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SOÓSNÉ LEHOCZKI BEÁTA 
MAGYAR IRODALOM  
11. B OSZTÁLY 
 

az óra 
száma 

a téma órákra osztása didaktikai 
feladatok 

fejlesztési 
területek 
(attitűdök, 
készségek, 
képességek) 

ismeretanyag 
(fogalmak, 
szabályok) 

módszerek, 
munkaformák 

szemléltetés, 
eszközök 

megjegyzések 

1. Bevezető óra, az értelmező 
elemzésről tanultak 
felelevenítése 

az éves 
tananyag 
bevezetése, 
rendszerezés 
– ismereteket 
előhívó óra 

műelemzési, 
értelmezési 
készségek, 
képességek, 
érvelési készség, 
vitakultúra 

a műelemzés – 
értelmezés 
szempontjai, 
lépései; 
a hatáskeltés 
eszközei 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat 

IKT - PPT kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, etika, 
történelem, 
természetismeret 

2. Bemeneti mérés: 
műértelmezés/összehasonlító 
elemzés 
 

ellenőrzés, 
értékelés 

szövegalkotás, 
szövegszerkesztés, 
nyelvhasználat, 
helyesírás, íráskép, 
értelmezés, 
műelemzés, 
érvelés 

a műelemzés – 
értelmezés 
szempontjai, 
lépései; 
a hatáskeltés 
eszközei 

pr. (egyéni) 

 

feladatlap, szöveg 
IKT 

kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, etika, 
történelem, 
természetismeret 

3. A mérés értékelése 
 

ellenőrzés, 
értékelés 

szövegalkotás, 
szövegszerkesztés, 
nyelvhasználat, 
helyesírás, íráskép, 

a műelemzés – 
értelmezés 
szempontjai, 
lépései; 

pr. 

megbeszélés 

feladatok és 

feladatlap, szöveg 
IKT 

kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, etika, 
történelem, 
természetismeret 
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értelmezés, 
műelemzés 

a hatáskeltés 
eszközei 

hibatípusok – 
típushibák 
szerint 
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Életmű – Petőfi Sándor 

4. Petőfi élete, pályaképe  ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

értő olvasás, önálló 

anyaggyűjtés 

az életrajz és az alkotói 

pálya jelentős eseményei, 

fordulatai; műfaji és 

tematikai sokszínűség, a 

nyelvezet újszerűsége 

frontális tankönyv, IKT – 

PPT, életrajzi 

könyvek, fotók 

történelem 

5. Petőfi tájlírája – Az alföld ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

műértelmező 

képesség 

Az alföld  magyarázat, 

megbeszélés, 

páros, egyéni 

szöveggyűjtemény néprajz, történelem, 

társadalomismeret, 

etika, természetismeret 

6. Petőfi tájlírája – A puszta, 

télen 

ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

műértelmező 

képesség 

A puszta, télen magyarázat, 

megbeszélés, 

páros, egyéni 

szöveggyűjtemény néprajz, történelem, 

társadalomismeret, 

etika, természetismeret 

7. Petőfi forradalmi 

látomásköltészete 

ismeretszerzés, 

ismeretbővítés, 

az ismeretek 

előhívása 

elemző és értelmező 

képességek 

A XIX. század költői – 

verselemzés, Egy gondolat 

frontális, dr. szöveggyűjtemény földrajz, 

társadalomismeret, 

történelem 

8. Petőfi szerelmi költészete ismeretszerzés, 

ismeretbővítés, 

az ismeretek 

előhívása 

műelemző képesség Szeptember végén, Minek 

nevezzelek? - verselemzések 

frontális, dr. szöveggyűjtemény földrajz, biológia, 

képzőművészetek 

9. Petőfi: Az apostol  

 

ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

olvasási készség, 

szövegértés, 

értelmezés 

keletkezés, műfaji 

sajátosságok, nyelvezet, 

verselés, jellemek; 

stílushatások; cselekmény –

szerkezet, életrajzi vonások, 

üzenet 

frontális, dr. IKT – PPT, a mű 

szövege 

történelem, 

társadalomismeret, 

földrajz, filozófia, etika 

10. A forradalom szervezője, a 

szabadságharc katonája 

ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

műelemző képesség Nemzeti dal, Föltámadott a 

tenger, Európa csendes… 

csoportmunkák a mű szövege történelem, 

társadalomismeret, 

földrajz, filozófia, etika 
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Életmű – Arany János 

11. Arany pályaképe 

 

ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

értő olvasás, 

lényegkiemelés, 

rendezett íráskép 

az életrajz és az alkotói 

pálya jelentős eseményei, 

fordulatai; műfaji és 

tematikai sokszínűség, a 

nyelvezet újszerűsége 

tanári 

magyarázat, 

megbeszélés; 

dr. 

tankönyv, életrajzi 

könyvek, fotók, IKT 

– PPT 

történelem, 

társadalomismeret, 

etika 

12. A személyes válság és a 

kiábrándulás versei 

ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

értelmezési 

készségek 

Letészem a lantot, 

Kertben, Ősszel - 

verselemzések 

 

csoportmunka, 

megbeszélés 

szöveggyűjtemény filozófia, történelem, 

társadalomismeret, 

etika 

13 - 

14. 

Nagykőrösi balladák ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

az összehasonlítás 

képessége 

A wales-i bárdok, V. László tanári 

magyarázat, 

csoportmunka; 

pr. 

szöveggyűjtemény, 

NET – IKT (a versek 

színművészi 

tolmácsolása) 

rézkarcok; 

zene, képzőművészet, 

történelem, 

pszichológia, 

színművészet 

15. Nagykőrösi balladák  ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

értelmezési 

készségek, 

rendezett íráskép – 

önálló jegyzetelés 

Szondi két apródja frontális szöveggyűjtemény, 

NET – IKT 

(a versek 

színművészi 

tolmácsolása) 

megzenésítés, 

rézkarcok; 

zene, képzőművészet, 

történelem, 

pszichológia, 

színművészet 

16. Nagykőrösi balladák  ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

értelmezési 

készségek, 

rendezett íráskép – 

önálló jegyzetelés 

Ágnes asszony 

 

frontális szöveggyűjtemény, 

NET – IKT: Orbán 

Dénes János verse 

néprajz, anyanyelv, 

pszichológia, etika 

17. Őszikék  ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

műelemző készség, 

értő olvasás 

a kötet bemutatása, 

Epilógus, Magányban - 

verselemzés 

frontális szöveggyűjtemény, 

NET – IKT – 

illusztrációk 

megtekintése 

filozófia, etika, 

társadalomismeret, 

képzőművészetek 
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18. Őszikék – balladák ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

értelmezési 

képességek 

Híd - avatás dr., 

megbeszélés 

szöveggyűjtemény, 

NET: IKT 

(a versek 

színművészi 

tolmácsolása) 

társadalomismeret, 

néprajz, történelem, 

pszichológia, 

színművészet 

19. Őszikék - népi témájú 

balladák 

ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

az összehasonlítás 

képessége 

Vörös Rébék, Tetemre hívás, 

Tengeri - hántás 

dr., 

csoportmunka, 

majd 

megbeszélés 

szöveggyűjtemény, 

NET: IKT 

(a versek 

színművészi 

tolmácsolása) 

társadalomismeret, 

néprajz, történelem, 

pszichológia, 

színművészet 

Látásmód – Jókai Mór 

20. Jókai élete, regényírói 

művészete 

ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

értő olvasás, 

lényegkiemelés, 

rendezett íráskép 

(vázlat, jegyzet) 

az életút főbb állomásai, a 

Jókai – regények 

jellemvonásai 

frontális tankönyv, IKT - PPT történelem, 

képzőművészetek 

21. Az arany ember ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

értő olvasás, 

értelmező képesség, 

szókincsfejlesztés 

keletkezés, műfaji jellemzők, 

cselekmény – szerkezet; 

jellemek, motívumok, 

romantikus és realista 

elemek, mondandó 

frontális és 

egyéni, pr. 

a mű szövege, IKT – 

PPT 

társadalomismeret, 

földrajz, etika, 

filmművészet 

22. Összefoglalás összefoglalás, 

rendszerezés 

összefüggések 

felismerése, a 

gondolatok árnyalt 

szóbeli 

megfogalmazása 

a témakörben tanultak 

áttekintése tanári kérdéssor 

alapján 

páros és egyéni, 

diff. 

a mű szövege, IKT - 

kérdéssor 

történelem, 

társadalomismeret, 

néprajz, etika, 

pszichológia, 

képzőművészetek 

23 - 

24. 

