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MAGYAR NYELV 

 

A tantárggyal kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések:  

 

 A 7–8. évfolyamon tovább folytatódik az általános iskolai ismeretek bővítése, a 
kompetenciák fejlesztése (azaz megerősítése, finomítása, hatékonyságuk, 
változékonyságuk növelése), és az érzelmi nevelés. 

 

 Ennek a tanítási-tanulási szakasznak a végére a tanulók biztos szövegértési készséggel 
rendelkeznek, szövegalkotási képességeiket folyamatosan bővíteni kell. Cél, hogy a 8. 
évfolyam végére a tanulók értőn alkalmazzák a nyelvi ismereteiket: értsék anyanyelvük 
szerkezetét, grammatikáját, össze tudják vetni anyanyelvük sajátosságait az általuk 
tanult idegen nyelv sajátosságaival. Ismerjék fel az adott kommunikációs helyzetet, 
ennek megfelelően az általuk tanult műfajokban, írásban és szóban helyesen és 
pontosan, a magyar nyelv szabályai szerint fejezzék ki magukat.  
 

 

 Tudják alkalmazni a digitális szövegalkotás és -befogadás módjait. Képesek legyenek 
saját véleményüket logikusan kifejteni, érvelni, s tanulják meg a toleráns 
nyelvhasználatot. Ezek birtokában tudnak a tanulók egymással együttműködni, 
csapatban és párban dolgozni, így tudják megérteni egymás gondolatait, és saját 
gondolataikat a lehető legpontosabban elmondani, megértetni másokkal. Ez teremt 
lehetőséget a személyiségük fejlesztésére, érzelmi nevelésükre is.  

 

 A 7–8. évfolyamon a tanulók a magyar nyelv rendszerének további szintjeit ismerik 
meg. A nyelvi oktatás középpontjában továbbra is a szövegértés és a szövegalkotás 
tanítása áll.  A tanult nyelvi szintek nyelvtani ismereteit a diákok a szövegek 
értelmezésében, a szövegalkotásban és az idegen nyelv tanulásában betöltött szerepük 
szerint vizsgálják. Ennek a tananyagnak a középpontjában az egyszerű és összetett 
mondatok, az állandósult szókapcsolatok állnak. A funkcionális nyelvhasználati 
ismeretek mellett a tanulók elhelyezik a magyar nyelvet a világ nyelvei között, 
tájékozódnak a magyar nyelv történetének főbb állomásairól, közben többféle 

szövegépítő eljárással, kommunikációs technikával találkoznak. 
 

 A nyelvoktatásban fontos szerepet kap az egyéni fejlesztés. A tanulás tanítása (elemző 
olvasás, kulcsszavak, lényegkiemelés, vázlatírás, gondolati váz elkészítése, 
szövegalkotás) a magyar nyelv tanításának is lehetősége és feladata.  
 

  



 

 

7. évfolyam 

 

 

 

Témakör I. A kommunikáció, a digitális 
írásbeliség fejlesztése 

Órakeret  

Törzsanyag 

Kommunikáció szóban és írásban 

Alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő 

Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás 

Vita és érvelés 

Kommunikációs zavar 

A tömegkommunikáció szerepe, feladatai, tájékoztató és 
véleményközlő műfajai 

Reklám, hirdetés, apróhirdetés 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK FOGALMAK 

 A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek alkalmazása 
mindennapi helyzetekben 

 A kommunikációs zavar felismerése, néhány megismert 
korrekciós lehetőség alkalmazása 

 A szövegértési készség fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

 A közéleti megnyilatkozás alapjainak elsajátítása 

 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

 Az önálló tanulási és ismeretszerzési képesség fejlesztése 

hagyományos és digitális források, eszközök használatával 
 A tömeg- és digitális kommunikáció jellemzőinek 

megismerése 

 A kommunikációs zavar felismerése, javítása 

 Vita- és érvelési kultúra elsajátítása 

 A közéleti beszédformák (felszólalás, hozzászólás, alkalmi 

beszéd) felismerése és alkalmazása 

tömegkommunikáció, 
kommunikációs zavar, 
vélemény, vita, érv, 
cáfolat, hozzászólás, 
felszólalás, alkalmi beszéd  

