
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

9. ÉV VÉGI SZÓBELI VIZSGA TÉTELSOR 

 

Nyelvtan tétel: 

Szókihúzás (a vizsgázónak öt szót kell kihúzni, és azokat az alábbiak alapján elemeznie): 

- a szóban szereplő magánhangzók jellemzése (hangrend, hosszúság, ajakforma) 

- a szóban szereplő mássalhangzók jellemzése (zöngésség, képzési hely, képzés módja: zár 

v. rés) 

- a szóban megfigyelhető mássalhangzó-változás felismerése, azonosítása (részleges 

hasonulás, teljes hasonulás, összeolvadás, kiesés/rövidülés) 

- a szó morfémákra bontása 

- a morfémák azonosítása (igekötő, szótő, előtag, utótag, képző, jel, rag) 

- a szótő szófajának felismerése 

- szóalkotás a szótő használatával (képzés, összetétel) 

Irodalom szóbeli tételek 

Kötelező: elmondani egy szabadon választott verset a korábban megadottak közül*, és hozni egy 

otthon megírt fogalmazás (Olümposzi isten vagyok c.**) 

+ 1 húzótétel: 

1. Írástörténet (barlangrajzok, hieroglifák, ékírás, kínai szótagírás, hangjelölő írás (helyszínek, időszak, 

jellemzői, eszközök, funkció) 

2. A Biblia (keletkezése, szerzői, nyelve, főbb részei, ezeknek különböző elnevezései, legfontosabb 

alakjai, követői) 

3. Ószövetségi történetek 1. (Genezis, Bűnbeesés, A vízözön, Bábeli torony) 

4. Ószövetségi történetek 2. (Ábrahám és családja története) 

5. Ószövetségi történetek 3. (Exodus) 

6. Görög teremtéstörténet (Gaia és Rheia, gyermekeik, történetük, a mítosz jellemzői) 

7. Görög mitológia: Olümposzi istenek (születésük, jellemzőik, ismertetőjegyeik, történetük, ki minek 

az istene, latin elnevezéseik) 

8. Görög mitológia: az emberiség születése (Prométheusz mítosz, Pandora szelencéje) 

9. A trójai háború előzményei (monda, mondakör értelmezése, Thétisz lakodalma, Akhilleusz, 

Meneláosz,Párisz és Helené)  

10. Homérosz: Iliász (Homérosz, az eposz jellemzői, az Iliász története, szereplői, szereplők 

jellemzése, az eposz embereszménye) 

11. Homérosz: Odüsszeia (Homérosz, az eposz jellemzői, az Odüsszeia története, szereplői, az eposz 

embereszménye) 

12. Az antik görög színház (Kialakulása, építészet, jellemzői. Színészek és nézők az ókori görög 

színházban) 



 

*Választható versek: 

Juhász Gyula: Tiszai csönd 

Ady Endre: A föl-földobott kő 

József Attila: Tiszta szívvel 

Ady Endre: A magyar ugaron 

Shakespeare: A LXXV. szonett 

Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez 

** Olümposzi isten vagyok c. fogalmazás 

A fogalmazást egy görög isten nevében kell megírni. Az írás tartalmazza a választott isten 

születésének körülményeit, viszonyát a szüleihez (esetleg testvéreihez), külső-belső jellemző 

tulajdonságait, esetleg jelképeinek történetét. Mondjon el magáról egy-két érdekes történetet, 

életének legfontosabb eseményeit. Fontos, hogy a görög mitológiának megfelelően meséljen 

magáról, történetet nem kell kitalálni! Nem lehet a wikipédiáról teljes mondatokat kiemelni, még 

egy-egy szót átírva sem! 

A fogalmazásban törekedni kell a személyes hangnemre, az isten jellemének megfelelő stílusra. Minél 

személyesebb, minél több érzést tud megjeleníteni, annál jobb! 

A minimum elvárt terjedelem: 15 mondat (Az ennél rövidebb írás értékelhetetlen.) 

 

 

 

 

 

 