Számonkérés ellenőrzés, 

értékelés 

írásos 

kommunikáció – 

szövegalkotás, 

nyelvhasználat, 

dolgozat egyéni, pr. IKT - feladatlap történelem, 

társadalomismeret, 

néprajz, etika, 

pszichológia, 
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helyesírás, íráskép képzőművészetek 

Színház- és drámatörténet - Madách Imre: Az ember tragédiája 

25. Madách élete, nógrádi 
vonatkozásai 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

lényegkiemelés, 
szóbeli 
szövegalkotás, 
jegyzetkészítési 
technikák 

az életút és a pálya 
főbb mozzanatai, az 
alkotót ért hatások 

megbeszélés, 

tanári 

magyarázat 

IKT - PPT, tankönyv kapcsolódás: történelem, 
földrajz, filozófia 

26. Az ember tragédiájának 
keletkezése, kérdésfeltevései, 
műfaji sajátosságai 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

az emberi lét 
alapkérdéseinek 
értelmezése; idő - 
tér - anyag szerepe 
az emberiség és a 
különböző 
történelmi irányok 
tükrében 

keletkezési 
sajátosságok, műfaji 
előzmények, a drámai 
költemény műfaji 
sajátosságai, filozófiai 
hatások, problematika, 
történelemszemlélet 

megbeszélés, 

egyéni 

IKT - PPT, tankönyv, 
a mű szövege 

kapcsolódás: filozófia, vallás, 
színház, etika, irodalom 

27. Az ember tragédiájának 
szerkezete 
 
Ádám, Éva, Lucifer 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

a mű 
megértésének 
támogatása, 
olvasás – 
értelmezés, 
 jellemzés 

felépítés, cselekmény - 
szerkezet: keret- és 
történelmi színek, 
történelemszemlélet 
 
küzdés - és 
ráhagyatkozás egymást 
erősítő hatása 

megbeszélés, 

egyéni projekt; 

csoportmunka 

IKT - PPT, tankönyv, 
a mű szövege 

kapcsolódás: filozófia, vallás, 
színház, etika, irodalom, 
történelem 

Világirodalom - az európai epika és líra a romantika után (a 19. század második fele) 

28. Romantika és realizmus ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

a korstílusok 
stílushatásának 
felismerése Az 
arany ember című 
regény 
felelevenítésével 

a romantika és a 
realizmus történeti 
háttere, stílusjegyei, 
alkotói, a két korstílus 
együtthatása 

megbeszélés, 

tanári 

magyarázat 

IKT - PPT, net, 
képzőművészeti 
albumok, 
zeneművek részletei 

kapcsolódás: zene, 
képzőművészetek, 
történelem, 
társadalomismeret, film 
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29. A francia realizmus irodalma 
 
 
 
Balzac: Goriot apó 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 
 

a környezet és 
származás hatása a 
hősök karakterére, 
műértelmező 
készség 
 
közös értelmezés 
után a mű elemző 
bemutatásának 
képessége 

a realista és naturalista 
epika jellemzői 
(esztétikai elvek, 
tematika, látásmód, 
stílusjegyek),  
 
társadalmi háttér 
keletkezés, műfaji 
jegyek, a karrier - 
regény fogalma, 
szerkezet, cselekmény, 
jellemek, a lent és a 
fent világa, 
értékítéletek 

megbeszélés, 

tanári 

magyarázat, 

csoportmunka 

IKT - PPT, tankönyv, 
a mű szövege 

kapcsolat: történelem, 
társadalomismeret, irodalmi 
alkotások 

30 - 
31. 
 

Az orosz realizmus irodalma 
 
Az orosz realista kisepika 
 
Az orosz realista regény 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

a környezet és 
származás hatása a 
hősök karakterére, 
műértelmező 
készség 
közös értelmezés 
után a művek 
elemző 
bemutatásának 
képessége 
 

a realista kis- és 
nagyepika jellemzői 
(esztétikai elvek, 
tematika, látásmód, 
stílusjegyek), 
társadalmi háttér, a 
fölöslegesség érzése 
 
keletkezés, műfaji 
jegyek, a csinovnyik és 
a bürokrácia fogalma, 
szerkezet, cselekmény, 
jellemek, értékítéletek; 
a polifónia és az 
öntökéletesítés elve; 
Dosztojevszkij - Bűn és 
bűnhődés; Tolsztoj 
nagyregényei 

megbeszélés,  

tanulói 

beszámolók, 

tanári 

magyarázat 

tankönyv,  
IKT - PPT, a művek 
szövegei 

kapcsolat: történelem, 
társadalomismeret, földrajz, 
filozófia 
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32.  A líra megújulása a 19. század 
második felében 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

a kor 
stílusirányzatainak 
megismerése, a 
stílusjegyek 
felismerésének 
képessége 

impresszionizmus, 
szimbolizmus, l’art 
pour l’art, szecesszió 

megbeszélés, 

tanári 

magyarázat 

IKT - PPT, tankönyv kapcsolat: történelem, 
társadalomismeret, földrajz, 
filozófia, zene, 
képzőművészetek 

33 - 
34. 

A francia líra megújulása: 
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud 
költészete 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

lírai alkotások 
megértésének, 
értelmezésének 
képessége - közös 
értelmezés után 

művek megbeszélés, 

tanári 

magyarázat 

tankönyv, 
szöveggyűjtemény 

kapcsolat: képzőművészetek, 
zene; 
film (Teljes napfogyatkozás) 

Színház- és drámatörténet - az európai dráma és színház a 19. század második felében 

35. Az európai dráma és színház 
nagy korszakai - történeti 
áttekintés 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

a romantika utáni 
drámatörténet 
jellemző 
tendenciáinak 
felismerése, 
újítások, 
dramaturgiai 
sajátosságok 
felismerése 

a dráma és a színház 
kialakulása, története, 
jellemző korszakai, 
műfaji és technikai 
változások,  
a romantika utáni 
drámatörténet 
jellemző tendenciái; 
újítások, dramaturgiai 
sajátosságok 

megbeszélés, 

tanári 

magyarázat, 

tanulói 

beszámolók 

IKT - PPT kapcsolat: dráma és tánc, 
történelem, színház, földrajz 

36. Csehov drámái ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

a személyiség 
tisztelete, a 
megjelenített 
élethelyzetek, 
konfliktusok értő 
és felelős 
megítélése, férfi - 
női társadalmi 
szerepek 
megítélése, 
az élethazugság 

az európai dráma és 
színház a 19. század 
második felében, 
újdonságok; a csehovi 
dramaturgia 
sajátosságai; a Sirály 
című mű értelmező 
elemzése 

megbeszélés, 

tanári 

magyarázat 

tankönyv, a mű 
szövege 

kapcsolat: etika, színház, 
társadalomismeret 
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morális megítélése 

37. Ibsen drámái ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

a személyiség 
tisztelete, a 
megjelenített 
élethelyzetek, 
konfliktusok értő 
és felelős 
megítélése, férfi - 
női társadalmi 
szerepek 
megítélése, 
az élethazugság 
morális megítélése 

az európai dráma és 
színház a 19. század 
második felében, 
újdonságok; a csehovi 
dramaturgia 
sajátosságai; A 
vadkacsa/Nóra című 
mű értelmező 
elemzése 

megbeszélés, 

tanári 

magyarázat 

tankönyv, a mű 
szövege 

kapcsolat: etika, színház, 
társadalomismeret 

Magyar irodalom a 19. század második felében 

38. Portré: Mikszáth Kálmán élete, 
pályája 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

régióhoz - hazához 
kötődés - 
egyetemes emberi 
kérdések 

életút, pályakép, 
források, műfajok, 
alkotásmód 

tanári 

magyarázat, 

megbeszélés 

IKT - PPT, tankönyv, 
net 

kapcsolódás: földrajz, 
történelem, 
társadalomismeret 

39. A pályakezdés évei: Tót 
atyafiak, A jó palócok 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

lényegkiemelés, 
összefüggések 
felismerése, 
Mikszáth 
stílusművészetének 
felismerése 

a kötetek jellemzői, 
témák, motívumok és 
műfaji változatok a 
kötetek tükrében, a két 
kötet sajátosságai 

tanári 

magyarázat, 

megbeszélés 

IKT - PPT, tankönyv kapcsolódás: földrajz, 
történelem, 
társadalomismeret 

40. Az a fekete folt ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

novellaelemzési 
készség; alapvető 
emberi 
léthelyzetek 
megismerése (élet 
- halál, bűn és 
bűnhődés, 
szülőföld, haza, 
törvény, férfi - nő, 

a novella műfaji 
sajátosságai, Mikszáth 
novelláinak 
jellegzetességei az 
adott műben, 
keletkezés, szerkezet - 
cselekmény, jellemek, 
motívumok, erkölcsi 
tanítás 

megbeszélés, 

dr. 