 

 



 

 

Témakör 

II. Mondat a szövegben – az 

egyszerű mondat részei, az 
alá- és mellérendelő 
szószerkezetek, a 
szóösszetételek 

Órakeret  

Törzsanyag 

A mondat a szövegben, a mondatok csoportosítása 

Az állítmány 

Az alany 

A tárgy 

Határozók 

Hely-, idő-, állapot- és módhatározó 

Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél-és állandó határozó 

A jelzők  

Minőség-,mennyiség-, birtokos és értelmező jelző) 

A mellé- és alárendelő szószerkezet 

Az egyszerű mondat szerkezete 

Az egyszerű mondat helyesírása 

Szóképzés 

Alárendelő szóösszetételek 

Mellérendelő szóösszetételek 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK FOGALMAK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak 
megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 A nyelv változásainak megfigyelése 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mondatfajták azonosítása a közlési szándék szerint a beszélt 
és az írott nyelvben 

 Egyszerű mondat típusainak felismerése, elemzése 

 Az egyszerű mondat központozása 

 Az összetett szavak helyesírásának alapvető szabályai 
 A mellérendelő és az alárendelő szószerkezet fajtáinak 

megismerése, elemzése 

 A mondatrészek megtanulása (alany, állítmány, tárgy, 
határozók [időhatározó, helyhatározó, részeshatározó, mód- 

egyszerű szó, összetett 
szó, mondatrészek, 
szószerkezetek 
(alárendelő: alanyos, 
tárgyas, határozós, jelzős; 
mellérendelő: 
kapcsolatos, ellentétes, 
választó, magyarázó, 
következtető); 
szóösszetétel, szóképzés, 
szórend 

 



 

 

és állapothatározó, ok-és célhatározó, eszköz- és társhatározó, 
állandó határozó]), jelző [minőségjelző, birtokos jelző, 
mennyiségjelző, értelmező]  

 A szórend és a mondatjelentés kapcsolatának vizsgálata 

 A szó elsődleges jelentésének, illetve a metaforikus 
jelentésnek elkülönítése, tudatos alkalmazása  

 A főbb szóalkotási módok (szóösszetétel, szóképzés) ismerete 

 Az összetett szavak alapvető helyesírási szabályainak 
elsajátítása 

 Digitális és papíralapú iskolai helyesírási segédeszközök: 
szótárak és szabályzatok és helyesírási portálok önálló 
használata 

 

 

Témakör 

III. A magyar nyelv társadalmi 
és földrajzi változatai, 
ritkább szóalkotási módok – 

játékos feladatokkal 

Órakeret  

Törzsanyag 

A köznyelv és csoportnyelvek 

Nyelvjárások 

Ritkább szóalkotási módok 

Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések 
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Témakör IV. Rendszerezés, 
ismétlés 

Órakeret 

Törzsanyag A tanév során tanult ismeretek rendszerező 
ismétlése. 

4 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló tisztában van a kommunikációs ismeretek alapfogalmaival, ismeri az ehhez kapcsolódó 
gyakorlati műfajokat. Az egyszerű mondat részeit, szószerkezeit felismeri, képes elemezni azokat. A 
szóalkotási módokat ismeri és biztonsággal elemzi. Meg tudja különböztetni a tanult területi és 
társadalmi nyelvváltozatokat, azok elméleti fogalmaival is tisztában van. 



