
A magyar munkaközösség követelményrendszere javító- és 

osztályozóvizsgára irodalom tantárgyból  

  
  

A vizsga magyar nyelvtanból és irodalomból egyaránt írásbeli és szóbeli részből áll. Az 

írásbelin teszt formájában kell számot adni a tudásról, ugyanazokból a témakörökből, 

amelyek a szóbelire vannak kiadva.  

  

Tételsor irodalomból javító vizsgára és osztályozó vizsgára  
  

9. évfolyam  

Első félév  

  

1. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom  

Karinthy Frigyes: A cirkusz  

Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes-történetek (részletek)  

2. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia Az ősi 

magyar hitvilág  

A görög mitológia    

Egyéb teremtésmítosz  

3. A görög és a római líra, az időmértékes verselés  

Alkaiosz, Szapphó, Anakreón, Catullus, Vergilius, Horatius, Ovidius művei  

4. Az epika születése  

Homérosz: Iliász vagy Odüsszeia (részletek)  

5. A görög dráma    

Színház- és drámatörténet: Szophoklész: Antigoné  

  

Második félév  

  

1. A Biblia mint kulturális kód Az Ószövetség (részletek) Újszövetség 

(részletek)  

2. A középkor irodalma - Egyházi és lovagi, udvari irodalom  

Szent Ágoston: Vallomások (részlet)  

Halotti beszéd és könyörgés  

Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas anyáról  

Ómagyar Mária-siralom  



Anonymus: Gesta Hungarorum (részlet)  

Walter von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán  

3. A középkor irodalma - Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek)  

4. A középkor irodalma – Világi irodalom Vágánsköltészet: Carmina Burana 

(részlet)  

François Villon: A nagy testamentum (részletek)  

5. A reneszánsz irodalma- a humanista irodalom  

Petrarca, Janus Pannonius, Boccaccio  

Felkészüléshez: https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MIR09TB   

  

10. évfolyam  

  
A tanév során kijelölt memoritereket is tudni kell – összesen kb. 80 sort.  

 

Első félév  

 

1. A reneszánsz irodalma   

A reformáció vallásos és világi irodalma 

Balassi Bálint tematikus költészete 

Az angol reneszánsz színház: Shakespeare egy drámája 

2. A barokk és a rokokó irodalma 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

A rokokó, az irodalmi levél: Mikes Kelemen 

A kuruc kor irodalma 

3. A felvilágosodás irodalma 

Jonathan Swift: Gulliver utazásai (részletek)        

Voltaire: Candide (részletek) 

A francia klasszicista dráma - Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

4. A felvilágosodás korának magyar irodalma 

Csokonai Vitéz Mihály stílusszintézise – lírai alkotások elemzése 

Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya vagyis a dámák diadalma a fársángon (részletek) 

5. Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 

Berzsenyi Dániel - költői portré az óda- és elégiaköltészete alapján 

 

 

Második félév  

 

Kölcsey Ferenc lírája (4 vers) és epikája (részletek) 

1. Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 

Színház és dráma: Katona József: Bánk bán 

2. A romantika irodalma 

A nemzeti romantikák – egy választott mű bemutatásával 

3. A magyar romantika irodalma 

Vörösmarty Mihály költészete - Csongor és Tünde - a Szózat elemzése, memoriter - 3 vers 

elemzése 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MIR09TB
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MIR09TB
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MIR09TB
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MIR09TB


Petőfi Sándor életműve – tájköltészete, szerelmi lírája, forradalmi versei, memoriter; Az 

apostol, A helység kalapácsa (részletek) 

Jókai Mór életműve - A novellista Jókai: A tengerszem tündére; A huszti beteglátogatók; Jókai 

regényköltészete: Az arany ember 

 

Felkészüléshez: https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MIR10SZ 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MIR10TA 

 

 

11. évfolyam  

  
A tételcímek alatt a téma feldolgozását segítő információk találhatók.  

A tanév során kijelölt memoritereket is tudni kell – összesen kb. 80 sort.  