a mű szövege kapcsolódás: földrajz, 
társadalomismeret, etika 
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szerelem) 

41. Bede Anna tartozása ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

novellaelemzési 
készség; alapvető 
emberi 
léthelyzetek 
megismerése (élet 
- halál, bűn és 
bűnhődés, 
szülőföld, haza, 
törvény, férfi - nő, 
szerelem) 

a novella műfaji 
sajátosságai, Mikszáth 
novelláinak 
jellegzetességei az 
adott műben, 
keletkezés, szerkezet - 
cselekmény, jellemek, 
motívumok, erkölcsi 
tanítás 

megbeszélés, 

dr. 

a mű szövege kapcsolódás: 
társadalomismeret, etika 

42. Péri Lányok szép hajáról ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

novellaelemzési 
készség; alapvető 
emberi 
léthelyzetek 
megismerése (élet 
- halál, bűn és 
bűnhődés, 
szülőföld, haza, 
törvény, férfi - nő, 
szerelem) 

a novella műfaji 
sajátosságai, Mikszáth 
novelláinak 
jellegzetességei az 
adott műben, 
keletkezés, szerkezet - 
cselekmény, jellemek, 
motívumok, erkölcsi 
tanítás 

csoportmunka, 

megbeszélés 

a mű szövege kapcsolódás: földrajz, 
társadalomismeret, etika 

43. Hová lett Gál Magda? ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

novellaelemzési 
készség; alapvető 
emberi 
léthelyzetek 
megismerése (élet 
- halál, bűn és 
bűnhődés, 
szülőföld, haza, 
törvény, férfi - nő, 
szerelem) 

a novella műfaji 
sajátosságai, Mikszáth 
novelláinak 
jellegzetességei az 
adott műben, 
keletkezés, szerkezet - 
cselekmény, jellemek, 
motívumok, erkölcsi 
tanítás 

csoportmunka, 

megbeszélés 

a mű szövege kapcsolódás: földrajz, 
társadalomismeret, etika 

44. Szegény Gélyi János lovai ismeretszerzés, 
ismeretbővítés  

novellaelemzési 
készség; alapvető 

a novella műfaji 
sajátosságai, Mikszáth 

páros munka, 
megbeszélés 

a mű szövege kapcsolódás: földrajz, 
társadalomismeret, etika 
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emberi 
léthelyzetek 
megismerése (élet 
- halál, bűn és 
bűnhődés, 
szülőföld, haza, 
törvény, férfi - nő, 
szerelem) 

novelláinak 
jellegzetességei az 
adott műben, 
keletkezés, szerkezet - 
cselekmény, jellemek, 
motívumok, erkölcsi 
tanítás 

45. Mikszáth és a dzsentri - 
regények, kisregények 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

a mű sok 
szempontú 
megközelítésének 
képessége  

a dzsentri fogalma, a 
regény keletkezése, 
szerkezete, 
cselekménye 

megbeszélés, 

tanári 

magyarázat, 

dr. 

IKT - PPT, a mű 
szövege 

kapcsolódás: földrajz, 
társadalomismeret, etika 

46. A Noszty fiú esete Tóth 
Marival 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

saját álláspont 
kifejtése 

korrajz és 
társadalomkritika, az 
alakok és motívumok 
rendszere 

megbeszélés, 

tanári 

magyarázat, 

dr. 

IKT - PPT, a mű 
szövege 

kapcsolódás: földrajz, 
társadalomismeret, etika 

47. Vajda János - portré ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

a 19. sz. második 
fele magyar 
irodalmának 
áttekintő 
megismerése; 
sajátosságok, 
jellemző 
tendenciák 
felismerése 

az életút és az alkotói 
pálya fő állomásai, 
jellemző sajátosságai; 
hangok - témák - 
formák, híd - szerep 

megbeszélés, 

tanári 

magyarázat 

IKT - PPT, tankönyv kapcsolódás: földrajz, 
társadalomismeret, etika, 
történelem, irodalom (Petőfi, 
Ady) 

48. A virrasztók ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

az allegorikus 
kifejezésmód 
befogadása 

a mű elemzése  frontális szöveggyűjtemény  

49.. Vajda tájlírája, magányversei ismeretszerzés, a tájlíra A vaáli erdőben, Nádas megbeszélés, szöveggyűjtemény kapcsolódás: filozófia, 
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ismeretbővítés irodalomtörténeti 
változásainak 
felismerése; 
alapvető emberi 
léthelyzetek 
(magány) 
előnyeinek és 
hátrányainak 
felismerése 

tavon; Üstökös - 
műelemzések 

csoportmunka földrajz, irodalom (Petőfi), 
pszichológia 

50. Vajda szerelmi költészete ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

a szerelmi 
költészet 
irodalomtörténeti 
változásainak 
felismerése, 
műelemző 
képesség 

Húsz év múlva - 
műelemzés 

megbeszélés, 

csoportmunka 

szöveggyűjtemény kapcsolódás: földrajz, 
irodalom (Petőfi, Juhász 
Gyula), pszichológia 

51.  Összefoglalás ismétlés, 
rendszerezés 

a művek 
értelmezésének 
kritikus 
befogadása, saját 
álláspont világos 
kifejtése, 
összefüggések 
felismerése 

témakörben tanultak; 
az összehasonlító 
elemzés és a 
novellaértelmezés 
trükkjei, technikái 

csoport- és 

páros munkák 

a művek szövege kapcsolódás: történelem, 
társadalomismeret, etika, 
filozófia, földrajz, pszichológia 

52 – 
53. 

Számonkérés – 
novellaelemzés/összehasonlító 
verselemzés 

ellenőrzés, 
értékelés 

novellaelemzési, 
összehasonlító 
verselemzési 
képesség, 
szövegalkotási, 
szövegszerkesztési 
készség, 
nyelvhasználat, 
íráskép, helyesírás 

összehasonlító 
elemzés/műértelmezés 

egyéni, projekt a vizsgálandó művek 
szövege 

kapcsolódás: földrajz, 
társadalomismeret, etika 



 

13 

 

Magyar irodalom - a Nyugat és első nemzedéke 

54. Újítások a XX. század eleji 
magyar irodalomban: a Nyugat 
 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

szövegértés, 
lényegkiemelés, 
vázlatírási 
technikák 

a magyar társadalom a 
századfordulón és a 
század elején, 
kulturális élet, 
eszmeáramlatok, 
stílusirányzatok, 
alkotók, folyóiratok 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális 

tankönyv, Nyugat – 
hasonmás kiadás 

kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, etika, 
történelem, 
képzőművészetek, zene 

Életmű - Ady Endre 

55. Ady pályaképe ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

olvasási készség, az 
értő és 
lényegkiemelő 
olvasás 

az életút állomásai, ill. 
annak irodalmi hatásai 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális 

tankönyv. életrajzi 
kötetek, fotók 

kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, etika, 
történelem, földrajz, 
mitológia, vallás, 
természetismeret 

56. Ady újszerűsége, 
Ady tematikai sokszínűsége 
 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

szókincsfejlesztés Új versek, 
cikluskompozíció, 
versszerkesztési 
sajátosságok; 
szimbolizmus, 
szecesszió, témák, 
hangnem, verselés, 
nyelvezet 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális 

IKT – PPT kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, etika, 
történelem, földrajz, 
mitológia, vallás, 
természetismeret 

57. Ady költői programja, 
hitvallása  

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

műelemző és 
értelmező készség 

Szeretném, ha 
szeretnének 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
csoportmunka, 
pr. 

tankönyv, 
szöveggyűjtemény, 
IKT: fénymásolt 
lapok 

kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, etika, 
történelem, földrajz, 
mitológia 
 
Sem utódja, sem boldog őse… 
- Tiszta szívvel, összehasonlító 
elemzés, vázlat: megosztott 
napló 



 

14 

 

58. Ugar – versek 
Párizs – versek 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

műelemző és 
értelmező készség, 
szókincsfejlesztés 

A magyar ugaron, A 
Tisza-parton 
Párizs, az én 
Bakonyom; A Gare de 
L’Est-en 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
csoportmunka, 
pr. 

