Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Magyar nyelv és irodalom emelt szintű tanterv 11-12. évfolyam
Heti 2 óra /Kiegészítés a helyi tantervhez/
Magyar nyelv 11-12. évfolyam
Nyelvtan: Összesen 36 óra a két év alatt (18 óra 11.-ben és 18 óra 12.-ben)
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői

Órakeret
6 óra
Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani
ismeretek és azok megfelelő használata az írott és szóbeli
szövegalkotás folyamatában.
A nyelvi szintek elemző áttekintése révén az analitikus
A tematikai egység
gondolkodás, a nyelvi tudatosság fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése.
céljai
A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének
felismertetése, az elsődleges és másodlagos jelentés
megkülönböztetése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, magánhangzók és Idegen nyelvek:
mássalhangzók rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési jellemzői.
a tanult idegen
A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése.
nyelv hangtana,
A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése, valamint egy alaktani
tanult idegen nyelvi hangrendszerrel történő összehasonlítás.
szerkezete,
Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, szóalkotási
kapcsolódási szabályaik.
módjai,
A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, egy mondatszerkeze
lehetséges szófaji rendszer megismerése.
te.
A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat
felépítésében, mondatbeli viszonyaik, a vonzatok.
A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes
használatuk a mondatok felépítésében.
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai,
az egyszerű és összetett mondatok típusainak felismerése,
elemzése, a helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban.
A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv
hangtanával,
alaktani
szerkezetével,
szóalkotási
módjaival,
mondatszerkezetével.
A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi szintű
megnevezése, rendszerező áttekintése
Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött
Kulcsfogalmak/
morféma, szótő, képző, jel, rag.
fogalmak
Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó.
Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma.
Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat.
Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat,
összetett mondat.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Szövegértés, szövegalkotás

Órakeret
8 óra
A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik.
Olvasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és
műfajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus
adathordozókon. A szöveg információinak és gondolatainak értelmezése
és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák.
A tematikai egység A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika
nevelési-fejlesztési kialakítása. A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének
megfigyelése.
céljai
A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának
megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek
alkotásának képessége.
Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző
témájú és típusú esszé írásakor.
A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése elektronikus,
internetes szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának vizsgálata,
az internetes szövegek adta nyilvánosság etikai, jogi kérdéseinek
értelmezése során.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő olvasási Történelem,
stratégia és szöveg-feldolgozási mód megválasztásával.
társadalmi
és
A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási állampolgári
technikák megismerése, adekvát alkalmazásuk.
ismeretek:
Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, különböző típusú
jellemzőinek megismerése, hivatalos szövegek alkotásának képessége.
források
Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs célnak feldolgozása;
megfelelően: adott szempontok és terjedelem szerinti szövegtömörítés, esszéírás.
szövegbővítés.
Valamennyi
Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, az tantárgy:
idézés szabályai.
vázlatírás,
Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári anyaggyűjtés (katalógus- és jegyzetelés.
adatbázis-használat,
forráskiválasztás,
visszakeresést
biztosító Informatika:
jegyzetelés) és az információknak a feladatnak megfelelő alkotó és etikus információkezelés,
felhasználása. Pontos forrásmegjelölés.
forrásfelhasználás,
Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata.
hivatkozás,
A tanulmány, az értekezés jellemzői, kidolgozásának állomásai.
szöveges adatbázis,
az internethasználat
jogi,
etikai
kérdései.
Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás,
Kulcsfogalmak/
elismervény. Esszé, értekezés, tanulmány.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A szöveg

Órakeret
6 óra

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje:
szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes
tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle
megjelenésű és típusú szövegeken. Elbeszélő, magyarázó, dokumentum
típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete.
Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek
azonosítása. Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat.
A tematikai egység A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban.
nevelési-fejlesztési A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek
megfigyelési és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb
céljai
szövegtípusokon.
A valamilyen szempontból egymással összefüggő szövegek közötti
értelemhálózat felismertetése.
A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak
gyakorlása a feladatnak megfelelő leghatékonyabb olvasástípus
alkalmazásával.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, rendszerezése. Történelem,
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli és írott társadalmi
és
szövegek szerepe, eltérő jegyei. A szövegfonetikai eszközök és az írásjegyek állampolgári
szövegértelmező szerepe.
ismeretek:
a
A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek.
forrásszövegek
A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje.
típusai.
Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek Idegen nyelvek:
szerint. A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és az az idegen nyelvi
írott monologikus szövegek.
szöveg/ek
Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői.
kultúrafüggő
Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek felépítése.
megfigyelése, megnevezése.
BiológiaAz internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a egészségtan;
különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és Fizika; Kémia;
használhatóságának kérdései.
Földrajz:
a
A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint természettudom
való összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés levonása.
ányos
Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás.
ismeretterjesztő,
A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és stratégiák. illetve
szakszövegek
témahálózata,
szókincse,
felépítése.
Szöveg,
szövegösszefüggés,
beszédhelyzet.
Kulcsfogalmak/
Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz.
fogalmak
Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz,
kulcsszó, cím).
Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret,
forgatókönyv).
Előzetes tudás

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó,
előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés).
Intertextualitás.
Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott,
elektronikus; spontán, tervezett).
Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő).
Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és
hivatalos, tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). Szövegfonetika
(hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Stilisztikai alapismeretek

Órakeret
6 óra
Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető szóképek és alakzatok,
nyelvi játékok, kreatív írás. Stílusregiszterek, nyelvi magatartás, nyelvi
norma.
A tematikai egység Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét
nevelési-fejlesztési szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a
beszélő, a kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.
céljai
A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek
felismerése és alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi
jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban.
A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg,
stílusirányzat és stíluseszköz használata
A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség
fejlesztése
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a Történelem,
és
társalgás bizalmas vagy közömbös), felismerése, hatásának társadalmi
elemzése.
állampolgári
A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó ismeretek: különböző
stílusértékének megfigyelése, felismerésük, valamint alkalmazásuk a forrásszövegek
szövegalkotásban.
stílusjellemzői.
A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, Idegen
nyelvek:
elemzése, összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel.
beszélt
nyelvi
A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra tett hatásának stílusregiszterek.
(stílushatás) megtapasztalása, vizsgálata; stílusgyakorlatok, Biológia-egészségtan;
szövegtranszformációk.
Fizika;
Kémia;
A stíluselemek, stíluseszközök szerepének értelmezése művészi és Földrajz: metaforák a
mindennapi szövegekben (jelentésfeltáró, hatáselemző gyakorlatok). természettudományos
A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök szövegekben.
tudatos használata a szövegalkotásban.
Dráma és tánc:
A metafora funkciója és használata a mindennapi, továbbá a drámajáték; társalgási
publicisztikai és a tudományos nyelvhasználatban.
stílusárnyalatok
megjelenítése.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
nyilvános
megnyilatkozások,