 

 

Magyar nyelv 

 

9–12. ÉVFOLYAM  
 

Az anyanyelv már nevében is a legszorosabb összetartozást fejezi ki az azonos nyelvet beszélő 
emberek között. Az anyanyelven megszülető irodalom alkotói és hallgatói olyan olvasói 
hagyományt, kultúrát teremtenek, amely megerősíti egy közösség tagjainak az identitását, mert 
a „… nemzeti hagyomány s nemzeti poézis szoros függésben állanak egymással.”(Kölcsey 
Ferenc). Egy nemzet megmaradásának alapja, de fennmaradásának, jövőjének  is a záloga a 
kultúrája, az anyanyelve.  
A magyar nyelv és irodalom tantárgynak ezért van kitüntetett szerepe: gondolkodni tanít, 
ismereteket ad át, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz. Egy nép szimbolikus szövegei 
többnyire irodalmi alkotások, amelyek a legszorosabb összetartozást fejezik ki. Ezek olvasása, 
tanítása személyiséget formál, fejleszti a szépérzéket, az ítélőképességet, az erkölcsi 
érzékenységet. Ezzel a magyar nyelv és irodalom tantárgy az érzelmi nevelés egyik 
legfontosabb eszköze.  
Kultúránk, benne irodalmunk magyarul született meg, és ezen a nyelven formálódik tovább. A 
magyar irodalom a Kárpát-medence magyarságának irodalma. Nyelvünk, történelmünk, 
kultúránk közös. Kulturális értelemben egy nemzet vagyunk. Ezért a magyar nyelv és irodalom 
tantárgy  is a Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen és 
egységben kezeli.  
 

A középfokú képzés szakaszában, a 9–12. évfolyamon a nevelésnek-oktatásnak sok és sokrétű 
cél- és feladatrendszere van: 

 cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 
kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai 
értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Ismerjék és értsék 
múltjukat, jelenüket, benne önmagukat.  

 A tanulók felkészítése arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később 
formálói legyenek.  

 A tanulók megértsék a gondolkodás, a viselkedés és a nyelvhasználat összefüggéseit,  
ennek feltétele a biztos szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése. Az, hogy 
a diákok szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek megfelelően 
tudják kifejezni magukat.  

 Ismerjék nyelvünk szerkezetét, grammatikáját, a nyelvhelyességi szabályokat, a 
stilisztikai árnyalatokat, hiszen csak ezek ismeretében tudják megítélni saját és a többi 
ember nyelvi teljesítményét. Ezek alapján ismerik fel az adott kommunikációs 
helyzetet, szövegösszefüggést, a műfaji elvárásokat. 

 Cél, hogy a nyelvi megnyilatkozások jelentésszintjeit és -árnyalatait a képzési szakasz 
végén megértsék, mert így veszik észre a manipulációt vagy értik meg  az összetett 
üzeneteket. 

 A tanulók tudják elhelyezni anyanyelvüket a világ többi nyelve között, ismerjék 
nyelvük történelmi fejlődését. Értsék, hogy a nyelv a jelenben is folyamatosan változik, 
s ezért a változásért felelősséggel tartoznak.  

 Alakuljon ki nyelvhasználati igényességük. Legyen elemi elvárás számukra – 

önmaguktól és másoktól is – a pontos és a magyar nyelvhelyességi szabályokat betartó 
szövegalkotás, a magyar helyesírás szabályainak ismerete. 



 

 

 Értsék meg és példákkal tudják szemléltetni, hogy a nyelv és a gondolkodás, a beszéd 
és a gondolkodás feltételezik egymást, szorosan összefüggnek, ismerjék fel, hogy a 
nyelv szegényedése a gondolkodás szegényedését jelenti.  

 Fontos cél a digitális kompetencia fejlesztése is, az IKT-eszközök tudatos és kreatív 
alkalmazása.  

 A digitális világ bővülésével a diákokra hatalmas információ-mennyiség zúdul. Meg 
kell tanulniuk kiválasztani a fontos, értékes adatokat és ismereteket, azt is, hogy ezen 
adatokat és információkat etikusan és kritikusan használják, építsék be  tudásukba. 

 Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek 
megfelelő művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti ismeretekkel. 
A képzési szakasz első felében ezek az ismeretek állnak a tananyag középpontjában. 
Fontos, hogy a diákok az irodalmat egy közösség történelmi-társadalmi folyamataként 
is lássák. A képzési szakasz második felében a szerzői portrék és  látásmódok is helyet 
kapnak. Mindkét képzési szakasz célja és feladata az irodalmi művek elemző 
értelmezése. Ez fejleszti a gondolkodást, az erkölcsi érzéket, segíti az érzelmi nevelést. 
Az önálló elemzési készség fejleszti az önismeretet, önbizalmat ad, fejleszti az 

anyanyelvi kompetenciát is. 
 Cél, hogy a tanulók rendelkezzenek az irodalmi művek értelmezéséhez szükséges 

elemzési stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló 
értelmezés kialakítására. 

 Vegyék észre a különböző korok szerzői, művei között kialakuló párbeszédet, az 
irodalom vándortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 

 A XXI. század emberei már élethosszig tanulnak, ezért a diákoknak meg kell őrizni 
kíváncsiságukat, meg kell tanulniuk középiskolás módon tanulni. Ennek feltétele, hogy 
olvasó emberekké neveljük őket, akik többféle olvasási és értelmezési technikákkal 
rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze 
tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális 
szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az összefüggéseket. Tudnak 
önállóan jegyzetelni. 

 Alakuljon ki a diákokban az önfejlesztés igénye. Ennek alapja az önvizsgálaton alapuló 
magatartás és gondolkodás fejlesztése. Az irodalmi szövegek sokfélesége biztosítja, 
hogy olyan esztétikai, morális, lélektani, társadalmi kérdésekkel szembesüljenek a 
tanulók, amelyekben felismerik önmagukat, saját gondjaikat. 

 Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 
 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az 
alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá 
nevelés; mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás; anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek; 
irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. Minden 
nyelvtanóra kiemelt feladata a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. 
 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A tantárgyi 
koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik fontos elve. Bizonyos irodalmi témakörök 
feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését az órai 
munkába vagy a házi feladatba. 
 

A magyar nyelv és irodalom tanításának nemcsak a műveltségátadás, a kompetenciafejlesztés, 
hanem az érzelmi nevelés is a célja. A diákok érzelmi fejlődése az alapja későbbi személyes 
boldogulásuknak, együttműködési képességüknek, társadalmi beilleszkedésüknek és kulturált 
viselkedésüknek. 



 

 

A képzési szakasz feladata, hogy a tanulókat felkészítse az érettségire, tegye lehetővé – 

megfelelő ismeret, műveltség átadásával, a tanulói kompetenciák fejlesztésével – a sikeres 

továbbtanulást, a társadalomba való beilleszkedést. Érett, gondolkodó, ép erkölcsi érzékkel 
rendelkező, kiegyensúlyozott felnőttekként kerüljenek ki a közoktatásból. 
 

Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra kell fordítani. Az órakeret 20%-át a szaktanár 
választása alapján a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy 
a tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése, előadó 
meghívása), kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására lehet felhasználni. A 

választást segítő javaslatok a részletesen szabályozott kötelező törzsanyag mellett találhatók.   
A magyar nyelv és irodalom tantárgy kötelező törzsanyagában csak lezárt, biztosan értékelhető 
életművek szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár szabadon beilleszthet 

kortárs alkotókat, műveket a tananyagba.  
Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy az órakeret 100%-át a törzsanyag tanítására kell fordítania, 
lemondhat a választás lehetőségéről.  
 

 

A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.  
 

A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, művek 

 

I. A törzsanyag 

A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények 
elérését biztosítják. 

II. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi 
sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 

 

A törzsanyagot jelentő témákra, művekre, tevékenységekre szánt órák nem vonhatók össze a 
szabadon választott témák, művek értelmezésére szánt órákkal. Az ajánlott, illetve választott 
témákra szánt órakeretet a pedagógus akkor használhatja fel, ha a törzsanyagot már feldolgozta 
a diákokkal. 
A szövegek kiválasztásakor is ez a két elv érvényesül a magyar nyelv és az irodalom tanításában 
is: a törzsanyag témái és művei, a hozzájuk kapcsolódó választható témák, művek, illetve a 
szabadon választható témák, művek. 
Az irodalom és média (film, tévéjáték, színház) kapcsolata azt jelenti, hogy a szaktanár döntése 
alapján – a kötelező olvasmányok kivételével – vagy a művet olvastatja el a diákokkal, vagy 
annak feldolgozását nézik meg. 
 

 

 

  



 

 

9–10. ÉVFOLYAM 

 

A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere: 
 A tanulás tanulása. Egy új tanulási szakaszt kezdenek el a diákok, nagyobb, 

bonyolultabb tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni, 
vázlatot írni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és szándékaik szerint 
árnyaltan, adekvátan kifejezni. 

 A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a 
magyar nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti, 
feltétele a gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is. 

 A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai, 
stilisztikai) ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen 
csak így tudják a tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.   

 Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.  
 A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő 

ismeretekkel ahhoz, hogy kérdéseket tudjanak megfogalmazni, az irodalmi szereplők, 
konfliktusok és saját élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon 
elvonatkoztató képességük, s igényük és képességük arra, hogy kifejezzék saját 
véleményüket. 

 Ez a két évfolyam a diákok számára a tájékozódás, saját tehetségük és érdeklődési körük 
felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és 
ismerethordozóval találkozzanak. 

 Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül 
egyre erőteljesebb szerepet kapnak a digitális eszközök. Cél ezek észszerű, 
gondolkodásukat segítő, etikus használatának elsajátítása. 

 A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi 
(irodalomtörténeti, -elméleti, és műfaji) ismeretek elsajátítása elvárt eredmény, hiszen 
a képzési szakasz második felében csak így lesznek képesek a tanulók az 
irodalomtörténeti ismereteiket rendszerezni, így sajátítják el a nyelvészet és az 
irodalomtudomány – korosztályuknak megfelelő szintű – szaknyelvét, s így tudnak az 
érettségi dolgozatban is elvárt szintű, nyelvezetű esszét, érvelést, műfajnak megfelelő 
gyakorlati szöveget alkotni. 

 

A magyar nyelv és irodalom nem pusztán tantárgy a középiskolában, hanem kulcsszerepet tölt 
be a tanulók identitásának kialakításában, megismerteti velük saját kultúrájukat, nemzeti 
önazonosságukat, fejleszti érzékenységüket. A tanulókat segíti abban, hogy a kommunikációs 
célnak megfelelően fejezzék ki magukat. Fejlődjék érvelési kultúrájuk, könnyebben 
beilleszkedjenek környezetükbe, és ismerjék fel saját tehetségüket. 
  

Magyar nyelvből a 10. évfolyamon év végén a tanulók anyanyelvi ismereteinek felmérése 
ajánlott. 
  



 

 

9. évfolyam 

A tantárgy heti óraszáma: 2 

A tantárgy éves óraszáma: 68 

 

TÖRZSANYAG  
 

SZABADON 

FELHASZNÁLHATÓ ÓRÁK 

I. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális 
kommunikáció                                                                                              23 

óra 
A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói 
2 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

A reklámok hatása nyelvhasználatunkra 

1 óra 

 

 

 

 

A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: 
levél, kérvény, önéletrajz, motivációs 
levél, beadvány, nyilatkozat, 
meghatalmazás, egyszerű szerződés 

10 óra 

 

A személyközi kommunikáció 

2 óra 
A nem nyelvi jelek 

2 óra 

A tömegkommunikáció fogalma, típusai és 
funkciói 
1 óra 

A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra 
és a nyelvre 

1 óra 

Médiaműfajok 

3 óra 

A digitális kommunikáció jellemzői, 
szövegtípusai, az új digitális nyelv 

1 óra 

 