szöveggyűjtemény, 
Ady - kötet 

kapcsolódás: történelem, 
társadalomismeret, etika, 
földrajz 

59. A kétféle szerelem Ady 
verseiben 
 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

műelemző és 
értelmező készség, 
szókincsfejlesztés 

Az én menyasszonyom, 
Héja-nász az avaron, 
Lédával a bálban 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
csoportmunka, 
pr. 

szöveggyűjtemény, 
Ady - kötet 

kapcsolódás: 
társadalomismeret, etika, 
természettudományok 

60. A kétféle szerelem Ady 
verseiben 
 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

műelemző és 
értelmező készség, 
szókincsfejlesztés 

Őrizem a szemed, 
Nézz, drágám, 
kincseimre, De ha 
mégis 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
csoportmunka, 
pr. 

szöveggyűjtemény, 
Ady - kötet 

kapcsolódás: 
társadalomismeret, 
történelem 

61. Pénzversek ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

műelemző és 
értelmező készség, 
szókincsfejlesztés 

Harc a Nagyúrral megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális, pr. 

szöveggyűjtemény, 
Ady - kötet 

kapcsolódás: 
társadalomismeret, etika 

62. Istenes versek ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

műelemző és 
értelmező készség, 
szókincsfejlesztés 

A Sion-hegy alatt megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális, pr. 

szöveggyűjtemény, 
Ady - kötet 

kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, etika, 
vallás 

63. Forradalmi és háborúellenes 
versek 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

műelemző és 
értelmező készség, 
szókincsfejlesztés 

Dózsa – versek, A tűz 
csiholója, Emlékezés 
egy nyár - éjszakára 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
csoportmunka, 
pr. 

szöveggyűjtemény, 
Ady - kötet 

kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, etika, 
történelem 

64. Összefoglalás ismétlés, 
rendszerezés 

összefüggések 
felismerése, kritikai 
gondolkodás, a 
művek értő 
befogadásának 

a témakörben tanultak megbeszélés, 
csoportmunka, 
pr. 

szöveggyűjtemény, 
Ady - kötet 

kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, etika, 
történelem, vallás, földrajz 
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képessége 

65. Számonkérés ellenőrzés, 
értékelés 

műértelmező, 
műelemző 
képesség, 
szövegalkotási és -
szerkesztési, 
helyesírási készség, 
íráskép  

műelemzés egyéni, projekt szöveggyűjtemény, 
Ady - kötet 

kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, etika, 
történelem, vallás, földrajz 

66. Számonkérés ellenőrzés, 
értékelés 

műértelmező, 
műelemző 
képesség, 
szövegalkotási és -
szerkesztési, 
helyesírási készség, 
íráskép  

műelemzés egyéni, projekt szöveggyűjtemény, 
Ady - kötet 

kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, etika, 
történelem, vallás, földrajz 

Életmű - Babits Mihály 

67. Babits pályaképe - Az életmű 
tematikus változásai az életút 
tükrében 
 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

az értő – 
lényegkiemelő 
olvasás, 
szókincsfejlesztés 

az életmű méltatása, 
az életút és a költői 
pálya főbb mozzanatai 
Babits 
irodalomszervezői és 
költői pályája tükrében 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális, pr. 

IKT – PPT, tankönyv kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, etika 

68. Az 1. pályaszakasz: indulása az 
öncélú formaművészet 
jegyében 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

műelemző és 
értelmező készség, 
szókincsfejlesztés 

individualizmus, l’art 
pour l’art, 
impresszionizmus, 
filozófiai hatások, A 
lírikus epilógja, In 
Horatium, 
Messze…messze, Esti 
kérdés 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
csoportmunka, 
pr. 

tankönyv, 
szöveggyűjtemény 

kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, etika, 
természettudományok 

69. A 2. pályaszakasz – Babits 
háborúellenessége 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

műelemző és 
értelmező készség, 
szókincsfejlesztés 

pacifizmus – Húsvét 
előtt 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 

szöveggyűjtemény kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, 
történelem, etika 
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frontális, pr. 

70. A 3. pályaszakasz versei – 
betegség és haláltudat 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

műelemző és 
értelmező készség, 
szókincsfejlesztés 

filozófiai hatások, 
teremtménytudat, 
Balázsolás, A gazda 
bekeríti… Mint forró 
csontok… 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
csoportmunka, 
pr. 

szöveggyűjtemény kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, etika 

71. Jónás könyve ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

az értő – 
lényegkiemelő 
olvasás, 
szókincsfejlesztés 

parabola, a mű 
egybevetése a bibliai 
történettel, erkölcsi 
útmutatások 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális, pr. 

a mű szövege kapcsolódás: filozófia, 
társadalomismeret, 
történelem, etika,  
vallás 

72. Cigány a siralomházban ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

műelemző és 
értelmező készség, 
szókincsfejlesztés 

verselemzés, tercina megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális, pr. 

szöveggyűjtemény Házi feladat: v.ö.: Vörösmarty: 
A vén cigány, összehasonlító 
vázlat 

Portré - Móricz Zsigmond 

73. Útkeresés a prózában: Móricz 
– kisportré 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

az értő – 
lényegkiemelő 
olvasás, 
szókincsfejlesztés 

Móricz életének, 
pályájának kiemelkedő 
eseményei, állomása, a 
próza megújítása, 
realizmus és 
naturalizmus 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális 

tankönyv kapcsolódás: 
társadalomismeret, 
történelem, etika 

74. Móricz dzsentriábrázolása – 
Rokonok 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

az értő – 
lényegkiemelő 
olvasás, 
szókincsfejlesztés 

a regény elemzése, 
értelmezése – 
Mikszáth 
dzsentriábrázolásával 
összevetve 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális 

IKT – PPT kapcsolódás: film, 
társadalomismeret, 
történelem, etika 

75. Szabó István filmjének 
megtekintése 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

esztétika filmes eszközök megbeszélés, 
tanári 
magyarázat 

a film; ehhez 
előzetesen kiadott 
kérdéssor 

kapcsolódás: film, 
társadalomismeret, 
történelem, etika 

76. Szabó István filmjének 
megtekintése 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

esztétika a regény és a film 
párhuzamai, eltérései 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat 

a film; ehhez 
előzetesen kiadott 
kérdéssor 

kapcsolódás: film, 
társadalomismeret, 
történelem, etika 

77. Irodalom filmen - filmelemzés ismeretszerzés, esztétika filmelemzés – megbeszélés, a film; ehhez kapcsolódás: film, 
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ismeretbővítés szereplők, rendezés, 
filmes eszközök az 
adaptáció 
szolgálatában 

tanári 
magyarázat, 
frontális, 
pr. 

előzetesen kiadott 
kérdéssor 

társadalomismeret, 
történelem, etika 

78. Móricz parasztábrázolása – 
Tragédia 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

az értő – 
lényegkiemelő 
olvasás, 
szókincsfejlesztés; 
műelemző és 
értelmező készség 

novellaelemzés megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális, 
pr., dr. 

szöveggyűjtemény kapcsolódás: 
társadalomismeret, 
történelem, etika 

79. Móricz novellisztikája – 
Barbárok 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

az értő – 
lényegkiemelő 
olvasás, 
szókincsfejlesztés; 
műelemző és 
értelmező készség 

novellaelemzés megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális, 
pr., dr. 

szöveggyűjtemény kapcsolódás: 
társadalomismeret, 
történelem, etika, 
természetismeret 

80. Móricz háborúellenessége – 
Szegény emberek 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

az értő – 
lényegkiemelő 
olvasás, 
szókincsfejlesztés; 
műelemző és 
értelmező készség 

novellaelemzés megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális, 
pr., dr. 

szöveggyűjtemény kapcsolódás: 
társadalomismeret, 
történelem, etika 

Életmű - Kosztolányi 

81. Kosztolányi életműve 
 
 
 
 
 
 
A lírikus Kosztolányi 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

az értő – 
lényegkiemelő 
olvasás, vázlatírási 
technikák, 
lényegkiemelés 
 
 
műelemző és 
értelmező készség, 
szókincsfejlesztés 

az életút és az alkotói 
pálya 
jelentős eseményei, 
sajátosságai 
 
 
 
Boldog, szomorú dal 
létösszegzés, 
számvetés 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális, 
pr. 

tankönyv, 
szöveggyűjtemény 

kapcsolódás: 
társadalomismeret, 
történelem, etika, filozófia 
 
 
 
