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JAVASOLT ÓRASZÁMFELOSZTÁS 
 

 
A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

 

Magyar nyelv Magyar nyelv 

11. évfolyam 2 72 

12. évfolyam 2 64 

 

OK = Órakeret  

11. ÉVFOLYAM 
 

Tematikai egység címe OK 

Retorika-beszédfajták, a beszéd felépítése, érvelés 22 óra 

Nyelv és társadalom-a nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi 

tervezés, nyelvi norma 
16 óra 

Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, 

beszédaktus, együttműködési elv 
14 óra 

Szövegalkotás 20 óra 

Az összes óraszám 72 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Retorika-beszédfajták, a beszéd felépítése, érvelés 

OK 

22 óra 

 

 

 

Előzetes tudás 

A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek 

értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált 

véleménynyilvánítás. 



 

 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

 A retorika alapfogalmainak megismertetése, azok alkalmazása a tanulók 

életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban 

 A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a 

megismertetése 

 Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához szükséges nyelvi, 

gondolkodási képességek fejlesztése 

 A szónok tulajdonságai, feladatai 

 A szónoki beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az 

anyaggyűjtéstől a megszólalásig 

 Az érv, érvelés, cáfolat megértése 

 Az érvelési hibák felfedeztetése 

 A hatásos előadásmód eszközeinek tanítása, gyakoroltatása 

 Érvelési gyakorlatok: kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása. 

A szónok tulajdonságai, feladatai. 

A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az 

anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. 

Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése. 

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése. 

A hatásos előadásmód eszközei. 

Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb. 

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és 

szövegfonetikai eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a különféle 

szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés különböző 

formáiban. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetekben. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: antik 

szónokok, neves magyar 

szónoklatok (pl. 

Kölcsey, Kossuth, 

Deák). 

Közéleti 

megnyilatkozások 

retorikája. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:   a 

meggyőzés, 

befolyásolás, a

 hatás 

eszközei. 

Dráma és tánc: a 

színpadi beszéd retorikai 

 

 



Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező 

tolmácsolása. 

Retorika az ókorban 

Retorika a középkorban 

Néhány történeti értékű és jelenkori szónoki beszéd retorikai eszközei 

és esztétikai hatása 

A szójáték és a retorika 

Digitális eszközök, grafikus szerkesztők használata a retorikai szövegek 

alkotásában. 

Az előadás szemléltetésének módjai (bemutatás, prezentáció). 

elemei, klasszikus 

monológok 

értelmezése. 

 

Matematika: 

bizonyítás, érvelés, 

cáfolat. 

KULCSFOGALMA K/ 

FOGALMAK 

retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; 

hagyományos és mai beszédfajták; a szónoklat részei, szerkezete, felépítése 

 

Tematikai 

egység/ Fejlesztési 

cél 

 

Nyelv és társadalom-a nyelv rétegződése, nyelvjárások, 

nyelvi tervezés, nyelvi norma 

 

OK 

16 óra 

 

Előzetes tudás 

A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, nyelvi 

tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek. 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

 A nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia tudatosítása 

  A nyelvjárások nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése 

 A nyelvi tervezés elveinek és feladatainak megismertetése 

 A nyelv társadalmi tagozódásának vizsgálata 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

 



Fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi 

sokszínűség, nyelvi tolerancia. Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban 

élő nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi tervezés elvei és feladatai. 

A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi norma. 

A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk. 

A köznyelv jellemzői, használati területe. 

A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző 

használati köre, szókincse. 

A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, 

funkciójuk. 

A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, 

területi megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői. 

A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái, a 

kétnyelvűség, kettősnyelvűség, kevert nyelvűség kérdései. 

A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források 

(pl. szótárak, kézikönyvek, adatbázisok, honlapok) 

tanulmányozása. 

A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a 

nyelvhasználatra. 

Az adott nyelvjárási terület és a nyelvi norma eltérései. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: történelmi 

nemzetiségek, 

bevándorló 

magyarság, 

szórványmagyarság 

kialakulásának 

történelmi, társadalmi 

okai, tendenciái. 

 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: az 

információs társadalom, 

mediatizált 

nyelvhasználat. 

 

 

Földrajz: a nyelv 

területi tagolódása. 

 

KULCSFOGALMA K/ 

FOGALMAK 

nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi 

norma; nyelvváltozatok; vízszintes és függőleges tagolódás; 

nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv, szaknyelv, 

hobbinyelv, rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, 

kétnyelvűség, kevert nyelvűség; nemzetiségi nyelvek 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási 

forduló, beszédaktus, együttműködési elv 

OK  

14 óra 

Előzetes tudás Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek. 

 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 

 A nyelv működésének, a nyelvhasználat megfigyelése különböző 

kontextusokban, eltérő célok elérésére nyelvi eszközökkel 

 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek a 

különféle beszédaktusok szerepének, megnyilvánulási formáinak 

megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos használata, illetve 

megsértésük következményeinek megtapasztalása. 

A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 

Az udvariassági formák használata. 

A pragmatika mint a nyelvre irányuló funkcionális nézőpont 

Kommunikáció és pragmatika 

Idegen nyelvek: idegen 

nyelvi kommunikáció, 

udvariassági formák. 

 

KULCSFOGALMA K/ 

FOGALMAK 

megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; 

beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció); deixis; együttműködési elv 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Szövegalkotás 

OK 

20 óra 

 

 

Előzetes tudás 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegalkotás. 

A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak 

ismerete. 

 

 

 Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek 

ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek, kontextusnak 

megfelelő stíluseszközök. alkalmazása. 

 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és 

elektronikus szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek 

megfigyelése. 