Kulcsfogalmak/
fogalmak

különféle
műsortípusok, illetve
internetes
felületek
jellemző
stílusregiszterei.
Informatika, könyvtár:
kézikönyvek,
egynyelvű
szótárak
használata.
Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.).
Stílusérték (alkalmi és állandó).
Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki,
irodalmi).
Stílushatás.
Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché,
összetett költői kép, allegória, szimbólum)
Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus,
oximoron). Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus,
körmondat). Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció,
áthajlás, figura etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció,
archaizálás, egyéni szóalkotás, poétizáció.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Nyelvtörténet

Órakeret
6 óra
A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány
alapvető kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása,
nyelvjárások
A tematikai egység A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése.
nevelési-fejlesztési Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a
világ nyelvei között. A magyar nyelv történeti korszakairól szerezett
céljai
tudás összekapcsolása az irodalomtörténeti és történelmi
tanulmányokkal.
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a magyar nyelv eredetéről
kialakított elméletek ismeretében elhatárolódás a tudománytalan
nyelvrokonítástól, de nyitottság az újabb tudományos kutatások
irányában
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Változás és állandóság a nyelvben.
Történelem,
Nyelvtípusok és nyelvcsaládok, a magyar nyelv jellemzői. A magyar társadalmi
és
nyelv eredete, finnugor rokonságának bizonyítékai, története, állampolgári
kutatói. A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos eszközei.
ismeretek:
A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott a
magyar
nép
nyelvemlékek. A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a vándorlásának
legfontosabb nyelvemlékeink (A tihanyi apátság alapítólevele, története,
Halotti
beszéd,
Ómagyar
Mária-siralom)
megismerése. nyelvemlékek,
Nyelvtörténeti- nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar nyelv kódexek
történeti-etimológiai szótára – TESZ) megismerése, használata. Az
összehasonlító nyelvtudomány módszerei.
A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái.
A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita
főbb állomásai és szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja.
A mai nyelvállapot néhány jellemzője.
Diakrónia, szinkrónia, jel, jelrendszer
Kulcsfogalmak/
A magyar nyelv nyelvtörténeti korszakai: nyelvemléktelen kor,
fogalmak
nyelvemlékes kor; ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, nyelvújítás,
újmagyar kor, mai magyar nyelvhasználat, finnugor nyelvcsalád,
nyelvemlékek: szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány,
nyelvi norma, összehasonlító nyelvtudomány

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
4 óra
A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek
értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált
véleménynyilvánítás.
A tematikai egység A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése, ezek
nevelési-fejlesztési alkalmazása a tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános
megszólalásokban.
céljai
A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a
megismertetése.
Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges
nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.
Történelem,
A szónok tulajdonságai, feladatai.
társadalmi
és
A szónoki beszéd kommunikációs funkciói.
állampolgári
A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az ismeretek:
antik
anyaggyűjtéstől a megszólalásig.
szónokok,
neves
Az érv felépítése.
magyar szónoklatok
Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.
(pl. Kölcsey, Kossuth,
Az érvelési hibák.
Deák).
Közéleti
A cáfolat módszerei.
megnyilatkozások
A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.
retorikája.
A hatásos előadásmód eszközei.
Mozgóképkultúra és
Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb. A médiaismeret: a néző
hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és meggyőzése,
szövegfonetikai eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a befolyásolás, a hatás
különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés eszközei.
különböző formáiban.
Dráma és tánc: a
A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző színpadi
beszéd
helyzetekben.
retorikai
elemei,
Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező klasszikus monológok
tolmácsolása.
értelmezése.
Matematika:
bizonyítás,
érvelés,
cáfolat.
Filozófia:
Érvelési
szerkezetek
tudatosítása
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Retorika

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta
(bemutató, tanácsadó, törvényszéki), alkalmi
beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás).
Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése,
a jóindulat megnyerése, témamegjelölés),
elbeszélés,
érv,
cáfolat,
befejezés
(összefoglalás, kitekintés).
Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem.
Érvelés, indukció, dedukció.

