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Helyi tanterv 11-12. évfolyam 

  



A tantárgyról általánosságban:  

Az alapóraszám mellé (4) két óra emelt magyar kapcsolható a 11-12. évfolyamon. Az emelt csoport 

anyanyelvi tanterve teljes mértékben megegyezik az alapóraszámú magyar nyelvi tantervvel (ld. 

magyar nyelv). Ebből következik, hogy külön tantervet csak az emeltszintű irodalomtanításra 

dolgoztunk ki. Azokat a nyelvi feladatokat, melyek az emelt szintű csoportba járó tanulók speciális 

igényeiből fakadnak (mint például a rendszeres nyelvművelés, a stilisztika behatóbb 

tanulmányozása, a nyelvi változások tudatosítása, az egyetemi vizsgákra való felkészítés), irodalmi 

jelenségekhez kapcsolva az irodalom órák keretében végezzük.  

Mivel a belépő tevékenységformák, a taneszközök, a munkaformák, az értékelés és a 

továbbhaladás feltételei lényegében megegyeznek az alapóraszámú magyar irodalmi tantervben 

rögzítettekkel, ezekre a pontokra itt nem térünk ki, csak a különbségeket (tehát a tantárgyi 

tartalmakat és a továbbtanuláshoz alapkövetelménynek tekintett bővebb fogalomrendszer 

elemeit) soroljuk fel.  

Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: 

- az emelt óra anyagához külön tankönyvet nem használunk, a 4 órás középszintű képzés 

tankönyve és szöveggyűjteménye itt is felhasználható 

- e tankönyv tananyaga pedig feleljen meg a kerettanterv előírásainak 

- szerepeljen a Közoktatási Tankönyvjegyzékben 

- a szükséges elmélet mellett tartalmazzon jól felhasználható, csoportos és egyéni 

munkáltatásra is alkalmas feladatokat 

- 4 évre következetesen építkező sorozat tagja legyen 

- fogalomhasználata, nyelvezete pontos és érthető legyen az adott korosztály számára 

Célok és feladatok: 

A 2 órás emelt magyar képzés alapvető célkitűzései, fejlesztési követelményei nem különböznek, 

különbözhetnek az alapóraszámú magyar nyelv és irodalom tantárgyétól, a két órás emelt magyart 

főként a hangsúlyeltolódások teszik mássá. Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk a nemzeti és 

személyes identitáskeresés támogatását, az erkölcsi dilemmákra való reflektálás elősegítését. 

Emellett feladatunknak tartjuk a kultúra komplex szemléletének kialakítását – a nyelv, az irodalom, 

a művészetek (film-, zene-, képzőművészet) és a tudomány összekapcsolódásának tudatosítását – 

és az állandó tevékenykedtetésen, kreatív feladatokon keresztül a gyakorlatba való átültetés 

lehetőségeinek megmutatását.  

 

 



A tanulói teljesítmény értékelésének kritériumai: 

A 2 órás emelt magyart olyan diákoknak szánjuk, akik az átlagosnál jobban érdeklődnek e 

tantárgyak iránt. Nemcsak rendszeres és igényes olvasók, de alapos irodalmi-nyelvi ismeretekkel 

is rendelkeznek, és tovább szeretnék mélyíteni a kultúra e hagyományos ágában, esetleg későbbi 

pályafutásukhoz elengedhetetlenül szükséges e területek átfogó ismerete. A résztvevők többsége 

olyan humán értelmiségi pályára készül, amely megköveteli az anyanyelvi kultúra alapos ismeretét, 

a magasszintű kifejezőkészséget, a társadalomban és az emberi lélekben végbemenő folyamatok 

nyomon követését és értelmezését ill. mindenfajta kommunikációs lehetőség felderítését és 

használatát. Ezért különösen nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy azok a tanulók, akik a 

jövőben tanárként, jogászként, művészként, pszichológusként nyilvános szerepet vállalnak, és 

ezáltal a leginkább befolyásolni fogják a „kulturális igényszintet”, valóban biztos tudással és 

kiforrott ízléssel kezdjenek neki munkájuknak.  

 

A tanulók értékelése: 

Az értékelés és a számonkérés folyamatos. Az órai munka, feleletek, csoportmunkák, félévenként 

1-1 házi dolgozat, a tantervben is szereplő hosszabb témazáró jellegű írásbeli dolgozatok 

(feladatsorok és műelemzések) alapján, a tanuló fejlődését is figyelembe véve osztályozunk. A 

tanév során legalább két 800-1000 szó terjedelmű esszéjellegű iskolai dolgozat íratása kötelező. 