II. A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a 
magyar és az idegen nyelvek                                                                      40 

óra 

A nyelvi szintek 

1 óra 

 

 

 

 

Fonémák más nyelvekben.  
1 óra 

A magyar fonémák összevetése a tanult 
idegen nyelvek fonémáival 
1 óra 

 

 

 

A magyar nyelv hangrendszere 

2 óra 

Hangkapcsolódási szabályszerűségek 

2 óra 

A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, 
jel, rag) 

5 óra 

A magyar nyelv szófaji rendszere: 
alapszófajok, mondatszók és viszonyszók 

5 óra 



 

 

A szószerkezetek (szintagmák) 
1 óra 

 

 

 

 

 

 

Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal 
3 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyesírási gyakorlatok 

8 óra 

 

 

A mondat fogalma és csoportosítási 
szempontjai 

1 óra 

Az egyszerű mondat: 
az alany, az állítmány, a tárgy, a határozók, a 
jelzők 

3 óra 

Az összetett mondat 
1 óra 

Az alárendelő összetett mondatok 

3 óra 

A mellérendelő összetett mondatok 

1 óra 

A többszörösen összetett mondatok 

2 óra 

 Ismétlés, számonkérés             5 óra 

TÉMAKÖR: Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális 
kommunikáció 

ÓRASZÁM: 23 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció jellemzőinek tudatosítása, hatékony alkalmazásának fejlesztése 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek alkalmazása 

 A hallás utáni és a szóbeli szövegértési készség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben  
 Az önálló véleményalkotás, az önreflexió fejlesztése 

 A kommunikáció tényezői 
 A kommunikációs célok és funkciók 

 A kommunikáció jelei 
 A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai 
 A kommunikációs kapcsolat illemszabályai 
 A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, 

beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés 

  



 

 

FOGALMAK 

kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, 
kontextus, a világról való tudás);  kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, 
kifejező, metanyelvi, esztétikai finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi 

jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák);  digitális kommunikáció 
jellemzői, szövegtípusai, a hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, 
önéletrajz, motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés, 

önéletrajz stb. 

TÉMAKÖR: A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a 
magyar és az idegen nyelvek 

ÓRASZÁM: 40 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának gyakorlása 

 Kreatív nyelvi fejlesztés 

 A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei 
 A szavak és osztályozásuk 

 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepe a kommunikációban 

 A szószerkezetek  
 A mondatrészek 

 A mondatok csoportosítása 

 Szórend és jelentés  
 Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is 

 Helyesírás fejlesztése 

FOGALMAK 

nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása, 
osztályozási szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma; 
mondatrészek: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat 

szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és jelentés 
összefüggései 

TÉMAKÖR: Ismétlés, számonkérés 

ÓRASZÁM: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 
 A fejezet témaköreinek áttekintése 

 A fejezetben tanult fogalmak ismétlése 

 A fejezetben elsajátított ismeretek elmélyítése 

 A fejezetben tanultak számonkérése 



 

 

Magyar nyelv 

10. évfolyam 

A tantárgy heti óraszáma: 1 

A tantárgy éves óraszáma: 34 

 

TÖRZSANYAG  
27 óra 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ 
ÓRÁK 

7 óra 

I. A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar 
és az idegen nyelvek                                                                                      2 óra 
A nyelv mint jelrendszer 

2 óra 

 

II. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; 
szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás                                             13 + 2 óra 
A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a 
beszédhelyzet 
1 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szövegértési feladat megoldása 

A szöveg típusai, a szöveg szerkezete 

1 óra 

A szövegkohézió (lineáris és globális) 
3 óra 

A szöveg kifejtettsége 

1 óra 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, 
fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv) 
1 óra 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok 
és nyelvhasználati színterek szerint 
1 óra 

A legjellegzetesebb szövegtípusok, 
szövegfajták  
1 óra 

Az esszé 

1 óra 

A munka világához tartozó szövegek (a 
hivatalos levél típusai, önéletrajz, motivációs 
levél) 
1 óra 