Irodalom 11. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és Órakeret
líra
6 óra
Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal,
elégia, epigramma, himnusz, óda), időmértékes verselés. Műfordítás.
Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése. Elbeszélés és történet. A
kompozíció meghatározó elemei. Zeneiség, ritmus. Költői képek
típusai.
A tematikai egység Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi,
nevelési-fejlesztési gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák
céljai
megismerése iránti igény erősítése.
Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén az
erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség
építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok befogadása,
értelmezése. Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik-görög és a mai
kultúra nagy hagyományaival, kódjaival.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mitológiai történetek és hősök A tanuló
Vizuális kultúra: az
különféle
feldolgozásokban; − felismer
és
azonosít antik-görög művészet
történettípusok.
alapvető
emberi néhány alkotása;
Homérosz: Iliász, Odüsszeia
illusztrációk
és
magatartásformákat
(részletek).
művek
mitológiai történetekben és irodalmi
Egy szemelvény a görög lírából
párhuzamai, későbbi
eposzokban
(pl.
Anakreón,
Szapphó, − megismer
irodalmi korok
Alkaiosz,
Szimónidész)
és
alapformákat, műfajokat és témafeldolgozásai.
prózaepikából
(Aiszóposz
Földrajz: topológiai
motívumokat;
fabuláiból).
− elemzi a történetmesélés tájékozódás.
A szerzőkhöz, illetve hősökhöz
formáit,
az
elbeszélői Történelem,
kapcsolódó toposzok.
és
nézőpontokat és a narratív társadalmi
Irodalmi alapformák, történetek
állampolgári
struktúra szerepét;
és
motívumok
hatása, − felismeri a görög kultúra ismeretek: az antik
továbbélése
többféle
máig tartó hatását: pl. világ nagy szónokai,
értelmezésben az európai és a
archetipikus
helyzetek, történetírói.
magyar
irodalomban,
mitológiai
és
irodalmi Matematika; fizika:
képzőművészetben, filmen.
adaptációk, intertextualitás; tudománytörténet; az
antik
világ
mai magyar szókincs.
tudományosságának
öröksége.
Filozófia:
antik
filozófusok, filozófiai
irányzatok.
Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi
Kulcsfogalmak/
konvenciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia,
fogalmak
epigramma, himnusz, hexameter, fabula, archetípus, toposz.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Színház- és drámatörténet – az antik színház és
Órakeret
dráma
5 óra
Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, helyzet, jelenet,
konfliktus.
A tematikai egység Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi
Dialogikus
művek
befogadásának,
nevelési-fejlesztési magatartásformákkal.
értelmezésének képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az antik görög színház A tanuló
Vizuális kultúra;
jellemzői.
− képes dialogikus mű olvasására, Történelem,
Drámai előadások (tragédia
és
befogadására, értelmezésére, egy társadalmi
és
komédia),
állampolgári
drámarészlet előadására;
versenyjátékok.
− felismer
különféle ismeretek: görög és
Szophoklész: Antigoné (és
római
magatartásformákat,
az Oidipusz király részlete). − konfliktusokat,
értékeket
és színházépítészet.
Az antik dráma hatása a
egy-két
hibákat (harmónia, mértéktartás, Földrajz:
drámatörténetre.
antik
hübrisz);
ezek
elemzésével, fennmaradt
színház
topológiája.
értékelésével fejlődik erkölcsi
Etika; filozófia:
érzéke;
− pontosítja a katarzis fogalmát; Arisztotelész
felismeri, hogy a befogadóra tett Poétikájának néhány
alapvetése.
hatások változatosak;
− képes a műről szóló vélemények Dráma és tánc:
színházművészet,
kritikus befogadására.
színháztörténet.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia,
dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar,
katarzis.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Színház- és drámatörténet – az angol színház a
Órakeret
16–17. században és Shakespeare
3 óra
A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai.
Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása, egy dráma ismerete.
A tematikai egység A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája. A
nevelési-fejlesztési szeretetteljes kapcsolat próbái. Konfliktushelyzetek kezelésének
módjai.
céljai
A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése.
A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése
(Shakespeare-szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és
dráma jellemzői, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet befogadása,
a dráma létformájának, a dramaturgiai jellemzőknek a megértetése
drámajátékkal. Színházlátogatás, illetve színházi előadás élményének
megbeszélése. Reflektálás Shakespeare drámaírói életművének,
művészetének mai hatására.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az angol színház a 16–17. A tanuló
Vizuális
kultúra;
században (színház, előadás − ismer néhány Shakespeare-témát, Ének-zene;
és
dramaturgia
Mozgóképkultúra és
szállóigét;
összekapcsolódása).
− képes egy mű részletes elemzése médiaismeret:
Shakespeare egy drámája
kapcsán a hősök jellemzésére, illusztrációk, zenei és
(Hamlet / esetleg Romeo és
magatartásuk,
konfliktusaik filmes feldolgozások
Júlia vagy más, választott
Shakespeareértékelésére;
mű).
− megérti a befogadói elvárások művekből.
és
tánc:
(korabeli
közönség)
és
a Dráma
színháztörténet,
dramaturgia összefüggését;
− részt
vesz
egy
jelenet színházművészet,
színpadi hatás.
kidolgozásában és előadásában;
− felismeri
a
dráma
másik
létformáját (aktuális színházi
előadások, rendezői értelmezések
hatásával);
− értékeli az újrafordítások, filmes
feldolgozások szerepét;
− lehetőség szerint megtekint egy
színházi előadást (vagy felvételét);
− műismereti
minimuma:
egy
Shakespeare-dráma
elemző
feldolgozása és memoriter: egy
monológ/részlete;
− − alkalmassá válik az adott műről
szóló
vélemények
kritikus
befogadására;
egy
szóbeli
érettségi témakör anyagának
összeállítására és az abban
megjelölt feladat kifejtésére.
Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank
Kulcsfogalmak/
verse.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században

Órakeret
10 óra
Felvilágosodás, klasszicizmus, regény, regényműfaji változatok
Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, élethelyzeteknek
elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az erkölcsi és esztétikai
ítélőképesség fejlesztése.
A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A
szabadság eszményének különböző megközelítései. Összehasonlítás és
megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és
stílusirányzat kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések
megvilágítása. Szemelvények, művek értelmezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A felvilágosodás irodalmának A tanuló
Vizuális
kultúra;
jellemző
műfajai
és − megkülönbözteti
Ének-zene:
az
stílusirányzatai: klasszicizmus,
eszmetörténeti
korszak, klasszicizmus, rokokó
szentimentalizmus
művészeti
filozófiai
irányzat
és más
(érzékenység), rokokó.
ágakban;
stílusirányzat kategóriáit;
Művek,
szemelvények
az − megismeri a bölcseleti háttér és megzenésített irodalmi
angol, francia és német
a
stílusirányzat,
műfaj, művek (pl. Goethe,
irodalomból, pl. Defoe, Swift,
tematika néhány összefüggését, Schiller alkotásai).
Jane
Austen;
Voltaire,
az
egyes
irányzatok Történelem,
Rousseau; Goethe, Schiller
és
jellemzőtendenciáit, irodalmi társadalmi
különféle műfajú alkotásaiból.
állampolgári
műfajait,
máig
ható
A
választott
szerzőkhöz,
kérdésfeltevéseit az európai ismeretek; Filozófia;
művekhez kacsolódó fogalmi
irodalmakból
vett
egyes Etika: a felvilágosodás
ismeretek.
bölcselete;
szemelvények
alapján; korának
értekezések
a kor
választható
beszámolót
készíthet olvasmányélménye szerzőitől.
vagy látott színházi élménye
alapján (pl. Defoe, Jane
Austen, Schiller művei);
− műismereti minimuma:
Swift, Voltaire, Goethe egyegy művének /részletének
ismerete.
Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és
Kulcsfogalmak/
fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény,
fogalmak
énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus
hangnem).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első Órakeret
felében (romantika, romantika és realizmus)
8 óra
Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.
A nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság
viszonyának értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei
és erkölcsi törekvések értékelése.
A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a
kritikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a
stiláris és hangnemi összetettség, az irónia és a groteszk befogadására.
Információgyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmező
képességek: házi olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló készítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A
romantika
irodalmának A tanuló:
Történelem,
jellemzői
(esztétikai
elvek, − felismeri az életművek társadalmi
és
művészi szabadság, stílus- és
egymásmellettiségét
az állampolgári
formajegyek; ironikus látásmód,
Vizuális
1830-as
években ismeretek;
groteszk minőség).
(klasszika,
romantika, kultúra; Ének-zene: a
Új műfajok, formák (pl. történelmi
realizmus tendenciái, l. romantika művészete.
regény, bűnügyi történet, drámai
Mozgóképkultúra és
Goethe/Hugo/Stendhal,
költemény, verses regény).
a
Balzac) és a romantika médiaismeret:
Társadalmi típusok (felesleges és
romantika, romantikus
korstílus-jellegét,
karrierista hősök, hivatalnokok)
jelentőségét; a romantika mai médiaértelmezése.
megjelenése
a
romantikával
és a kritikus, realista
egyidejű, realista szemléletű
szemlélet együtthatását;
művekben.
− megismeri az irodalmi
Művek,
szemelvények
az
liberalizmus szerepét és
angol/amerikai, francia, német és
hatását az esztétikára (új
orosz irodalomból,
műfaji változatok; stiláris
pl. Byron, Shelley, Keats; Poe;
és hangnemi összetettség,
Victor Hugo, E. T. A. Hoffmann,
irónia
és
groteszk);
Puskin vagy mások alkotásaiból;
műismerete:
Shelley,
illetve Balzac, Stendhal, Gogol
Keats, Poe, V. Hugo, E. T.
műveiből.
A. Hoffmann, Puskin,
A
választott
szerzőkhöz,
illetve Balzac, Stendhal,
művekhez kacsolódó fogalmi
Gogol egy-egy művének /
ismeretek.
részletének ismerete;
− képes
egy
választott/kijelölt epikai
alkotás (házi olvasmány)
elemző bemutatására a
közös értelmezés után;
− beszámolót/könyvajánlót
készíthet
egyéni
olvasmányélménye
alapján
a
korszak
műveiből;
− alkalmassá
válik
a
korszakról, a szerzőkről,
művekről
szóló
vélemények
kritikus