A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a 

közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő 

szövegalkotás. 

Esszéírási gyakorlatok. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett szöveg 

alkotása a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák 

valamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás kiegészítésekkel). 

Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris 

lehetőségeinek, a szavak hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli 

stiláris különbségének figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete. 

Informatika: 

szövegszerkesztési, 

könyvtárhasználati, 

információkeresési 

ismeretek. 

KULCSFOGALMA 

K/ FOGALMAK 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 

12. ÉVFOLYAM 

Tematikai egység címe OK 

Általános nyelvészeti ismeretek 14 óra 

Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, 

nyelvemlékek 
12 óra 

Szótárhasználat 4 óra 

Felkészülés az érettségire 20 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt OK 14 óra 

Az összes óraszám 64 óra 

 

Tematikai 

egység/ Fejlesztési 

cél 

 

 

Általános nyelvészeti ismeretek 

 

OK  

14 óra 

Előzetes tudás Kommunikáció, jelentéstan. 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

 a nyelv mint jelrendszernek, az emberi nyelv egyediségének 

megértése; a nyelv mint változó rendszer; a nyelv szerepe a világról 

formált tudásunkban 

 a kommunikáció kódok vizsgálata, a korlátozott és a kidolgozott kód; 

gesztusnyelvek, jelnyelvek 

 a nyelv és gondolkodás viszonya nyelvfilozófiai lehetőségeinek 

megismerése 

  a nyelv és a megismerés viszonyának tanulmányozása: az emberiség 

információs forradalmai; a nyelv és a kultúra viszonya 

 nyelvcsaládok, nyelvtípusok tanulmányozása 



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az ember 

elválaszthatatlan egysége. 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része. 

A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb 

nyelvtípusok és jellemzőik (az anyanyelvhez és más, tanult, ismert 

nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése). 

Nyelvi identitás. 

Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek. 

A nyelv szerepe a világról formált tudásunkban, gondolkodásunk 

alakításában. 

A nyelv szerepe a memória alakításában. 

Idegen nyelvek: 

nyelvtípus, 

kommunikáció,  nyelvi 

tolerancia. 

 

 

Vizuális kultúra: a 

vizuális nyelv összetevői. 

KULCSFOGALMA K/ 

FOGALMAK 

Jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), 

nyelvcsalád, kódok, korlátozott és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság 

kérdései, nyelvemlékek 

OK  

6 óra 

 

Előzetes tudás 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány 

alapvető kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása, 

nyelvjárások. 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

 A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése 

 A magyar nyelv rokonságának megismerése 

 Az összehasonlító nyelvszemlélet fejlesztése: nyelvünk helye a világban 

 Az interdiszciplináris tudatosság fejlesztése a nyelvtörténeti, irodalom- és 

művelődéstörténeti párhuzamosságok és összefüggések 

felfedeztetésével 

 Változás és állandóság nyelvi egyensúlyának megértése  

 Nyelvrokonság és nyelvcsaládok vizsgálata 

 A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos módszereinek tisztázása 

 A magyar nyelv eredetének, az erről szóló tudományos hipotéziseknek 

megismerése 

 A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái 

 A nyelvtörténeti kutatások forrásainak vizsgálata: kézírásos és nyomtatott 

nyelvemlékek 



 A magyar nyelv történetének főbb korszakai, és néhány fontos 

nyelvemlékünk (A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar 

Mária-siralom 

 A nyelvújításnak, illetve hatásának tanulmányozása 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok, a 

magyar nyelv jellemzői. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának 

bizonyítékai, története, kutatói. A nyelvrokonság bizonyítékainak 

tudományos eszközei. 

A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott 

nyelvemlékek. 

A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb 

nyelvemlékeink (A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar 

Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-

nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar nyelv 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. 

A 19. század versengő elméletei, az utóbbi évtizedek törekvései a 

származási modellek felülvizsgálatára („család” és „fa” metaforák 

kritikája, újabb régészeti és genetikai adatok, stb.) 

A nyelvhasonlítás korszerű formái 

Nyelvi változások a Neumann-galaxisban 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a magyar 

nép vándorlásának 

története, 

nyelvemlékek, kódexek. 

 

 

KULCSFOGALMA K/ 

FOGALMAK 

nyelvrokonság, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar, 

ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék; ősi 

szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó; nyelvújítás, ortológus, 

neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet 

 

Tematikai 

egység/ Fejlesztési 

cél 

 

 

Szótárhasználat 

 

OK  

4 óra 



Előzetes tudás A tanult anyanyelvi ismeretek. 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Rendszerező képesség, önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek 

és a követelményeknek megfelelő tételvázlatok összeállítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- a fontosabb egynyelvű papír alapú és digitális szótárfajták 

megismerése, tanulmányozása: értelmező szótár, történeti- 

etimológiai szótár, szinonimaszótár, helyesírási szótár, 

szlengszótár, nyelvművelő kéziszótár, Magyar Történeti Szövegtár, 

írói szótárak, tájszótár 

Történelem,társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; etika; 

filozófia; idegen nyelvek: 

a nyelvről, a 

nyelvhasználatról 

szerzett ismeretek. 

 

KULCSFOGALMA K/ 

FOGALMAK 

értelmező szótár, etimológiai szótár, szinonimaszótár, rétegnyelvi szótár, írói 

szótár 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Felkészülés az érettségire OK  

20 óra 

  A rendszerező képesség fejlesztése 

 Az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és 

a követelményeknek megfelelő tételvázlatok összeállítása 

 A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és 

szövegalkotási ismeretek rendszerezése 

 

 

 