Házi feladat: összehasonlító 
vázlat – Berzsenyi: 
Osztályrészem, Arany: 
Epilógus 
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82. Kosztolányi novellisztikája: A 
kulcs 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

az értő – 
lényegkiemelő 
olvasás, 
szókincsfejlesztés; 
műelemző és 
értelmező készség 

novellaelemzés megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális, 
pr., dr. 

a mű szövege kapcsolódás: 
társadalomismeret, etika 

83. Az epikus Kosztolányi (Édes 
Anna) 
 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

az értő – 
lényegkiemelő 
olvasás, 
szókincsfejlesztés; 
műelemző és 
értelmező készség 

keletkezés, társadalmi 
háttér, cselekmény, 
szerkezet, motívumok, 
jellemek, üzenet 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális, 
pr., dr. 

a mű szövege, 
szemelvények 
IKT - PPT 

kapcsolódás: 
társadalomismeret, 
történelem, etika 

84. Összefoglalás összefoglalás, 
ismétlés, 
rendszerezés 

logikus 
gondolkodás, 
lényeglátás, az 
összefüggések 
felismerése, 
memóriafejlesztés 

a 25-37. órákon 
tanultak ismétlése, 
rendszerezése 

csoport-, 
páros- és 
egyéni munka 

feladatsorok kapcsolódás: 
társadalomismeret, 
történelem, etika 

85. Számonkérés – novellaelemzés ellenőrzés, 
értékelés 

szövegalkotás, 
szövegszerkesztés, 
nyelvhasználat, 
helyesírás, íráskép, 
értelmezés, 
műelemzés 

Kosztolányi/Móricz - 
novella 

pr. (egyéni) 

 

korábbi írásbeli 
érettségik Móricz- 
és Kosztolányi – 
novelláinak 
fénymásolata 
IKT 

kapcsolódás: 
társadalomismeret, 
történelem, etika 

86. Számonkérés – novellaelemzés ellenőrzés, 
értékelés 

szövegalkotás, 
szövegszerkesztés, 
nyelvhasználat, 
helyesírás, íráskép, 
értelmezés, 
műelemzés 

Kosztolányi/Móricz - 
novella 

pr. (egyéni) 

 

korábbi írásbeli 
érettségik Móricz- 
és Kosztolányi – 
novelláinak 
fénymásolata 
IKT 

kapcsolódás: 
társadalomismeret, 
történelem, etika 

A Nyugat első nemzedékének lírájából 

87. Juhász Gyula és Tóth Árpád 
kisportréja 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

az értő – 
lényegkiemelő 

az életút és a költői 
pálya kiemelkedő 

megbeszélés, 
tanári 

tankönyv társadalomismereti 
kapcsolódás 
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olvasás, vázlatírási 
technikák, 
lényegkiemelés 

állomásai, főbb 
jellemzői 
az impresszionizmus 

magyarázat 

88. Juhász Gyula és Tóth Árpád 
szerelmi költészete – Anna – 
versek 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

műelemző és 
értelmező készség, 
szókincsfejlesztés 

Anna örök, Milyen 
volt… 
Esti sugárkoszorú 
impresszionizmus 

csoportmunka, 
pr. 
megbeszélés 

szöveggyűjtemény Házi feladat: v.ö.: Vajda: Húsz 
év múlva 
összehasonlító vázlat 
természetismereti 
kapcsolódás 

89. Juhász Gyula impresszionista 
tájlírája 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

műelemző és 
értelmező készség, 
szókincsfejlesztés 

Magyar táj, magyar 
ecsettel; Tiszai csönd, 
Magyar nyár 1918. 

csoportmunka, 
pr. 
megbeszélés 

szöveggyűjtemény Házi feladat: Tiszai csönd – A 
váli erdőben; összehasonlító 
elemzés 
kapcsolódás: 
természetismeret, filozófia, 
társadalomismeret, 
történelem 

90. Tóth Árpád elégikus költészete  ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

műelemző és 
értelmező készség, 
szókincsfejlesztés 

Elégia egy 
rekettyebokorhoz 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális 

szöveggyűjtemény Házi feladat: v.ö.: Vörösmarty: 
Előszó c. versével – 
összehasonlító vázlat 
kapcsolódás: természet- és 
társadalomismeret, 
történelem 

91. Tájlíra másként  ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

műelemző és 
értelmező készség, 
szókincsfejlesztés 

Körúti hajnal megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális 

szöveggyűjtemény természet- és 
társadalomismereti 
kapcsolódás 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

92. A humor forrásai az 
irodalomban – az irodalmi 
paródia; Karinthy: Tanár úr 
kérem 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

az értő – 
lényegkiemelő 
olvasás, 
szókincsfejlesztés; 
műelemző és 
értelmező készség 

Karinthy alkotó 
pályájának főbb 
jellemvonásai; a kötet 
szerkezete, jellemzői, A 
jó tanuló felel – A rossz 
tanuló felel; 
karcolat – műfaji 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális, dr. 

tankönyv, a Tanár úr 
kérem című kötet, 
illetve az ebből 
kiemelt karcolatok 
szövegei 

kapcsolódás: történelem, 
társadalomismeret, etika 
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jellemzők 

93. A humor forrásai az 
irodalomban – az irodalmi 
paródia; Karinthy: Tanár úr 
kérem 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

a humor, paródia, 
az irodalmi 
karikatúra 
felismerése, értő 
befogadása 

Karinthy alkotó 
pályájának főbb 
jellemvonásai; a kötet 
szerkezete, jellemzői, A 
jó tanuló felel – A rossz 
tanuló felel; 
karcolat – műfaji 
jellemzők 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális, dr. 

tankönyv, a Tanár úr 
kérem című kötet, 
illetve az ebből 
kiemelt karcolatok 
szövegei 

kapcsolódás: történelem, 
társadalomismeret, etika 

94. Találkozás egy fiatalemberrel, 
A cirkusz 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

az értő – 
lényegkiemelő 
olvasás, 
szókincsfejlesztés; 
műelemző és 
értelmező készség 

a novella műfaji jegyei, 
keletkezés, cím - téma, 
háttér, cselekmény, 
szerkezet, jellemrajz, 
üzenet 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális, dr. 

szöveggyűjtemény kapcsolódás: pszichológia, 
filozófia 

95. Krúdy írói világa ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

az alkotói életút és 
pálya főbb 
mozzanatainak 
megismerése 

Krúdy írói világa, 
egyéni hangja; a 
Szindbád - novellák 
atmoszférája; 
anekdotikusság 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat 

tankönyv, 
szöveggyűjtemény 

kapcsolódás:mozgóképkultúra 
és médiaismeret (Huszárik 
Zoltán Szindbádja); 
társadalomismeret 
(urbanizáció) 

Az avantgárd irodalma 

96. Az avantgárd és annak 
stílusirányzatai 

 
 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

modernség és 
hagyomány; a 20. 
század eleji 
stílusirányzatok 
létrejöttének, a 
csoportok, 
programok 
szándékainak, 
esztétikai elveinek, 
poétikai 
megoldásainak 
feltárása 

futurizmus, 
expresszionizmus, 
szürrealizmus, 
dadaizmus, kubizmus 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális, dr. 

tankönyv, IKT – PPT Házi feladat: Kassák  
kisportréja 
 
kapcsolódás: 
képzőművészetek, zene, 
társadalomismeret 
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97. Az avantgárd és annak 
stílusirányzatai - szemelvények 

 
 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

modernség és 
hagyomány; a 20. 
század eleji 
stílusirányzatok 
létrejöttének, a 
csoportok, 
programok 
szándékainak, 
esztétikai elveinek, 
poétikai 
megoldásainak 
feltárása 

futurizmus, 
expresszionizmus, 
szürrealizmus, 
dadaizmus, kubizmus; 
 
szabad vers, 
önműködő írás, 
képvers, 
szimultanizmus 

csoportmunka tankönyv, 
szöveggyűjtemény 

kapcsolódás: 
képzőművészetek, zene, 
társadalomismeret 

98. A magyar avantgárd sajátos 
szerepe - Kassák 

ismeretszerzés, 
ismeretbővítés 

dokumentumok 
megvitatása a 
magyar avantgárd 
sajátos helyzetéről, 
Kassák szerepéről 

Kassák - portré néhány 
ismertebb műve 
tükrében, szabad vers, 
önműködő írás, 
képvers, 
szimultanizmus 

megbeszélés, 
tanári 
magyarázat, 
frontális, dr. 

net, tankönyv, 
szöveggyűjtemény 

kapcsolódás: 
képzőművészetek, zene, 
társadalomismeret 

99 - 
100. 