Kulcsfogalmak/
fogalmak

befogadására,
egy
lehetséges szóbeli tétel
kifejtésére.
Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi
történet, történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus
regény.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Órakeret
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály
4 óra
Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyről, Vörösmartyról.
Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt; Vörösmarty Mihály: Szózat
A tematikai egység Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok,
nevelési-fejlesztési kérdésfelvetések szellemi hátterének megértésére, a morális
gondolkodásra és ítéletalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített
céljai
egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és értékelése. A reformkor–
nemzeti romantika–népiesség fogalmak tartalmának, szerepének és
jelentőségének felismertetése. Kölcsey- és Vörösmarty- művek
befogadásának, értelmezésének elősegítése, jelentőségük megértése,
elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség
fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar irodalmi élet a 19. század A tanuló
Vizuális kultúra;
első
felében;
orgánumok, − ismeri a magyar irodalom Ének-zene: a magyar
folyóiratok, alkotói csoportok. A néhány sajátosságát a 19. romantika
más
reformkori nemzeti romantika.
század első felében;
művészeti ágakban.
A népiesség programjai.
−
felismeri a reformkor- Földrajz:
az
Kölcsey Ferenc alkotói portréja; nemzeti romantika-népiesség alkotókhoz
közéleti szerep, egyéni és fogalmak tartalmát, szerepét és kapcsolódó topológia.
közösségi sors. Hymnus és még jelentőségét;
Történelem,
egy lírai alkotása (pl. Elfojtódás; − tisztában van Kölcsey és társadalmi
és
Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; Vörösmarty
életművének állampolgári
Zrínyi második éneke). Értekező jellegével, az alkotók helyével, ismeretek:
a
prózája
(pl.
Nemzeti szerepével a magyar irodalom reformkori művelődés
hagyományok és / vagy a történetében;
és társadalmi élet.
Parainesis részlete). Vörösmarty Műismereti minimuma:
Mihály portréja.
Kölcsey: Hymnus, Huszt és
még egy lírai mű, egy értekező
Romantikus világlátás, tematika és prózai
részlet;
képalkotás lírában és drámában a Vörösmarty:Szózat, Előszó és
Szózat; Előszó és még egy-két lírai még egy-két lírai mű, valamint
alkotás
(pl.
Késő
vágy; a
Csongor
és
Tünde;
Gondolatok a könyvtárban; Az memoriterek;
Kölcsey
és
emberek, A vén cigány) alapján, Vörösmarty
kapcsán
illetve a Csongor és Tünde alkalmassá válik legalább négy
értelmezésével (pl. alapkérdések, alkotásuk és a műveikről szóló
értékszerkezet, motívumok, műfaji vélemények,
elemzések
sajátosságok: mesejáték/drámai értelmezésére; egy-egy szóbeli
költemény).
témakör
kifejtésére;
memoriterek tolmácsolására.
Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés,
Kulcsfogalmak/
intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia,
fogalmak
romantikus irónia, drámai költemény.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika
Órakeret
után (19. sz. második fele)
8 óra
Romantika és realizmus, hőstípusok (pl. karrierista hős, a felesleges
ember,
a
hivatalnok),
regényciklus,
analitikus
regény;
impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió; a műfordítások szerepe.
A tematikai egység A környezet és származás hatása a hősök karakterére. Különböző
nevelési-fejlesztési világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek értelmezése, a
megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése és
céljai
értékelése.
Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának,
folytonosságának felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat
jellemzőinek értelmezése. Felkészítés világirodalmi alkotások önálló
értelmezésére, stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A realista és naturalista epika A tanuló
Vizuális
kultúra;
jellemzői
(esztétikai
elvek, − felismeri a romantika és Ének-zene:
tematika, látásmód, stílus- és
realizmus
együtthatását, impresszionizmus,
formajegyek) a 19. század
szimbolizmus
más
folytonosságát az epikában;
közepétől; a prózaepika újításai − értelmezi a realista és művészeti ágakban.
(nézőpontok,
síkváltások,
naturalista
stílusirányzat
időszerkezet, polifónia; új műfaji
jellemzőit;
változatok) a kis- és nagyepikában. − megismeri az impresszionista
Impresszionizmus, szimbolizmus
és (pre)szimbolista európai
és a lírai műnem megújítása (pl. a
líra néhány sajátosságát;
személyiség, a lírai közvetlenség − képes egy választott/kijelölt
háttérbe szorulása, a látomás
epikai
alkotás
(házi
felszabadítása, objektivizálódás).
olvasmány)
elemző
Művek,
szemelvények
az
bemutatására
a
közös
angol/amerikai, francia, német és
értelmezés után; néhány lírai
orosz irodalomból (pl. Emily
alkotás értelmezésére;
Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, − beszámolót / könyvajánlót
Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij
készíthet
egyéni
alkotásaiból, illetve Baudelaire,
olvasmányélménye alapján a
Verlaine,
Rimbaud,
Rilke,
korszak szerzőinek műveiből;
Whitman) műveiből.
− műismeret: néhány mű/részlet
A
választott
szerzőkhöz,
pl. Emily Brontë, Dickens,
művekhez kapcsolódó fogalmi
Flaubert,
Lev
Tolsztoj,
ismeretek.
Dosztojevszkij alkotásaiból,
illetve Baudelaire, Rimbaud,
Rilke, Whitman műveiből;
− alkalmassá válik a korszakról,
a szerzőkről, művekről szóló
vélemények
kritikus
befogadására, egy lehetséges
szóbeli tétel kifejtésére.
Realizmus,
naturalizmus,
impresszionizmus,
szimbolizmus;
Kulcsfogalmak/
eszmeregény, polifonikus regény, tolsztojánizmus, regényciklus, l’art
fogalmak
pour l’art, tiszta költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers,
szabad vers, objektív líra, tárgyvers.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és
Órakeret
színház a 19. sz. második felében
4 óra
Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka
(antikvitás, középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője
(Szophoklész, Shakespeare, Molière).
A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv).
Arisztotelészi dramaturgia.
A tematikai egység A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok
nevelési-fejlesztési értő és felelős megítélése, például az élethazugság témakörének morális
vonatkozásai különböző művekben. A férfi-női társadalmi szerepek
céljai
megértése.
A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának
megvitatása,
két
jelentős
szerző
egy-egy
alkotásának,
figyelembevételével, újításaik, dramaturgiai sajátosságaik bemutatása.
A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése.
Dramatikus játékok.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az európai dráma és színház a 19. A tanuló
Dráma és tánc:
sz. második felében – a korszak −
megismeri a romantika színháztörténet.
drámairodalmának újdonságai és utáni drámatörténet néhány Etika:
a
szerzői
két drámai alkotás, két szerző jellemző tendenciáját;
problémafelvetések
dramaturgiája.
−
elemzi két jelentős etikai
szempontú
Egy drámai mű elemzése a 19. szerző
egy-egy
alkotását, megvitatása,
század második feléből (pl. Ibsen: újításaik figyelembevételével, értékelése.
Babaszoba/Nóra vagy A vadkacsa bemutatja
dramaturgiájuk
–
az
ibseni
dramaturgia sajátosságait;
sajátosságai, pl. az analitikus −
megismer
néhány
szerkesztésmód
felújítása, álláspontot
a
művek
középponti
szimbólumok értelmezéséhez;
alkalmazása, reformátorok és −
lehetőség
szerint
rezonőrök,
hangnemkeveredés megtekint egy színházi előadást
stb.; a szerző problémafelvetése, (vagy felvételét), és közös
pl.
házassági
válság, elemzéssel értékelik az adott
élethazugság).
interpretációt;
Egy
Csehov-mű
elemző −
lehetőség
szerint
bemutatása (pl. Ványa bácsi, kidolgoznak egy-egy jelenetet
Három nővér).
az elemzett művekből;
A
csehovi
dramaturgia − műismereti minimuma: egy
sajátosságai (pl. a drámaiság dráma a 19. század második
fogalmi
változása; feléből és Csehov egy drámája;
drámaiatlan/lírai
dráma; −
alkalmassá válik a
főszereplő-,
konfliktusok
és művek értelmezéseinek kritikus
cselekmény-nélküliség;
befogadására; egy szóbeli
csoportképek/cselekvésérettségi témakör anyagának
képtelenség;
párhuzamos összeállítására és az abban
monológok/fedett
dialógusok, megjelölt feladat kifejtésére.
ironikus látásmód); új műfaji
változatok, új játékstílus.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ,
élethazugság.

