolgozat formájában és az iskolában. Érvelő fogalmazás írása. 

Nyelvtan követelmények év vége, 11. osztály: 

Szövegértés feladatlap kitöltése, Előre egyeztetett témában szövegalkotás feladat megírása otthon 

házi dolgozat formájában és az iskolában. Érvelő fogalmazás írása. 

 

11. osztályos év végi jegy megszerzésének feltétele az év végi próbavizsga sikeres teljesítése. A vizsga 

írásbeli vizsga. A vizsgán 240 perc áll a diákok rendelkezésére a feladatok megoldására. Először egy 

szövegértés feladatlap kitöltése a feladat és egy érvelő esszé megírása, amire 90 perc áll a diákok 

rendelkezésére, majd egy megadott témában szövegalkotás feladatot kell megoldaniuk. A diákok két 

téma közül választhatnak, a témák a 11. osztályos tananyagból lesznek kijelölve.  A feladatra 180 perc 

áll a diákok rendelkezésére, ez idő alatt minimum három A 4-es oldalas fogalmazást kell írniuk, ez kb. 

(500-800 szó). 

 

 

 

 

 

Irodalom követelmények 3/4 év, 10. osztály: 

Romantika irodalma: 

I. téma: 

- Romantika fogalma, irányzat jellemzői 



- Orosz romantika, társadalmi háttere, Puskin: Anyagin c. műve ismerete (műfaja, tartalma, szereplők 

jellemzése, mondanivalója) 

Számonkérés formája: Dolgozat 

II. téma: 

- Magyar romantika: reformkor történelmi háttere, Kisfaludy Károly munkássága, MTA, stb. 

- Katona József: Bánk bán c. művének ismerete (Katona életrajzából a művészete szempontjából 

fontos információk ismerete, mikor írta a Bánk bán c. művet, mikor adták ki, mikor és milyen 

apropóból mutatták be, mikor játszódik a mű, kik a mű szereplői, a Bánk bán c. mű rövid tartalma, 

szereplők jellemzése, a mű mondanivalója) 

Számonkérés formája: Dolgozat és szóbeli felelet 

III: téma: 

Kölcsey Ferenc irodalmi munkássága. (Kölcsey életrajzából a művészete szempontjából fontos 

információk ismerete) Művek, amiket ismerni kell: Vanitátum vanitas c.,Huszt c. Himnusz c. műve, 

Paraineisis Kölcsey Kálmánhoz c. műve 

Számonkérés formája: Dolgozat 

 

Irodalom követelmények év vége, 10. osztály: 

I. téma: 

Vörösmarty Mihály irodalmi munkássága. Vörösmarty életrajzából a művészete szempontjából fontos 

információk ismerete) Művek, amiket ismerni kell: Szózat c., Guttemberg-albumba c., Gondolatok a 

könyvtárban c. Elősző c. művek ismerete. 

Számonkérés formája: Dolgozat és szóbeli felelet 

II. téma:  

Petőfi Sándor irodalmi munkássága. (Petőfi életrajzából a művészete szempontjából fontos 

információk ismerete.) Művek, amiket ismerni kell: A borozó c., A puszta télen c., Egy gondolat bánt 

engemet c., XIX: század költői c., Szeptember végén c., Minek nevezzelek c., Nemzeti dal c., Itt van az 

ősz, itt van újra c. művek ismerete. 

Számonkérés formája: Dolgozat és szóbeli felelet 

III. téma:  

Jókai Mór irodalmi munkássága. Regényei közül Az arany ember c. regényének ismerete. (Tartalma, 

szereplők jellemzése, a mű mondanivalója 

Számonkérés formája: Dolgozat  

 

Nyelvtan követelmények 3/4 év, 10. osztály: 



Szövegértés feladatlap kitöltése, Előre egyeztetett témában szövegalkotás feladat megírása otthon 

házi dolgozat formájában és az iskolában. 

Nyelvtan követelmények év vége, 10. osztály: 

Szövegértés feladatlap kitöltése, Előre egyeztetett témában szövegalkotás feladat megírása otthon 

házi dolgozat formájában és az iskolában 

 

10. osztályos év végi jegy megszerzésének feltétele az év végi próbavizsga sikeres teljesítése. A vizsga 

írásbeli vizsga. A vizsgán 180 perc áll a diákok rendelkezésére a feladatok megoldására. Először egy 

szövegértés feladatlap kitöltése a feladat, amire 60 perc áll a diákok rendelkezésére, majd egy 

megadott témában szövegalkotás feladat kell megoldaniuk. A diákok két téma közül választhatnak, a 

témák a 10. osztályos tananyagból lesznek kijelölve.  A feladatra 120 perc áll a diákok rendelkezésére, 

ez idő alatt minimum két A 4-es oldalas fogalmazást kell írniuk, ez kb. (300-600 szó). 

 

 


