
Javítóvizsgavizsga követelmények 

Magyar nyelv és irodalom 

Szele Zsófia 

 

A javítóvizsga írásbeli és szóbeli vizsgából áll. 

Az írásbeli és a szóbeli vizsga eredménye egyenlő arányban (50-50%) határozza meg az 

érdemjegyet: 

 50%-tól: elégséges 

 62,5%-tól: közepes  

 75%-tól: jó  

 87,5%-tól: jeles  

 

Magyar irodalom 9. évfolyam  

Témakörök:  

1. Biblia 

2. Homérosz: Odüsszeia 

3. Szophoklész: Antigoné 

4. Római irodalom: Vergilius, Horatius 

5. Középkor irodalma: Halotti beszéd és könyörgés, Ómagyar Mária-siralom, lovagi 

irodalom, Villon néhány balladája, Dante: Isteni színjáték (részletek) 

6. Reneszánsz: Petrarca, Boccaccio: Decameron (egy novella), Janus Pannonius, Balassi 

Bálint 

Fogalmak:  

mítosz, mitológia, monoteizmus, politeizmus, eposz, eposzi kellékek, hexameter, pentameter, 

disztichon, epigramma, ókori elégia, himnusz, anakreóni dal, bukolikus vers, kardal, dráma, 

tragédia, komédia, dialógus, monológ, bonyodalom, konfliktus, tetőpont, megoldás, ecloga, 

carpe diem, óda, episztola, legenda, himnusz, lovageposz, lovagregény, haláltánc, ballada, 

humanizmus, reneszánsz, szonett, novella, Biblia-fordítás, zsoltár. 

 

10. évfolyam 

Témakörök: 

1. Moliere: Tartuffe 

2. Voltaire, Rousseau, Swift: Gulliver (részletek), Goethe: Faust I. 

3. Kazinczy Ferenc nyelvújítási mozgalma 

4. Csokonai Vitéz Mihály (pályakép) 

5. Berzsenyi Dániel (pályakép) 

6. Katona József: Bánk bán 

7. Kölcsey Ferenc (pályakép, prózarészletek, Himnusz (memoriter) és még két vers) 



8. Vörösmarty Mihály (pályakép, Szózat (memoriter) és még legalább 8 vers) 

9. Petőfi Sándor (pályakép, A XIX. század költői, Szeptember végén és még legalább 8 

vers)  

Fogalmak: 

racionalizmus, hármas egység, empirizmus, deizmus, klasszicizmus, szentimentalizmus, 

sententia, pictura, óda, elégia, anakreóni dalok, rokokó, szimultán ritmus, vígeposz, romantikus 

képalkotás, népiesség, tájvers, költői szerep, vátesz, látomásos forradalmi költészet 

 

11. évfolyam 

Témakörök: 

- Arany János (pályakép, Toldi estéje, legalább 5 ballada és legalább 10 lírai alkotás) 

- Vajda János (3 vers) 

- Jókai Mór: Az arany ember 

- Mikszáth Kálmán: A jó palócok, Tót atyafiak (legalább két novella), Beszterce ostroma 

- Madách Imre: Az ember tragédiája 

- Ady Endre (pályakép, ars poeticák, magyarság-versek, istenes versek, szerelmi 

költészet 

- Móricz Zsigmond: Úri muri és 1 elbeszélés 

- Babits Mihály (pályakép, legalább 8 vers, Jónás könyve,) 

- Kosztolányi Dezső (pályakép, legalább 6 vers, novellák 

- Juhász Gyula költészete 

- Tóth Árpád munkássága 

Fogalmak ballada, lineáris és párhuzamos szerkesztés, többszólamúság, bűn és bűnhődés 

motívuma, emberiségköltemény, keretszín, történeti szín, determinizmus, realista regény, 

karrierregény, regényciklus, kisregény, tipizálás, környezetrajz, jellemábrázolás, szimbolikus 

látásmód, romantikus és realista jegyek keveredése, anekdotikusság, realizmus, naturalizmus, 

szimbolizmus, impresszionizmus 


