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1. NEGYEDÉV: 

Nyelvtan: 

- a nyelvek születéséről szóló tudományos és bibliai magyarázat ismerete 

- nyelvi elemek magyar és nyelvészeti elnevezései 

- a magyar ábécé magabiztos ismerete 

- a hangképző szervek felismerése ábrán, 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) 

Irodalom: 

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

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

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

technikák alkalmazása 

 

2. NEGYEDÉV, FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEK: 

Nyelvtan: 

- a nyelvek születéséről szóló tudományos és bibliai magyarázat ismerete 

- csak érettségizőknek: 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 

 

A félévi értékeléshez szükséges teljesítmény (tanórákon vagy a vizsgahéten teljesítendő): 

1. ) 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. ) 2 db helyben megírt dolgozat:  

• magyar ábécé – dolgozat formájában, magánhangzók és mássalhangzók elkülönítése, 

magánhangzók csoportosítása (min. 90%-os teljesítménnyel) 

• igekötők helyesírása (min. 60%-os teljesítménnyel) 

3.) 1 db házi dolgozat: 

• a nyelvek születéséről szóló tudományos és bibliai történet összehasonlító elemzése 

 

 

Irodalom: 

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

és Sára, Ábrahám és Izsák története 

- teremtéstörténetek: Biblia, görög mitológia, + egy teremtéstörténet 

- csak érettségizőknek: görög istenek és a görög színház jellemzői 

- 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 

- a formailag elemzett versek közül egyet megtanulni 

 

A félévi értékeléshez szükséges teljesítmény (tanórákon vagy a vizsgahéten teljesítendő): 

1.)  Helyben megírt témazáró dolgozat: bibliai történetek 

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

3.) Helyben megírt dolgozat: formai verselemzés 

4.) Szóbeli felelet: versmondás 