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar
Órakeret
avantgárd
2 óra
Stílusirányzatok a századfordulón
Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd
irodalomban. A 20. sz. eleji stílusirányzatok létrejöttének, a csoportok,
programok szándékainak, esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak
feltárása. Dokumentumok megvitatása a magyar avantgárd sajátos
helyzetéről, Kassák szerepéről.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Világirodalom
–
avantgárd A tanuló
Vizuális kultúra;
irányzatok.
− megismeri a 20. sz. eleji Mozgóképkultúra és
Formabontás
és
formaépítés stílusirányzatok létrejöttét, a médiaismeret:
az
(közös
tendenciák
a csoportok,
programok avantgárd
a
stílusirányzatokban).
szándékait, esztétikai elveit, képzőművészetekben
Futurizmus,
expresszionizmus, poétikai megoldásait;
futurizmus,
szürrealizmus: néhány szemelvény − a magyar avantgárd sajátos expresszionizmus,
az
egyes
irányzatok helyzetét, Kassák szerepét.
szürrealizmus,
dokumentumaiból, illetve néhány
kubizmus,
irodalmi alkotás (pl. Marinetti,
konstruktivizmus,
Majakovszkij; Trakl, G. Benn;
dada);
az
Apollinaire, Éluard műveiből).
expresszionista
és
A jellemzően nem irodalmi
szürrealista
irányzatok
(kubizmus,
filmművészet.
konstruktivizmus, dada, stb.)
néhány célkitűzése, formajegye. A
magyar avantgárd sajátosságai, az
aktivizmus programja; Kassák
Lajos szerepe (egy-két művének
ismerete, pl. Mesteremberek; A ló
meghal...).
Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus,
Kulcsfogalmak/
szabad vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula

Órakeret
4 óra
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia; esetleg:
Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja.