  

1. Arany János lírai munkássága  

- életrajz  

- 6 vers elemzése  

  

2. Arany János epikája - Toldi estéje  

- legalább 2 ballada  

  

3. Jókai Mór regényei  

- 1 regény részletes elemzése  

  

4. Madách Imre: Az ember tragédiája  

- drámai költemény, szerkezet, keletkezés, a mű kiemelkedő előadásai  

  

5. A 19. század második felének európai próza- és drámairodalma  

- 2 mű elemzése választható pl. Csehov, Dosztojevszkij, Gogol, Tolsztoj, Ibsen  

  

6. Mikszáth Kálmán novellái  

- életrajz  

- 2 novella elemzése  

7. Mikszáth Kálmán regényei  

- 1 regény részletes elemzése  

8. Krúdy Gyula novellái  

- 2 novella elemzése  

  

9. Móricz Zsigmond novellái  

- életrajz  

- 2 novella elemzése  

  

10. Móricz Zsigmond regényei  

- 1 regény részletes elemzése  

  

11. Ady Endre költészete  

- életrajz  

- 10 vers elemzése  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MIR10SZ
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MIR10TA


- verstípusok: létharc-versek, szerelmi líra, pénz, háborúellenesség, magyarság, 

istenes és kuruc versek  

- kötetkompozíció, szimbolizmus  

  

12. Portrék a Nyugat első nemzedékéből - Tóth Árpád lírája - 2 vers elemzése  

- Juhász Gyula költészete – 2 vers elemzése  

  

13. A Nyugat első nemzedékének prózája  

- Karinthy Frigyes 2 műve  

- Csáth Géza vagy Kaffka Margit munkássága  

  

  

12. évfolyam  

  
A tételcímek alatt a téma feldolgozását segítő információk találhatók.  

A tanév során kijelölt memoritereket is tudni kell – összesen kb. 80 sort.  

  

1. Babits Mihály és a Nyugat - Babits 

7 versének részletes elemzése  

- Jónás könyve  

  

2. Kosztolányi Dezső munkássága  

- Kosztolányi regényei, egy regény elemzése és a novellái közül 2 mű  

- Kosztolányi lírája - 5 vers elemzése  

  

3. Szabó Lőrinc művei  

- 5 mű elemzése  

  

4. Illyés Gyula művei  

- két vers elemzése  

- Illyés prózája  

  

5. József Attila költészete  

- költői korszakai  

- 10 mű elemzése  

6. Radnóti Miklós költészete  

- 4 mű elemzése  

- bukolika, idill, ekloga  

  

7. Szerzők és művek a 20. századi magyar irodalomból  

- Németh László két műve vagy  

- Márai Sándor 2 műve / 1 prózai, 1 lírai alkotás/  

  

8. A 20. század világirodalmának szépprózája és drámája  

- 3 szerző 1-1 alkotása (pl.: Kafka, Brecht, Thomas Mann, Bulgakov, Camus, Marquez, 

Orwell, Dürrenmatt, Beckett, Hrabal)  

  



9. A 20. század világirodalmának lírája  

- az avantgárd, Apollinaire költészete  

  

10. A 20. század második felének magyar prózája  

- Ottlik Géza munkássága, egy regénye vagy annak részlete  

- Örkény István művei: Tóték, Egypercesek  

  

11. A 20. század második felének magyar lírája  

- Weöres Sándor költészete, 3 mű elemzése  

- Pilinszky János lírája, 3 vers elemzése  

12. Kortárs magyar irodalom  

- Művek, műrészletek a kortárs hazai és határon túli magyar irodalomból, legalább 3 

szerzőtől pl.: Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos, Kányádi Sándor, Vas István  

  

  

  

  

  

Követelmények irodalomból a 9. kny osztály számára  
  

Az irodalom mint művészeti ág, a szépirodalmi nyelv Ajánlott művek: Petőfi Sándor: Éj 

van…, Varró Dániel: sms, Örkény István:  

Ballada a költészet hatalmáról  

  

A műnemek és a műfajok  

A lírai művek sajátosságai (ajánlott versek: József Attila: Születésnapomra, 

Szabó Lőrinc: Lóci verset ír, Juhász Gyula: Tiszai csönd, József Attila:  

Reménytelenül)  

Az epikus művek sajátosságai (ajánlott művek: Kosztolányi Dezső: A kulcs 

Örkény István: Gondolatok a pincében, Karinthy Frigyes: A cirkusz)  

A drámai művek sajátosságai (ajánlott mű: Shakespeare: Romeo és Júlia, egy 

színházi előadás közös meglátogatása)  

  

Regionális kultúra  

Csokonai-emlékek Debrecenben  

Szabó Magda: Abigél  

A Debreceni Irodalmi Múzeum  

  

Az irodalom határterületei  

Olvasás és/vagy filmfeldolgozás? – általános iskolai élmények, filmrészletek 

(pl. Egri csillagok, A kőszívű ember fiai, A Pál utcai fiúk, Bridget Jones 

naplója, Harry Potter)  

A János vitéz Jankovics Marcell értelmezésében  

A mese születése (egy népmese értelmezése, Umberto Eco: A regény mint 

kozmológiai tény – részlet)  

Az irodalmi mű illusztrálásának példái (pl. Arany-balladák illusztrációi)  