Összefoglalás összefoglalás, 
ismétlés, 
rendszerezés 

logikus 
gondolkodás, 
lényeglátás, az 
összefüggések 
felismerése, 
memóriafejlesztés 

az előző és a jelen 
témakörben tanultak 

páros és 
egyéni munka 

a beszámolók és a 
házi feladat 
értékelés, 
megbeszélése 
alapján 

kapcsolódás: történelem, 
társadalomismeret, etika, 
filozófia 

101. Számonkérés ellenőrzés, 
értékelés 

szóbeli 
kommunikáció, 
érvelő képesség 

az előző és a jelen 
témakörben tanultak 

pr. (egyéni); 

feleletek 

 

a művek szövege kapcsolódás: történelem, 
társadalomismeret, etika, 
filozófia 

102. Műértelmező gyakorlatok gyakorlás szövegalkotási, 
szövegszerkesztési 
jártasság, 
nyelvhasználat, 
helyesírás, íráskép, 

19 - 20. századi, a 
tanulók számára 
ismeretlen magyar 
novellák (Móricz: Égi 
madár, A világ végén 

páros, 
megbeszélés 

fénymásolt 
feladatlap korábbi 
írásbeli érettségi 
feladatok szerint 

kapcsolódás: 
társadalomismeret, 
történelem, nyelvészet, etika, 
filozófia 
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műértelmező 
képesség 

már szép és jó; 
Kosztolányi: Paulina; 
Boldogság; Csáth: A 
kút) 

103. Műértelmező gyakorlatok gyakorlás szövegalkotási, 
szövegszerkesztési 
jártasság, 
nyelvhasználat, 
helyesírás, íráskép, 
műértelmező 
képesség 

19 - 20. századi, a 
tanulók számára 
ismeretlen magyar 
novellák (Móricz: Égi 
madár, A világ végén 
már szép és jó; 
Kosztolányi: Paulina; 
Boldogság; Csáth: A 
kút) 

egyéni, 

megbeszélés 

fénymásolt 
feladatlap korábbi 
írásbeli érettségi 
feladatok szerint 

kapcsolódás: 
társadalomismeret, 
történelem, nyelvészet, etika, 
filozófia 

104. Összehasonlító elemzés - 
gyakorlatok 

gyakorlás szövegalkotási, 
szövegszerkesztési 
jártasság, 
nyelvhasználat, 
helyesírás, íráskép, 
összehasonlító 
képesség 

közösen nem tanult 
versek a Nyugat 1. és 
2. nemzedékének 
alkotóitól 

páros, 
megbeszélés 

fénymásolt 
feladatlap korábbi 
írásbeli érettségi 
feladatok szerint 

kapcsolódás: történelem, 
stilisztika, társadalomismeret 

105. Összehasonlító elemzés - 
gyakorlatok 

gyakorlás szövegalkotási, 
szövegszerkesztési 
jártasság, 
nyelvhasználat, 
helyesírás, íráskép, 
összehasonlító 
képesség 

közösen nem tanult 
versek a Nyugat 1. és 
2. nemzedékének 
alkotóitól 

egyéni, 
megbeszélés 

fénymásolt 
feladatlap korábbi 
írásbeli érettségi 
feladatok szerint 

kapcsolódás: történelem, 
stilisztika, társadalomismeret 

106. Kimeneti mérés ellenőrzés, 
értékelés 

szövegalkotás, 
szövegszerkesztés, 
nyelvhasználat, 
helyesírás, íráskép, 
értelmezés, 
műelemzés 

novellaelemzés/érvelés pr. (egyéni) 

 

fénymásolt 
feladatlap korábbi 
írásbeli érettségi 
feladatok szerint 

kapcsolódás: retorika, 
társadalomismeret 
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107. Kimeneti mérés ellenőrzés, 
értékelés 

szövegalkotás, 
szövegszerkesztés, 
nyelvhasználat, 
helyesírás, íráskép, 
értelmezés, 
műelemzés 

novellaelemzés/érvelés pr. (egyéni) 

 

fénymásolt 
feladatlap korábbi 
írásbeli érettségi 
feladatok szerint 

kapcsolódás: retorika, 
társadalomismeret 

108. A mérés és az éves munka 
értékelése 

ellenőrzés, 
értékelés 

szövegalkotás, 
szövegszerkesztés, 
nyelvhasználat, 
helyesírás, íráskép, 
értelmezés, 
műelemzés 

novellaelemzés/érvelés pr. 

megbeszélés 

feladatok és 
hibatípusok – 
típushibák 
szerint 

fénymásolt 
feladatlap korábbi 
írásbeli érettségi 
feladatok szerint 

kapcsolódás: retorika, 
társadalomismeret 

 

MAGYAR NYELV 
11.B OSZTÁLY 

 

az 

óra 

szám

a 

a téma órákra 

osztása 

didaktikai 

feladatok 

fejlesztési 

területek 

(attitűdök, 

készségek, 

képességek) 

ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok) 

módszerek, 

munkaformák 

szemlélteté

s, 

eszközök 

megjegyzések 

/kapcsolódás, házi 

feladat/ 

1. Bevezető óra, az 

éves 

követelmények 

ismertetése, 

kommunikációs 

gyakorlatok, 

ismétlés 

ismeretszerzé

s, 

ismeretbővíté

s, gyakorlás 

a tantárgyhoz való 

viszonyulás, 

tolerancia, verbális 

és non - verbális 

kommunikáció 

az éves tananyag 

bevezetése, a 

tantárgyi és 

vizsgakövetelmé

nyek ismertetése 

megbeszélés, tanári 

magyarázat; 

beszélgető kör 

korábbi 

érettségi 

feladatlapo

k 

 

2. Gyakorló óra – 

szövegértés, 

gyakorlás, 

ismétlés 

szövegértési és 

szövegalkotási 

trükkök, 

szövegértési 

feladatok; az 

érvelő beszéd 

pr., egyéni és páros 

munka 

feladatlapo

k. IKT - 

PPT 

kapcsolódás: 

természet- és 

társadalomtudomány
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szövegalkotás technikák, 

szövegalkotási és 

szövegértési 

kompetenciák, 

érvelő szöveg 

felépítése  ok 

3. Bemeneti mérés: 

szövegalkotás 

ellenőrzés, 

értékelés 

szövegalkotási 

trükkök, 

technikák, 

szövegalkotási 

kompetenciák, 

adatok – 

összefüggések 

kiemelése adott 

szövegből 

a szövegértési 

feladatlap 

feladatai 

pr. (egyéni) 

 

érvelési 

feladat 

kapcsolódás: 

társadalomismeret, 

irodalom 

4. Bemeneti mérés: 

szövegértés 

ellenőrzés, 

értékelés 

szövegértési 

trükkök, 

technikák, 

szövegértési 

kompetenciák, 

adatok – 

összefüggések 

kiemelése adott 

szövegből 

a szövegértési 

feladatlap 

feladatai 

pr. (egyéni) 

 

szövegértés

i feladatlap 

kapcsolódás: 

történelem, irodalom,  

5. A mérések 

értékelése 

 

ellenőrzés, 

értékelés 

szövegértési és 

szövegalkotási 

trükkök, 

technikák, 

szövegértési és 

szövegalkotási 

kompetenciák, 

adatok – 

összefüggések 

a szövegértési 

feladatlap 

feladatai 

pr. 

megbeszélés 

feladatok és 

hibatípusok – 

típushibák szerint 

szövegértés

i feladatlap 

kapcsolódás: 

történelem, irodalom, 

társadalomismeret, 

média 
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kiemelése adott 

szövegből 

Kommunikáció 

6. Nyelvhasználat 

napjainkban: 

Kommunikáció, 

metakommunikác

ió; 

kommunikációs 

zavarok; jelek, 

jelrendszerek  

  

ismeretszerzé

s, 

ismeretbővíté

s 

kommunikációs és 

metakommunikáci

ós készségek 

fejlesztése írásban 

és szóban 

a kommunikáció 

fogalma, típusai, 

kommunikációs 

tényezők és 

funkciók, a 

gesztusnyelv 

összetevői, 

típusai, szerepe; 

kommunikációs 

zavarok; a jel 

fogalma, 

jeltípusok, 

jelrendszerek 

megbeszélés, tanári 

magyarázat, 

frontális 

IKT – PPT 

 

Házi feladat: 

Készíts rajzos 

órarendet! 

pr. 

