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Év végi követelmények 

 

Nyelvtan: 

- a nyelvek születéséről szóló tudományos és bibliai magyarázat ismerete 

- az írás kialakulása (a barlangrajzoktól a hangjelölő írásig: évszámok, helyek, idő, népek, eszközök és 

térképismerettel), írásfajták (szóírás, szótagírás, hangírás) 

- nyelvi elemek magyar és nyelvészeti elnevezései 

- a magyar ábécé magabiztos ismerete 

- a hangképző szervek, szerepük a beszédhangok létrehozásában 

- a magyar fonémák ismerete, magánhangzók és mássalhangzók közötti különbségek felismerése 

- a magánhangzók csoportosítása: hosszú-rövid, ajakréses-ajakkerekítéses, magas-mély hangok 

megkülönböztetése, táblázatban történő elhelyezése 

- az a-á és e-é magánhangzópárok tagjai között lévő hangképzési különbségek felismerése 

- a mássalhangzók csoportosítása: zár-réshangok, zöngés-zöngétlen hangok, képzés helye szerinti 

csoportosítás (ezeknek elsősorban megfigyelés alapján történő besorolása, nem bemagolása) 

- mássalhangzók találkozása, hangtani törvények (teljes hasonulás, zöngésség szerinti részleges 

hasonulás, képzés helye szerinti részleges hasonulás, összeolvadás, kiesés, rövidülés): ezek 

felismerése, azonosítása 

- morfémák: mi a morféma 

- szavak szóelemekre történő bontása: szótövek és toldalékok megkülönböztetése 

- szótövek fajtái: egyszerű és összetett szavak, hangutánzó szavak 

- lehetséges hangtani változások a szótövekben toldalékolás esetén 

- főnév, melléknév, számnév, ige szófajok felismerése szóelemzéskor 

- igekötős igék helyesírása 

- szóelemző írásmód alapjai 
 

Az értékeléshez szükséges teljesítmény (tanórákon vagy a vizsgahéten teljesítendő): 

2 db helyben megírt témazáró dolgozat:  

• nyelvi elemek, hangtan, beszédképzés, magánhangzók, mássalhangzók, hangtani 

törvények (helyben megírva, min. 60%-os teljesítménye) 

• nyelvi elemek, morfémák, szavak szétválasztása, morfémafajták elkülönítése, 

szófajfelismerés (helyben megírva, min. 60%-os teljesítménye) 

2 db házi dolgozat: 

• a nyelvek születéséről szóló tudományos és bibliai történet összehasonlító elemzése 

• Az írás története – kitöltött feladatlap 



 

Irodalom tananyag: 

- ószövetségi történetek: Genezis, Ádám és Éva, Káin és Ábel, Noé bárkája, A bábeli torony története, 

Ábrahám és Sára, Ábrahám és Izsák, Mózes története (Exodus) 

- A Biblia: Ószövetség és Újszövetség keletkezése, összehasonlítása  

- Vallások: zsidó, keresztény, iszlám és buddhista legfőbb tanai, összehasonlítása 

- görög mitológia: a világ keletkezése, istenek harca, Prométheusz mítosz 

- görög olümposzi istenek: görög és latin elnevezés, jellemzésük 

- trójai mondakör: homéroszi eposzok műfaji jellemzői, előzménye, cselekménye, embereszménye 

- a görög dráma: a dráma kialakulása, a görög színház jellemzői, a dráma jellemzői 

- thébai mondakör: Szophoklész drámái, az „Oedipusz király” és az „Antigoné” felépítése, 

cselekménye, szereplők jellemzése 

- görög líra: jellemző műfajok, alkotók 

- a római irodalom: jellemző műfajok, alkotók 

- középkori világkép és irodalom (vallásos, lovagi és vágáns irodalmi alkotások jellemzői) 

- magyar nyelvemlékek, a magyar írott irodalom kezdetei 

 

Irodalom készségek: 

- vázlatírás: folyószöveg tagolása, a vázlat tagoltsága, átláthatósága, kulcsszavak felismerése, 

felhasználása, lényegkiemelés, tömör fogalmazás, vizuális eszközök és a memorizálást elősegítő 

technikák alkalmazása 

- a verses forma jellemzői: versek formai elemzése (versszakok, sorok, szótagszám), rímek, alliteráció, 

- rímfajták felismerése (páros rím, keresztrím, bokorrím, ragrím, ölelkező rím, félrím) ezek jelölései 

- szövegértés: információk visszakeresése, értelmezése, szöveges válaszok alkotása 

 

Az év évi értékeléshez szükséges teljesítmény (tanórákon vagy a vizsgahéten teljesítendő): 

1.)  Helyben megírt témazáró dolgozat: bibliai történetek (min. 50%), görög mitológiai alakok és 

istenek. 

2.) Helyben megírt vázlat (min. 3 db, amelyben a vázlatírás jellemzői megtalálhatóak) 

3.) Helyben megírt dolgozat: formai verselemzése (min. 40%) 

4.) Házi dolgozat: Én, a görög isten  

5.) Szóbeli felelet: versmondás (elemzett versek közül egy szabadon választott és három ókori) 

6.) Szóbeli felelet tételhúzással  

 