Az intertextualitás 

1 óra 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek 
szerepe a szöveg értelmezésében 

1 óra 



 

 

2 óra 

 

III. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, 
alakzatok                                                                                                12 + 3 óra 
A stílus fogalma és hírértéke 

1 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stíluseszközök felismerése szépirodalmi és 
köznyelvi szövegekben 

3 óra 

A stílus kifejező ereje 

1 óra 

Stílusrétegek: 
társalgási, tudományos, publicisztikai, 
hivatalos, szónoki és irodalmi stílus 

5 óra 

Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, 
patetikus, népies, familiáris, költői, archaikus) 
1 óra 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, 
nominális stílus, a körmondat) 
1 óra 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 

1 óra 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő 
szóképek /metafora, szinesztézia/, érintkezésen 
nyugvó szóképek /metonímia, szinekdoché/, 
összetett szóképek /összetett költői kép, 
allegória, szimbólum/) 
2 óra 

 Ismétlés                                      2 óra 
 

TÉMAKÖR: Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális 
kommunikáció 

ÓRASZÁM: 2 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvnek. mint jelrendszernek megismerése 

FOGALMAK 

jel, jelrendszer 

  



 

 

TÉMAKÖR: A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; 
szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 

ÓRASZÁM: 13 + 2 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szövegről való tudás és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése 

 A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban 

 A szövegelemző képességek fejlesztése 

 A szöveg fogalma, jellemzői 
 A szöveg főbb megjelenési formái, típusai, műfajai, korának és összetettségének 

jellemzői 
 A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek 

 A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje 

 Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői 
 Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás 

 A szóbeli és az írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 Helyesírási szótárak használatának tudatosítása 

 A szövegolvasási típusok és szövegértési stratégiák 

 Szövegtípusok: digitális és hagyományos, folyamatos és nem folyamatos 

 Összefüggő szóbeli szöveg: felelet, kiselőadás, hozzászólás, felszólalás 

 A magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb. 
 Az esszé 

FOGALMAK 

szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet; szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz; 
szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím); 
szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv); 
nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és 
visszautalás, deixis, egyeztetés); intertextualitás, összefüggő szóbeli szövegek: előadás, 
megbeszélés, vita; a magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; esszé 

TÉMAKÖR: Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, 
alakzatok  

ÓRASZÁM: 12 + 3 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A stílus szerepének tudatosítása 

 A stiláris különbségek felfedeztetése 

 Az alakzatok és a szóképek hatásának, szerepének vizsgálata szövegelemzéskor 
 A stílus, a stilisztika, a stílustípusok 

 A stílusérték 

 A stílushatás 



 

 

 Stílusgyakorlatok 

 A hangalak és jelentés viszonyának felismertetése 

 Értelmezési gyakorlatok különböző beszédhelyzetekben 

 A mondat- és szövegjelentést meghatározó tényezők felismertetése, tudatosítása 

 A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés 
tudatosítása 

 A mindennapi kommunikáció gyakori metaforikus kifejezéseinek és használati körének 
megfigyelése, értelmezése 

 Szótárhasználat fejlesztése 

 A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői 
 A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek 

 A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező 

 Motivált és motiválatlan jelentés  
 A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használatuk 

 A mondat- és szövegjelentés 

FOGALMAK 

stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi 
és állandó); stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, 
irodalmi); stílushatás; néhány gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi 
példákban, jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; 
denotatív, konnotatív jelentés; metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, 
hangutánzó, hangulatfestő szó; egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon 
értelmű szó, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés 

 

TÉMAKÖR: Ismétlés 

ÓRASZÁM: 2 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 
 A fejezet témaköreinek áttekintése 

 A fejezetben tanult fogalmak ismétlése 

 A fejezetben elsajátított ismeretek elmélyítése 

 

 

 