Kreatív feladatokra, önálló írásművek létrehozására is lehetőséget kell teremtenünk.  

 

EMELT IRODALOM 11. évfolyam  

Évi óraszám: 72 óra (heti óraszám: 2) 

  



Fogalomkör Óra  Tartalom 

Esztétikai közelítés, 

valóság és irodalom 

3 óra Közelítési lehetőségek. Értékelmélet. Esztétikai 

értékek. A fikció, a közvetlen valóságvonatkozás 

felfüggesztése, a többértelműség. Metaforizálódás. 

Műelemzési 

eljárások 

5 óra Irodalomtörténeti, hermeneutikus, recepció-

elméleti, strukturalista személet. Gyakorlati 

ismeretek. Műelemzés.  

Stilisztikai 

ismeretek 

összefoglalása 

5 óra Költői képek és alakzatok. A vers kohéziója és a 

mondattani párhuzamosság fajtái. Az ismétlődés és 

a hiány szerepe a vers hatásában. A szóismétlés 

ritmikai és jelentéstani szerepe. Ismétlődő 

kulcsszavak, motívumok, helyzetek, jelenetek. A 

ballada példája. A hiány és kulturális előismeret 

vagy kód szükségessége az értelmezésben.  

Az irodalmi 

korszakok ismétlése 

2 óra Az antikvitás, a középkor, a reneszánsz, a barokk, a 

felvilágosodás irodalma. A romantika és a 

realizmus jegyei. Jellemző példák keresése és 

elemzése. 

Műfajelmélet 1 óra Műfaji különbségek és hasonlóságok összegzése. 

Csoportosítás. Példák keresése. Kreatív munka.  

Lírai művek 

olvasása 

5 óra A költő és a költemény beszélője. A megszólító-

megszólított viszony. A jelenetkeret és elmaradása. 

Időszerkezet és logikai szerkezet. Szófaji és 

versmondattani sajátosságok. A vers hangzásvilága. 

A szóképek szerepe. Szervezőelvek a versben. 

Verstani ismeretek. Legalább 10 vers olvasása és 

feldolgozása a 19.század második feléből (Arany, 

Vajda, Tompa). Jellemző műfajok, korszakok 

Arany János életművében.   

Gyakorlás 4 óra Dolgozatírás. 

Epikai művek 

olvasása 

8 óra Az előreutalás és a késleltetés. Eseményszerkezet és 

szövegszerkezet. Elbeszélői nézőpont és 

beszédhelyzet (látókör). Novellaelemzési 

módszerek. Elbeszélés, novella és regény. Leírás és 

jellemzés a regényben. Legalább két nagyepikai és 

két-három kisepikai mű olvasása, feldolgozása 

(Stendhal, Csehov, Tolsztoj, Dosztojevszkij).  

Esszéírás 2 óra Gyakorlás, dolgozat.  

Drámai művek 

elemzése  

7 óra  A tragédia és a komédia. Műfaji konvenciók. A 

tragikus és a komikus hős. A szereplők értékrendje 

és a konfliktus jellege. A dráma szövegének és 

cselekményének tagolása. A jelenetek helye a 

műegészben. Párhuzamos jelenetek és szereplők 

közti párhuzamok. Hasonlóságok és különbségek 

az epika (regény) és a dráma történetbemutatása 

között.  



Madách: Az ember tragédiája c. művének 

feldolgozása. Kitekintés az emberiségköltemény 

műfajára, főképp Goethe Faustjára és/vagy (a 

Falanszter szín kapcsán) a negatív utópia műfajára 

(pl. Swift, Orwell).  

A modern irodalom 

indulása  

3 óra Úttörő alkotások a 19. század második felének 

lírájából (pl. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, 

Mallarmé, Whitman vagy Rilke költészetéből) – 

összesen négy-öt vers.  



A továbbhaladáshoz szükséges fogalmak rendszere: 

Fikció, az irodalmi kommunikáció konvenciói (a közvetlen valóságvonatkoztatás felfüggesztése, a 

többféle értelmezés lehetősége, a jelentés lezáratlansága), érték, értékrend;  

műfaji és tematikus konvenciók, líra, epika, dráma, mítosz, novella, történet (eseménysor) és 

szövegszerkezet viszonya, nézőpont és látókör (elbeszélői beszédhelyzet), előreutalás és késleltetés, 

in medias res, jelenetkeret, megszólító-megszólított viszony, versszervező elv, metaforizálódás, 

időszerkezet és logikai szerkezet, hiány, tragédia, katarzis, párhuzamos jelenetek, deus ex machina; 

komikum, irónia, szatíra, groteszk, eposz, eposzi kellékek, kardal, antik időmértékes 

strófaszerkezetek: szapphói-, alkaioszi-strófa, anakreóni sor, testamentum, evangélium, példázat, 

zsoltár, gondolatritmus; 

antik, reneszánsz, barokk, rokokó, klasszicizmus, felvilágosodás, racionalizmus, empirizmus, 

szentimentalizmus, népiesség, romantika, realizmus, vallomás, legenda, trubadúrköltészet, 