 

Kapcsolódás: kémia, 

ének – zene, 

társadalomismeret, 

irodalom 

7. A nyelvi jel 

jelentése  

ismeretszerzé

s, 

ismeretbővíté

s 

szókincsfejlesztés a nyelv mint 

jelrendszer, a 

nyelvi jelek; az 

egy- és 

többjelentésű 

szavak, 

homonimák és 

szinonimák 

megbeszélés, tanári 

magyarázat, 

frontális 

IKT – PPT, 

egynyelvű 

szótárak 

 

Házi feladat: Gyűjts 

több jelentésű és 

azonos alakú 

szavakat!  

pr. 

Szöveg, szövegalkotás 

8. A szöveg. 

Szövegtípusok, 

szövegfajták, a 

szöveg 

kapcsolóelemei 

ismeretszerzé

s, 

ismeretbővíté

s 

szövegalkotási 

készségek 

a szöveg 

fogalma, a 

szövegtípusok, a 

szövegfajták, a 

szöveg 

jelentésbeli és 

grammatikai 

megbeszélés, tanári 

magyarázat, 

frontális 

IKT – PPT Kapcsolódás: 

természettudományo

k 
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kapcsolóelemei 

9. A szövegalkotás 

menete 

ismeretszerzé

s, 

ismeretbővíté

s 

szövegalkotási 

készségek 

a 

szövegszerkeszté

s lépései a 

témaválasztástól 

a szöveg 

előadásáig; a jól 

megalkotott 

szöveg 

nyelvhasználati 

és szerkezeti 

jellemvonásai  

megbeszélés, tanári 

magyarázat, 

frontális 

IKT – PPT Kapcsolódás: retorika 

Pragmatikai ismeretek 

10. A nyelvi stílus;  

 

 

 

 

 

 

A stílus 

kifejezőereje 

ismeretszerzé

s, 

ismeretbővíté

s 

 

 

 

 

ismeretszerzé

s, 

ismeretbővíté

s 

a nyelv 

használatának, 

működésének 

megfigyelése 

különböző 

kontextusokban 

különféle cél 

elérésére 

 

kulturált nyelvi 

magatartás, 

udvariassági 

formák 

megnyilatkozás, 

társalgás, stílus, 

stílusárnyalat 

 

 

 

 

a stílus 

kifejezőerejét 

növelő 

stíluseszközök; a 

nyelv zenei 

eszközei; 

szóképek és 

alakzatok; 

evokáció; 

stílushibák a 

szövegben 

megbeszélés, 

páros- és 

csoportmunka 

 

 

 

 

 

megbeszélés, 

egyéni munka 

Tk. 8-15.. 

o. 

 

 

 

 

 

 

Tk. 16 - 20. 

o. 

Kapcsolódás: 

természettudományo

k, idegen nyelv, 

irodalom, 

könyvtárhasználat 

 

 

 

Kapcsolódás: 

társadalomismeret, 

etika, idegen nyelv 

11.  A stílus gyakorlás kulturált nyelvi a stílus csoportos, páros és Tk. 20 - 23. Kapcsolódás: 
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kifejezőereje magatartás 

fejlesztése, 

udvariassági 

formák 

kifejezőerejét 

növelő 

stíluseszközök; a 

nyelv zenei 

eszközei; 

szóképek és 

alakzatok; 

evokáció; 

stílushibák a 

szövegben 

egyéni munka o. irodalom 

12.  A társalgási stílus ismeretszerzé

s, 

ismeretbővíté

s 

kulturált nyelvi 

magatartás 

fejlesztése, 

udvariassági 

formák szóban és 

írásban 

a társalgási stílus 

jellemző 

szóhasználata, 

mondatformálása

, 

szövegszerkeszté

se 

megbeszélés Tk. 24 - 27. 

o. 

Kapcsolódás: 

társadalomismeret, 

etika, irodalom 

13. A társalgási stílus gyakorlás kulturált nyelvi 

magatartás 

fejlesztése, 

udvariassági 

formák szóban, 

írásban és on - line 

a társalgási stílus 

jellemző 

szóhasználata, 

mondatformálása

, 

szövegszerkeszté

se 

csoportos, páros és 

egyéni munka 

Tk. 28 - 31. 

o. 

Kapcsolódás: 

társadalomismeret, 

etika, irodalom, 

informatika 

14.   A tudományos és 

ismeretterjesztő 

stílus 

ismeretszerzé

s, 

ismeretbővíté

s 

szókincsfejlesztés a tudományos - 

ismeretterjesztő 

stílus jellemző 

műfajai,  

szóhasználata, 

mondatformálása

, 

szövegszerkeszté

megbeszélés, 

csoportos és páros 

munka 

Tk. 32 - 38. 

o. 

Kapcsolódás: 

természettudományo

k 
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se 

15.  A publicisztikai 

stílus 

ismeretszerzé

s, 

ismeretbővíté

s 

a befolyásolás, 

manipulálás 

felismerése 

a publicisztikai 

stílus jellemző 

műfajai, 

szóhasználata, 

mondatformálása

, 

szövegszerkeszté

se 

megbeszélés, 

csoportos és páros 

munka 

Tk. 39 - 43. 

o. 

Kapcsolódás: média, 

társadalomismeret 

16. A publicisztikai 

stílus 

gyakorlás a befolyásolás, 

manipulálás 

felismerése, 

nyelvhasználat - 

nyelvhelyesség 

a publicisztikai 

stílus jellemző 

műfajai, 

szóhasználata, 

mondatformálása

, 

szövegszerkeszté

se 

páros, csoportos és 

egyéni munka; 

projekt 

Tk. 43 - 46. 

o. 

Házi feladat: 

Milyen 

nyelvhasználati 

hibákra találsz példát 

a kapott 

sajtószövegben?  

Vagy: Hogyan 

fogalmaznád át a 

cikket? 

Vagy: 

A tudományos – 

szakmai stílusréteg 

mely 

jellegzetességeire 

találsz példát a kapott 

szövegben? 

pr., diff. 

Kapcsolódás: 

társadalomismeret, 

természettudományo

k 

17.  A hivatalos stílus 

és a szónoki stílus 

ismeretszerzé

s, 

a hivatalos írásos 

vagy beszélt 

a hivatalos és 

szónoki stílus 

frontális és 

csoportmunka 

Tk. 47 - 51. 

o. 

Kapcsolódás: média, 

társadalomismeret, 
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ismeretbővíté

s 

megnyilatkozás 

képességének 

fejlesztése 

jellemző műfajai, 

szóhasználata, 

mondatformálása

, 

szövegszerkeszté

se 

informatika, jog, 

retorika 

18. A hivatalos stílus 

és a szónoki stílus 

gyakorlás a hivatalos írásos 

vagy beszélt 

megnyilatkozás 

képességének 

fejlesztése 

a hivatalos és 

szónoki stílus 

jellemző műfajai, 

szóhasználata, 

mondatformálása

, 

szövegszerkeszté

se 

csoport-, páros és 

egyéni 

Tk. 52 - 55. 

o. 

Kapcsolódás: média, 

társadalomismeret, 

informatika, jog, 

retorika 

19. Összefoglalás összefoglalás, 

ismétlés, 

rendszerezés 

szóbeli és írásbeli 

kommunikációs 

készségek, 

vitakészség 

a témakörben 

tanultak 

rendszerezése 

csoportos, páros és 

egyéni feladatok, a 

feladatok 

megbeszélése, pr., 

diff. 

IKT - PPT Kapcsolódás: média, 

társadalomismeret, 

informatika, jog, 

retorika 

20.  Számonkérés ellenőrzés, 

értékelés 

szóbeli és írásbeli 

kommunikációs 

készségek, érvelő 

képesség 

feladatsor egyéni feladatlap Kapcsolódás: média, 

társadalomismeret, 

informatika, jog, 

retorika 

Retorika 

21. A szónoki beszéd 

részei, a 

hatáskeltés 

eszközei 

ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

együttműködés, 

vitakultúra, 

szókincsbővítés 

a szónoki beszéd 

részei, a 

hatáskeltés 

eszközei 

frontális, majd 

páros, aztán egyéni 

munka 

pr., diff. 

IKT – PPT, 

füzet 

Kapcsolódás: média, 

társadalomismeret, 

informatika, jog, 

irodalom 

22. A jó szónok 

tulajdonságai, 

feladatai 

ismeretszerzés, 

ismeretbővítés, 

gyakorlás 

együttműködés, 

vitakultúra, 

szókincsbővítés 

a jó szónok 

tulajdonságai, 

feladatai 

frontális és páros, 

dr. 

