Középszintű irodalom érettségi tételek, 2017
(A konkrét feladatok csak a vizsgán ismerhetők meg.)

Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A mégis-morál Ady Endre magyarság-verseiben.
Arany János balladaköltészete.
Babits Mihály Jónás könyve.
József Attila kései, önmegszólító típusú versei.
Kosztolányi Dezső Számadás kötetének főbb versei.
Petőfi Sándor tájleíró költészete.

Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők
7. Karinthy stílusparódiái.
8. A hazaszeretet megnyilvánulása Kölcsey Hymnus és Huszt című versében.
9. Mikszáth novelláinak jellemzői A jó palócok kötet alapján.
10. Ars poetica Nagy László költészetében.
11. Radnóti hitvesi költészete.
12. Elégia Tóth Árpád költészetében.
Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők
13. Kányádi Sándor költészetének sokszínűsége.
Művek a világirodalomból
14. A Biblia főbb részei, jelentősége, néhány szabadon választott történet bemutatása.
15. Sorsfordulat Tolsztoj: Iván Iljics halála című művében.
16. Az elidegenedés Kafka: Az átváltozás című művében.
Színház és dráma
17. Shakespeare: Rómeó és Júlia.
18. Kérdések és válaszok Madách: Az ember tragédiája című művében.
Az irodalom határterületei
19. A mese műfaji jellemzői.
Regionális kultúra és a határon túli irodalom
20. Szép Ernő költészetének jellemzői.

Középszintű nyelvtan érettségi tételek, 2017
(A konkrét feladatok csak a vizsgán ismerhetők meg.)

Kommunikáció
1. Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei.
2. A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói.
A magyar nyelv története
3. A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékeink.
4. A nyelvújítás lényege és jelentősége példák alapján.
5. A magyar nyelv szókészletének alakulása.
Ember és nyelvhasználat
6.
7.
8.
9.

A nyelv mint jelrendszer.
Egynyelvű szótáraink.
Nyelvünk helyzete a határon túl.
A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a
nyelvhasználatra.

A nyelvi szintek
10. Helyesírási szótár, elektronikus szótárak az iskolai és hétköznapi szövegalkotásban.
11. A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban (állítmány, alany, tárgy,
határozó, jelző).
A szöveg
12. A szövegkohézió, a témaháló és a cím.
13. A szövegköziség, intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi
szövegekben.
14. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok.
A retorika alapjai
15. A retorika mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben.
16. A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a
megszólalásig.
17. Az állásinterjú.
Stílus és jelentés
18. Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és szépirodalmi szövegekben: hasonlat, metafora,
metonímia.
19. Az egyszerűbb alakzatok: felsorolás, ismétlődés, ellentét, gondolatritmus.
20. A publicisztikai stílus főbb jellemzői, tipikus szóhasználat, a megjelenítés közlésértéke
(pl. tipográfia, képi világ).

Középszintű szóbeli történelem érettségi tematika, 2017
(A konkrét feladatok csak a vizsgán ismerhetők meg.)

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek
1. A középkori város és a céhes ipar.
2. A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői.
3. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései a Horthy-korszakban.
II. Népesség, település, életmód
4. Demográfiai és etnikai változások a 18. században.
5. Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években Magyarországon.
6. A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok.
III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek
7. Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége.
8. A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején.
9. Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája.
10. A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja.
IV. Politikai berendezkedések a modern korban
11. A kiegyezés tartalma és értékelése.
12. Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése.
13. A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, köztársasági elnök,
alkotmánybíróság, ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény)
V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák
14. Az athéni demokrácia működése a Kr. e. V. században.
15. A lutheri és a kálvini reformáció.
16. A náci Németország legfőbb jellemzői
17. Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a Rákosikorban.
VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés
18. A várháborúk (1541-1568).
19. A második világháború előzményei, kitörése és jellemzői.
20. A keleti és nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús
szembenállás jellemzői.