Balassi-strófa, tercina, szonett, versciklus, aszklepiádészi strófa, akrosztikon, figura etimologica, 

leíró-elmélkedő költemény, tájleíró költemény, látomás, elégia, elégiko-óda, idő- és 

értékszembesítő költemény, episztola, rapszódia; 

röpirat, értekezés, utópia, utaztató regény, tézisregény, levélregény, verses regény, nevelődési 

regény, drámai költemény; 

pozitivizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szecesszió, szimbolizmus, avantgárd, futurizmus, 

expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, hangulatlíra, szerepvers, önmegszólító verstípus, 

képvers; 

fejlődésregény, karrierregény, polifonikus regény, regényciklus, novellaciklus; drámai költemény, 

analitikus dráma, drámaiatlan dráma, tragikomédia; esszé, karcolat, paródia, szimultanizmus, 

látvány, látomás, polifónia, hőstípus, parafrázis; kevert ritmusú vers, szabad vers.  

  



12. évfolyam 

Évi óraszám 60 óra (heti óraszám: 2) 

Témakörök Óra Tartalmak 

Babits Mihály 6 óra Jellemző témák, verstípusok, korszakok az 

életműből (legalább 10 mű), egy tanulmány (esszé) 

vagy néhány esszérészlet.  

Kosztolányi Dezső 6 óra Jellemző témák és műfajok az életműből (öt vers, 

legalább két novella, egy regény és egy esszé vagy 

néhány esszérészlet). 

A 20. század 

világirodalmából 

(epika) 

10 óra Négy epikai mű a 20. század világirodalmának 

jelentősebb szerzőitől (pl. Proust, Kafka, Thomas 

Mann, Babel, Bulgakov, Hemingway, Camus, 

García Marquez, Borges vagy Hrabal műveiből).  

A 20. század 

világirodalmából 

(líra) 

5 óra Ízelítő a század lírájából, például T.S. Eliot, García 

Lorca, Paszternak, Kavafisz vagy Benn 

költészetéből (összesen 5-10 vers).  

József Attila 6 óra Jellemző témák, verstípusok és korszakok, 

motívumfejlődés, a létösszegző vers legalább 10 mű 

alapján.  

A két világháború 

közötti magyar 

irodalom néhány 

nagy alakja 

12 óra  Németh László (egy regény vagy egy dráma, 

esetleg részletek; ízelítő az esszéíró 

munkásságából). Szabó Lőrinc (négy-öt vers). 

Illyés Gyula (egy prózai mű és legalább két vers az 

általános iskolában tanultakon kívül). Márai Sándor 

(egy mű vagy műrészlet). Radnóti Miklós (négy-öt 

vers, az eklogák).  

Fejezetek a modern 

dráma történetéből 

6 óra Például Brecht, Beckett, Dürrenmatt, Spiró, Sütő 

művei.  

Szerzők és művek a 

20. század második 

felének magyar 

próza- és 

drámairodalmából  

10 óra Örkény István (egy dráma és néhány egyperces). 

Szabó Magda (egy regény). Ottlik Géza: Iskola a 

határon. 5-10 novella a 20.század második feléből. 

A mai magyar dráma.  

Szerzők és művek a 

20. század második 

felének magyar 

lírájából 

7 óra Weöres Sándor (legalább három vers), Pilinszky 

János (legalább három vers), néhány mű a 20. 

század második felének jelentős erdélyi, délvidéki 

és kárpátalajai lírai életművéből (pl. Dsida Jenő, 

Reményik Sándor, Áprily Lajos).  

Gyakorlás 8 óra Összefoglalás, kitekintés, érettségi ill, felvételi 

vizsgára való felkészülés, dolgozatírás.  

 

  



Fogalmak:  

Egzisztencializmus, posztmodern, tömegkultúra, virtualitás, ekloga, idill, bukolika, tárgyias 

költészet, négysoros, egysoros, hosszú vers, szonettciklus, esszéregény, abszurd dráma, epikus 

dráma és színház, szociográfia, utópia, ellenutópia, napló, komplex kép, síkváltás, archetípus, 

toposz, mítosz, parabola, abszurd, szubjektív idő, objektív idő. 