A tematikai egység A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember
nevelési-fejlesztési önértelmezésében.
Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és Krúdy helye a
céljai
korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői. Önálló tájékozódás,
műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Karinthy kisepikájának jellemzői A tanuló
Mozgóképkultúra és
választott novella (pl. A cirkusz; − kijelöli Karinthy és Krúdy médiaismeret:
Találkozás egy fiatalemberrel;
Zoltán
helyét
a
korszakban Huszárik
Barabbás) és a Tanár úr kérem
(újságírás; Nyugat, illetve Szindbádja.
karcolatgyűjtemény
darabjai
műveinek
csoporthoz nem tartozás); Karinthy
alapján.
adaptációi,
ismeri alkotás- és látásmódjuk filmes
Humorfelfogása (humoreszkjei).
műveinek
előadójellemzőit;
Irodalmi karikatúrák (néhány, már − képes
néhány
alkotás művészeti példái.
megismert
szerző
/mű
és
értelmezésére, műelemzések Történelem,
paródiája) az Így írtok ti
és
kritikus befogadására, saját társadalmi
szemelvényei alapján.
álláspont kifejtésére és adott állampolgári
szempontú,
önálló ismeretek:
Krúdy Gyula írói világa, egyéni
városi
műmegközelítésre
(pl. urbanizáció,
hangja legalább egy Szindbádélet
Budapesten.
novellaelemzések
novella alapján (pl. Negyedik út,
megfogalmazására);
Ötödik út); anekdotikusság, az idő − képessé válik összehasonlító
és az emlékezés formaalkotó
elemzésekre (párnovellák, pl.
szerepe.
A jó tanuló felel / A rossz
A Krúdy-művek atmoszférájának,
tanuló felel; ellentétesek, pl.
témáinak,
alakjainak,
Magyar dolgozat / Röhög az
motívumainak
megidézése
egész osztály); mű és
(stílusimitációk, pl. Márai Sándor:
paródiája
összevetésére);
Szindbád hazamegy; Huszárik
novellaciklus
és
film
Zoltán: Szindbád).
összehasonlító elemzésére;
− műismeret:
Karinthy
(választható valamely műve);
Krúdy egy novellája.
Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia
Kulcsfogalmak/
fogalmak

12. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20.
Órakeret
században és a kortárs irodalomban
4 óra
Avantgárd irányzatok
Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai
kérdéseinek értelmezése A 20. századi irodalom néhány meghatározó
tendenciájának megismertetése. Művek, műrészletek feldolgozása,
alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, történeti, kulturális kontextusok
megvitatása. Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói
szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és
megosztására.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgóképkultúra és
Epikus művek (szemelvények, A tanuló
részletek a kis- és nagyepikából) − megismeri a 20. századi médiaismeret: filmes
pl.
pl. Kafka (pl. Az átváltozás);
irodalom
néhány feldolgozások,
Thomas Mann (pl. Tonio Kröger /
Kafka, Orwell, Hrabal
meghatározó tendenciáját;
Mario és a varázsló; Bulgakov: A − ismer néhány jellemző, műveiből.
Mester és Margarita; Camus (pl.:
jelentős 20. századi epikus
Közöny); Orwell (pl. Állatfarm /
művet,
részletet
(pl.
1984); Faulkner, Hemingway,
Bulgakov, Camus, Faulkner,
Hrabal, I. B. Singer, Szolzsenyicin
Hemingway, Hrabal, Kafka,
alkotásaiból és kortárs művekből.
Thomas Mann, Orwell, I. B.
A
választott
szerzők
Singer,
Szolzsenyicin
jellemzőtematikája,
alkotásaiból)
és
kérdésfelvetése;
formanyelvi,
kortársszerzők epikai és lírai
szóhasználati sajátosságai.
alkotásait;
Művek és adaptációik összevetése. − ismeri egy kiemelkedő
Lírai alkotások (szemelvények,
lírikus portréját, egy-két
részletek).
művét (pl. T. S. Eliot);
Legalább egy lírikus látásmódja − képes
önálló
műértelegy-két
művének
elemző
mezések
megfogalmazámegközelítésével (pl. T. S. Eliot).
sára;
A
választott
szerzőkhöz, − lehetőséget
kap
saját
művekhez kacsolódó fogalmi
olvasmányélményeinek
ismeretek
(pl.
intellektuális
előadására (műbemutatás /
költészet,
mitologizálás,
ajánlás).
mítoszregény,
dokumentumirodalom,
parabola,
egzisztencializmus).
Neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum,
Kulcsfogalmak/
montázstechnika, abszurd.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs Órakeret
drámairodalom néhány törekvése
6 óra
Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája.
A színházi hatásrendszer befogadása; a társadalmi, közösségi és egyéni
konfliktusok hátterének megértése. Annak megélése, hogy a művekben
megjelenített konfliktusok átélése, megértése segítséget ad a saját
életproblémák felismerésében, értelmezésében. A színház és a dráma
alakulása, jellegzetes tendenciák. A drámai történetmondás sajátosságai.
Színház és dráma kapcsolata.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A 20. századi és/vagy a kortárs A tanuló
Dráma és tánc:
drámairodalom egy-két jellemző − megismeri a 20. századi színháztörténet,
tendenciája (pl. az epikus dráma,
és/vagy kortárs dráma és színházművészet.
abszurd dráma, egzisztencialista
színház néhány jellemző
dráma, groteszk színház, amerikai
tendenciáját;
drámairodalom köréből).
− elemez egy-két jelentős 20.
Szemelvények, részletek drámai
századi
vagy
kortárs
művekből,
pl.
Brecht
(pl.
alkotást, újításaiknak (vagy
Koldusopera/Kurázsi
mama;
a hagyomány és újítás
Beckett:Godot-ra várva; Ionesco:
kettősségének)
A kopasz énekesnő; Dürrenmatt
figyelembevételével;
(pl. Az öreg hölgylátogatása/A − bemutatja dramaturgiájuk
fizikusok); egy szerző, mű
sajátosságait;
középpontba állítása.
− megismer
néhány
A
választott
szerzőkhöz,
álláspontot
a
művek
művekhez kacsolódó fogalmi
értelmezéséhez;
ismeretek (pl. epikus színház, − lehetőség szerint megtekint
elidegenítő effektusok, song,
egy színházi előadást (vagy
tézisdráma,
abszurd
dráma,
felvételét),
és
közös
példázatosság, groteszk komédia,
elemzéssel értékelik az adott
paradoxon).
interpretációt;
− lehetőség
szerint
kidolgoznak
egy-egy
jelenetet
az
elemzett
művekből;
− − alkalmassá válik a művek
értelmezéseinek
kritikus
befogadására.
Epikus
színház,
abszurd
dráma
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky
Órakeret
János, Weöres Sándor, Ottlik Géza
8 óra
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már
megismert életműve vagy portréja.
A tematikai egység Az erkölcs, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai
nevelési-fejlesztési alkotásokban.
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes
céljai
alkotókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás
összevetése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség
fejlesztése.
Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és
megosztására.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szabó
Lőrinc
költészetének A tanuló
Mozgóképkultúra és
jellege, pl. a Lóci-versek, Az Egy − tisztában van az adott 20. médiaismeret: Bódy
álmai; a Semmiért egészen és századi szerzők életművének Gábor: Psyché.
versciklusainak (pl. a Tücsökzene) jellegével; az alkotók helyével, Informatika: adattárak,
néhány darabja alapján.
szerepével a magyar irodalom honlapok,
önálló
Weöres Sándor költészetének történetében;
tájékozódás pl. a
tematikus és formai változatossága −
műismereti minimum: Márai-és az Ottlik(pl. a Rongyszőnyeg; Magyar Szabó Lőrinc két műve, Weöres kultuszról.
etüdök
alapján);
gondolati Sándor egy-két műve;
költészete;
szerepversei, Pilinszky János Harmadnapon
stílusutánzatai (pl. a Psyché és még egy műve;
szemelvényei).
−
választhat:
Márai
Pilinszky János világlátásának Sándor egy-két alkotása; Ottlik
tükröződése
költészetében; Géza egyik műve;
alkotásmódjának,
poétikai − a szerzők kapcsán alkalmassá
megoldásainak,
motívumainak válik a műveikről szóló
sajátosságai (a Harmadnapon és véleményeknek, elemzéseknek
még egy műve alapján, pl. az értelmezésére; egy-egy
Négysoros,
Francia
fogoly, szóbeli témakör kifejtésére;
Harbach 1944, Apokrif stb
memoriterek tolmácsolására.
Márai Sándor életműve néhány
epikus szemelvény alapján (pl.
Egy polgárvallomásai; A gyertyák
csonkig
égnek;
Napló);
esszérészlet (pl. Füves könyv) és
lírai alkotás (Halotti beszéd)
alapján; az emigráns léthelyzet
hatása.
Ady Endre publicisztikájából
részlet (pl. Ismeretlen Korvinkódex margójára, Kosztolányi
Dezső esszérészlet (pl. Ábécé a
fordításról és ferdítésről), Illyés
Gyula
esszérészlet
(pl.
Hajszálgyökerek) Ottlik Géza:

Iskola a határon - sok szempontú
regényértelmezés.
A
választott
szerzőkhöz,
művekhez kacsolódó fogalmi
ismeretek.
Utalás egy-egy téma, motívum,
poétikai jellemző kortárs irodalmi
megjelenítésére; az evokáció, az
intertextualitás néhány példája.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény
Órakeret
István, Nagy László
6 óra
Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló
feldolgozására.
A tematikai egység Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és
nevelési-fejlesztési műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására,
értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására.
céljai
Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi
együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat meg.
Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a
magyar irodalomban. Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj
összefüggéseinek megfogalmazása néhány jellegzetes példán. Egy-egy
mű korabeli és mai hatása (pl. Egy mondat a zsarnokságról; egyperces
novellák)
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Illyés Gyula lírájának sajátosságai A tanuló
Mozgóképkultúra és
az Egy mondat a zsarnokságról és − tisztában van az adott 20. médiaismeret: Örkény
más műve alapján (pl. Bartók, századi szerzők életművének műveinek
filmes
Koszorú); az irodalmi szociográfia jellegével; az alkotók helyével, adaptációi.
műfaja, l. Puszták népe (vagy szerepével a magyar irodalom Informatika: internetes
részletek).
történetében;
közlés, adattárak –
Németh László egy regénye (pl. műismereti minimuma: Illyés önálló tájékozódás.
Iszony) vagy egy drámája (pl. II. Gyula egy műve;
József; A két Bolyai).
továbbá választhat: Németh
Nagy László költői világa, László egy műve; Örkény
alkotásmódja
(pl.
népiesség, István néhány műve; Nagy
hosszúénekek, montázstechnika, László egy-két műve;
képrendszer, portrévers, képvers) esszérészlet
Illyés
Gyula,
egy-két műve alapján (pl. Himnusz Németh László műveiből;
minden időben, Ki viszi át a − a szerzők kapcsán alkalmassá
szerelmet;
József
Attila!; válik a műveikről szóló
Menyegző).
véleményeknek, elemzéseknek
az értelmezésére; egy-egy
Örkény István groteszk látásmódja szóbeli témakör kifejtésére;
néhány egyperces novella és / vagy memoriterek tolmácsolására.
a Tóték alapján.
A
választott
szerzőkhöz,
művekhez kacsolódó fogalmi
ismeretek.
Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers,
Kulcsfogalmak/
képvers, groteszk látásmód, egyperces novella.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás –
Órakeret
Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából
8 óra
(választható szerzők, művek)
A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék,
látásmódok).

A tematikai egység Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és
nevelési-fejlesztési műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására,
értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar
céljai
irodalom sokféleségének, határokon átnyúló egységének megbecsülése.
Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok,
csoportok, szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak
kulturális, irodalmi törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és műfajú
epikai, lírai művek, továbbá esszék elemzése, értelmezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Választás
alapján
művek, A tanuló
Informatika: internetes
szemelvények 20. századi:
− tisztában van a választott 20. közlés,
irodalmi
−
szépprózai alkotásokból, századi szerzők életművének adattárak és honlapok.
pl.Gion Nándor, Mészöly Miklós, jellegével; az alkotók helyével,
Nyirő József (pl. Úz Bence, szerepével a magyar irodalom
Kopjafák), Szabó Magda (pl. történetében;
Abigél), Sánta Ferenc (pl. Sokan −
megismeri a század
voltunk), Sütő András műveiből;
irodalmának néhány törekvését,
−
lírikusok munkásságából, sajátosságát
(nemzeti
pl. Áprily Lajos, Dsida Jenő, konzervatív irodalom, népi írók
Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó, mozgalma, határon túli magyar
Sinka István, Szilágyi Domokos és emigráns irodalom);
egy-két műve;
−
választhat műelemzést /
−
értekező prózai művekből, műajánlást
egyéni
esszékből, pl. Nemes Nagy Ágnes, olvasmányélményei alapján;
Szerb Antal és mások műveiből, − a szerzők kapcsán alkalmassá
például Szabó Dezső Adyról írt válik a műveikről szóló
esszéiből.
véleményeknek, elemzéseknek
− Művelődés- és irodalomtörténeti az értelmezésére; egy-egy
tájékozódás:
a
nemzeti szóbeli témakör kifejtésére,
konzervatív irodalom, a népi írók memoriterek tolmácsolására.
mozgalma, a határon túli és
emigráns irodalom.
− A választott szerzőkhöz,
művekhez kacsolódó fogalmi
ismeretek.
Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás,
Kulcsfogalmak/
nemzeti konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd,
fogalmak
költői szerep; Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom;
„ötágú síp”.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból
Órakeret
(választható szerzők, művek)
10 óra
A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái
Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására,
értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására.
Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a
körülöttünk levő világ megértését.
Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; a
fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások értelmezése, a művekről
szóló vélemények, elemzések mérlegelése. A kortárs irodalmi élet több
szempontú bemutatása. Kertész Imre Sorstalanság című regényének
feldolgozása.
Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának
új jelenségei.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szemelvények
a
kortárs A tanuló
Dráma és tánc: a
szépprózai alkotásokból, lírai − tisztában van a kortárs kortárs
színház
művekből, esszéirodalomból.
irodalomból
választott irányzatai, példái.
A kortárs dráma és színház világa
szerzők
életművének Mozgóképkultúra és
(egy választott mű elemzése).
jellegével;
az
alkotók médiaismeret:
az
Irodalmi díjak és díjazottak (a
helyével, szerepével;
elektronikus
Nobel-díjas:
Kertész
Imre − megismeri
a
kortárs tömegkommunikáció
Sorstalanság című regénye).
irodalom néhány törekvését, és
az
irodalom
Kortárs irodalmi élet.
sajátosságát, a posztmodern, kölcsönhatásának új
A
választott
szerzőkhöz,
digitális
irodalom, jelenségei.
művekhez kacsolódó fogalmi
hangoskönyv fogalmát;
Informatika: a digitális
ismeretek.
− választhat
közlés példái.
Tájékozódás az irodalmi és
műelemzést/műajánlást
könyvtári adatbázisok, blogok,
egyéni olvasmányélményei
kritikai folyóiratok, internetes
alapján;
folyóiratok között.
− értelmez egy kortárs drámai
alkotást
(lehetőleg
Önálló
olvasmányválasztás
megtekinti
szempontjai, indoklása, értékelése,
színházban/felvételről);
mások
szempontjainak − információkat szerez a
értelmezése.
kortárs irodalmi életről
(könyvünnepek,
sikerkönyvek);
irodalmi
díjakról (pl. Kertész Imre
Nobel-díjas Sorstalanság
című regényéről);
− a szerzők kapcsán
alkalmassá
válik
a
műveikről
szóló
véleményeknek,
elemzéseknek
az
értelmezésére;
egy-egy
szóbeli témakör kifejtésére,