IKT - PPT, 

füzet 

Kapcsolódás: 

társadalomismeret, 

jog, média 

23. A hétköznapi és a ismeretszerzés, értő olvasás, a hétköznapi és megbeszélés, Tk. 55 - 66. Kapcsolódás: 
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művészi 

kommunikáció; 

 

 

 

 

 

 

 

A szöveg vizuális 

elrendezése 

ismeretbővítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

lényegkiemelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

értő olvasás, 

lényegkiemelés, 

kreativitás 

művészi 

kommunikáció, 

alkotó - 

befogadó, kód és 

műalkotás a 

művészi 

kommunikációba

n; a művészi 

kommunikáció 

kontextusa 

 

a verses és prózai 

szövegek 

elrendezése, az 

írásjelek és 

betűtípusok 

szerepe a 

hétköznapi és 

szépirodalmi 

szövegekben 

csoport- és páros 

munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanári magyarázat, 

megbeszélés, 

csoport- és páros 

o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tk. 67 - 75. 

o. 

irodalom, 

társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

filozófia 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódás: sajtó, 

média, szépirodalom 

24. A beszéd 

zeneisége 

ismeretszerzés, 

ismeretbővítés, 

gyakorlás 

metakommunikác

iós és zenei 

eszközök adekvát 

használata 

a hangok 

minősége, a 

magán- és 

mássalhangzók 

zeneisége; a 

szövegfonetikai 

eszközök 

használata; 

ritmus, 

alliteráció, 

áthajlás, rím 

tanári magyarázat, 

megbeszélés, 

csoport-, páros és 

egyéni munka 

Tk. 76 - 85. 

o. 

Kapcsolódás: zene, 

irodalom, hangtan 

25. A szépirodalmi ismeretszerzés, együttműködés, a szépirodalmi frontális, tanári IKT – PPT; Kapcsolódás: 
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stílusréteg: 

szóképek és 

alakzatok 

felismerése 

ismeretbővítés  vitakultúra, 

szókincsbővítés 

stílusréteg 

jellemzői, a 

gyakoribb 

szóképek és 

alakzatok 

definíciói, azok 

felismerése 

magyarázat Tk. 88 - 96. 

o. 

irodalom 

26. A szépirodalmi 

stílusréteg: 

szóképek és 

alakzatok 

felismerése 

ismeretszerzés, 

ismeretbővítés, 

gyakorlás 

együttműködés, 

vitakultúra, 

szókincsbővítés, 

problémamegold

ó készség 

a szépirodalmi 

stílusréteg 

jellemzői, a 

gyakoribb 

szóképek és 

alakzatok 

definíciói, azok 

felismerése 

csoport-, páros és 

egyéni 

Tk. 88 - 

103. o. 

Kapcsolódás: 

társadalomismeret, 

irodalom, 

képzőművészet 

27. A szó és a 

mondat a 

hétköznapi és a 

szépirodalmi 

szövegekben; 

 

 

 

 

 

 

A szó és a 

mondat a 

művészi nyelvben 

ismeretszerzés, 

ismeretbővítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyakorlás 

 

 

együttműködés, 

problémamegold

ó készség; 

 

 

 

 

 

 

 

értő olvasás, 

lényegkiemelés 

szójelentés, 

denotatív és 

konnotatív 

jelentés; a szavak 

jelentésszerkezet

e; motiváltság és 

motiválatlanság a 

szavak 

jelentésszerkezet

ében; 

 

a szavak 

stílusárnyalata a 

művészi 

szövegben, 

intertextualitás a 

szavak 

tanári magyarázat; 

csoport-, páros és 

egyéni 

 

 

 

 

 

 

 

 

megbeszélés, majd 

csoport-, páros és 

egyéni 

Tk. 104 - 

114. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tk. 115 - 

135. o. 

 

Kapcsolódás: idegen 

nyelv, irodalom 
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kiválasztásában, 

kulcsszavak és 

témahálózat a 

művészi 

szövegben, 

szórend, a 

mondat 

stílushatása, a 

kompozíció 

28. Összefoglalás, 

rendszerezés 

gyakorlás a nyelvi 

finomságok 

felismerése, 

alkalmazása 

a témakörben 

tanultak 

frontális, páros, 

egyéni 

tankönyvi 

feladatok 

Kapcsolódás: 

irodalom, idegen 

nyelv 

29. Szövegalkotási 

gyakorlatok: 

kérvény 

gyakorlás szövegalkotási, 

helyesírási, 

esztétikai készség 

fejlesztése, 

szókincsfejlesztés

, kreativitás, 

problémamegold

ás, kooperáció - 

együttműködési 

készség 

a kérvény 

tartalmi - formai 

kritériumai 

tanári magyarázat, 

csoport- és egyéni 

munka, 

megbeszélés 

IKT, 

mintafelada

tok és 

korábbi 

írásbeli 

érettségi 

feladatok 

feladatlapjai 

Kapcsolódás: 

társadalomismeret 

30. Szövegalkotási 

gyakorlatok: 

panaszlevél, 

ajánlólevél 

gyakorlás szövegalkotási, 

helyesírási, 

esztétikai készség 

fejlesztése, 

szókincsfejlesztés

, kreativitás, 

problémamegold

ás, kooperáció - 

együttműködési 

a hivatalos levél 

(panaszlevél, 

ajánlólevél) 

tartalmi - formai 

kritériumai 

tanári magyarázat, 

csoport- és egyéni 

munka, 

megbeszélés 

IKT, 

mintafelada

tok és 

korábbi 

írásbeli 

érettségi 

feladatok 

feladatlapjai 

Kapcsolódás: 

társadalomismeret 
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készség 

31. Szövegalkotási 

gyakorlatok: 

motivációs levél 

gyakorlás szövegalkotási, 

helyesírási, 

esztétikai készség 

fejlesztése, 

szókincsfejlesztés

, kreativitás, 

problémamegold

ás, kooperáció - 

együttműködési 

készség 

a motivációs 

levél tartalmi - 

formai 

kritériumai 

tanári magyarázat, 

páros és egyéni 

munka, 

megbeszélés 

IKT, 

mintafelada

tok és 

korábbi 

írásbeli 

érettségi 

feladatok 

feladatlapjai 

Kapcsolódás: 

társadalomismeret 

32. Szövegalkotási 

gyakorlatok: 

érvelés 

gyakorlás szövegalkotási, 

helyesírási, 

esztétikai készség 

fejlesztése, 

szókincsfejlesztés

, kreativitás, 

problémamegold

ás, kooperáció - 

együttműködési 

készség 

az érvelés 

tartalmi - formai 

kritériumai 

tanári magyarázat, 

páros és egyéni 

munka, 

megbeszélés 

IKT, 

mintafelada

tok és 

korábbi 

írásbeli 

érettségi 

feladatok 

feladatlapjai 

Kapcsolódás: 

társadalomismeret 

33.  Szövegértési 

feladatok 

gyakorlás szövegértési 

trükkök, 

technikák, 

szövegértési 

kompetenciák, 

adatok – 

összefüggések 

kiemelése adott 

szövegből 

szövegértési 

feladatlap 

feladatsora 

pr., egyéni, majd 

megbeszélés 

IKT, 

korábbi 

érettségi 

szövegértés

i feladatsora 

Kapcsolódás: 

társadalomismeret, 

történelem, 

természettudományo

k 

34. Kimeneti mérés - 

szövegértés 

ellenőrzés, 

értékelés 

szövegértési 

trükkök, 

szövegértési 

feladatlap 

pr., egyéni IKT, 

korábbi 

Kapcsolódás: 

társadalomismeret 
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technikák, 

szövegértési 

kompetenciák, 

adatok – 

összefüggések 

kiemelése adott 

szövegből 

feladatsora érettségi 

szövegértés

i feladatsora 

35. Kimeneti mérés - 

szövegértés 

ellenőrzés, 

értékelés 

szövegértési 

trükkök, 

technikák, 

szövegértési 

kompetenciák, 

adatok – 

összefüggések 

kiemelése adott 

szövegből 

szövegértési 

feladatlap 

feladatsora 

pr., egyéni IKT, 

korábbi 

érettségi 

szövegértés

i feladatsora 

Kapcsolódás: 

társadalomismeret 

36. A mérés és az 

éves munka 

értékelése 

ellenőrzés, 

értékelés 

szövegértési 

trükkök, 

technikák, 

szövegértési 

kompetenciák, 

adatok – 

összefüggések 

kiemelése adott 

szövegből 

szövegértési 

feladatlap 

feladatsora 

pr. 

megbeszélés 

tanulók, feladatok 

és hibatípusok – 

típushibák szerint 

  

 

 