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

memoriterek
tolmácsolására.
Kortárs nyilvánosság, nyomtatott
hangoskönyv, digitális közlés.

és

Az irodalom határterületei

internetes

folyóiratok,

Órakeret
4 óra
Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató irodalom,
slágerszöveg.
A tematikai egység Igény és képesség erősítése az ízlés önálló, tudatos fejlesztésére. Az
nevelési-fejlesztési esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság
változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több szempontot érintő
céljai
megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, alakulásáról. A művészet
kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismerésének
igénye. Az érvelő képesség, a retorikai tudás továbbfejlesztése. Példával
való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt
történetileg változó hagyomány.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A szórakoztató irodalom típusai, A tanuló
Vizuális
kultúra:
hatáskeltő eszközei és sajátos − tisztában van az irodalmiság kortárs művészet.
műfajainak jellemzői (pl. fantasyMozgóképkultúra és
változó fogalmával;
irodalom, detektívregény, sci-fi, − megérti az ízlés kontextuális médiaismeret: filmes
lektűr; dalszöveg).
feldolgozások,
függőségét;
Az irodalom filmen; filmes
− alakul igénye és képessége mediatizált kultúra.
feldolgozások.
az ízlés önálló fejlesztésére; Ének-zene: a zene
Filmés
könyvsikerek, − fejlődik médiatudatossága, fogyasztásának
divatjelenségek.
zenei
esztétikai és művészeti jelenségei,
Az irodalmi ismeretterjesztés főbb
szubkultúrák.
tudatossága;
nyomtatott
és
elektronikus − választhat
Társadalomismeret: a
műfajai.
kulturális fogyasztás
műelemzést/műajánlást
A választott témához kapcsolódó
egyéni olvasmány-élményei társadalmi jellemzői;
fogalmi ismeretek.
értékviták.
/ filmélményei alapján;
− − a tárgykör kapcsán
alkalmassá
válik
a
jelenségekről/művekről
szóló
véleményeknek,
elemzéseknek
az
értelmezésére;
egy-egy
szóbeli témakör kifejtésére.
Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat,
Kulcsfogalmak/
irodalmi ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció.
fogalmak

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja a megfelelő
hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a művelt köznyelv (regionális
köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és értelmezni az
attól eltérő nyelvváltozatokat.
Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális
szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is alapozva képes önálló szövegalkotásra néhány
publicisztikai, audiovizuális és informatikai hátterű műfajban, a képi elemek, lehetőségek és a
szöveg összekapcsolásában rejlő közlési lehetőségek kihasználásával. Rendszeresen használja
a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai technológiákra épülő) információhordozók
használatát is. Képes arra, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és önállósággal
igazodjon el az információk világában; értelmesen és értékteremtően tudjon élni az önképzés
lehetőségeivel.
Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult leíró nyelvtani,
szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek alkalmazásával; a szépirodalmi szövegek
mellett képes szakmai-tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai alapú)
szövegek feldolgozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle szövegek megértését, a szöveg
felépítésére, grammatikai jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel.
A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra (pl. önéletrajz, motivációs
levél). Képes olvasható, rendezett írásra. Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek
felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi és
irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző
szóbeli és írásbeli műfajokban. Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. Képes
definíció, magyarázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a
felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket,
problémákat.
Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a grammatikai,
szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási jelenségek önálló fölismerését, a
tanultak tudatos alkalmazását.
Átfogó ismerettel bír a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a nyelvi állandóság és
változás folyamatáról. Anyanyelvi műveltségének fontos összetevője a tájékozottság a magyar
nyelv eredetéről, rokonságáról, történetének főbb korszakairól; a magyar nyelv és a magyar
művelődés kapcsolatának tudatosítása.

Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő
szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket,
erkölcsi

kérdéseket,

álláspontokat,

motivációkat,

magatartásformákat,

képes

ezek

értelmezésére, önálló értékelésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására,
következtetések megfogalmazására. Részt vesz elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához
hozzájárul saját véleményével. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok
azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére,
újrafogalmazására.
Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különbözőműfajaiban, poétikai
megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban. Képes tudásanyagának többféle szempontot követő
megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról. Meggyőzően be
tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának
tárgyszerű ismertetésére.
Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom korszakaiból, továbbá a
kortárs irodalomból.
Képes művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése, az evokáció, az
intertextualitás példáinak bemutatására. Képes különböző korokban keletkezett alkotások
tematikai, poétikai szempontú értelmezésére, összevetésére.
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező szövegmondásra.

