Magyar irodalom
5. osztály
I. félév
A könyvek varázsa
Ismeretek

Követelmények
A tanuló

Művek a világ- és magyar irodalomból az



Pl.: Michael Ende: Előszó helyett: Szigorúan véve,

azonosítja a művekben megjelenített témát,
gondolatot, érzelmet, hangulatot;
ismert műfajú művek olvasásával,
értelmezésével
érveket és ellenérveket fogalmaz meg

Petőcz András: Internet-vers.András:

bizonyos kérdésekben.

olvasásról,
a számítógép-használatról és hatásaikról.



A mesék bűvöletében
Ismeretek
Nép- és műmesék. Hazai nemzetiségek és más
népek meséi.

Követelmények
A tanuló


Verses és prózai formájú mesék. Meseregény(ek),
meseregény-részletek.
Példák különféle műfaji változatokra (pl. tündér-



varázsmese, valódi mese, hősmese, csalimese,
láncmese, hazugságmese, tréfás mese).



(Pl. Tündérszép Ilona és Árgyélus, Az okos lány, A
bolond falu, egy cigánymese.)



Állatmesék verses és prózai formában (egy téma



több variánsa, pl. La Fontaine klasszikus



történetei és új átdolgozások).

J. K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve.





A lakóhely kultúrája.

ismert műfajú művek olvasásával,
értelmezésével illeszkedik az új nevelésioktatási szakasz irodalmi/képességfejlesztési
folyamatába (átismétel, felidéz);
megismer műveket a magyar népmesék,
műmesék, hazai nemzetiségek és más népek
meséi köréből;
tudatosítja a mese különféle műfaji
változatainak, illetve egy-egy mű variánsainak
létezését, a népmese és a műmese fogalmát;
tudatosítja a valóság és mese (fikció)
különbségét; egy-egy feldolgozás verses és
prózai formáját;
alkalmazni tudja a műfajjal kapcsolatos
legfontosabb fogalmakat;
képes cselekményismertetésre, hősbemutatásra;
megtanul és előad művet/műrészletet;
képes az elbeszélés, jellemzés
közlésformáinak gyakorlására;
megismer valamely népi hagyományt
lakóhelye vonatkozásában.

Irodalmi művekhez kapcsolódó szövegalkotási
feladatok készítése különféle műfajokban.

Petőfi Sándor:János vitéz
Ismeretek

Követelmények

A János vitéz cselekménye, szerkezete.

A tanuló

A mű mesei elemei (cselekmény, hősök) –



népies elbeszélő költemény/verses mese.



Kukorica Jancsi útja, tettei, választásai
(értelmezés, jellemzés).




A megjelenítés eszközei (az egységenkénti



ismeri az epikai műnem jellegét (tér, idő,
cselekmény, szereplő, elbeszélő);
elemzi és minősíti ezeket a viszonyokat,
szempontokat a János vitéz részletes
feldolgozása során;
- jellemzi a mű szereplőit;
megismeri a kapcsolódó elméleti fogalmakat
(pl. népiesség, verses epika; elbeszélő
költemény);
megkezdi az ismerkedést a poétikai
eszközökkel – a szóképek, alakzatok
felismerése, megnevezése ettől kezdve
folyamatos feladat;
felismeri a versritmust;
képes önálló szövegalkotási feladatok
megoldására (különféle közlésformák;
nézőpontváltás stb.);
képes az elbeszélés, leírás, jellemzés
közlésformáinak gyakorlására;
néhány, különféle típusú, a mindennapokban
megjelenő írott és elektronikus szöveg
elkészítésére;
képes saját véleményének megfogalmazására,
érvelő szövegek készítésére;
alkalmas memoriterek előadására
(szövegrészletek a műből);
megismer valamely kulturális, népi
hagyományt lakóhelye vonatkozásában
képes az elbeszélés, leírás, jellemzés
közlésformáinak gyakorlására.

feldolgozás során néhány poétikai eszköz
megismerése: képek, pl. hasonlat,



megszemélyesítés, metafora; alakzatok, pl.
ellentét, párhuzam, felsorolás, megszólítás,
felkiáltás, kérdés).



Verselési elemzések, ritmizálási gyakorlatok.



A szűkebb környezethez való kötődés alakítása.






II. félév
Múltunk a mítoszokban
Ismeretek
Kapcsolatok (családi, baráti stb.) sokfélesége az
irodalmi művekben.



Követelmények
A tanuló
az irodalmi művek segítségével is megfigyeli a
kapcsolatok sokféleségét, a téma irodalmi

Mitológiai történetek (pl. Parisz ítélete, Daidalosz

és Ikarosz stb.)


A választott művekhez kapcsolódó fogalmi
ismeretek.

megjelenésének változatosságát, felfedez
archetipikus helyzeteket mitológiai
történetekkel;
felismer irodalmi témákat, formákat;
gyakorolja a jegyzetelést, vázlatkészítést;
képes véleménye szóbeli és írásbeli
megfogalmazására az olvasott szövegek
szereplőinek tetteiről, érzelmeiről,
gondolatairól, a megjelenített helyzetekről,
folyamatos fejlesztési célként.

A Biblia világa
Ismeretek

Követelmények
A tanuló

Kapcsolatok sokfélesége az irodalmi művekben.

Bibliai történetek (pl. A világ teremtése, A vízözön





története, Jézus, az ember fia stb.)

az irodalmi művek segítségével is megfigyeli
az kapcsolatok sokféleségét, a téma irodalmi
megjelenésének változatosságát korszaktól,
műfajtól és formától függetlenül;
képes véleménye szóbeli és írásbeli
megfogalmazására az
olvasott szövegek szereplőinek tetteiről,

A választott művekhez kapcsolódó fogalmi

érzelmeiről, gondolatairól, a megjelenített

ismeretek.

emberi helyzetekről folyamatos fejlesztési
célként;


gyakorolja a jegyzetelést, vázlatkészítést.

Ez a föld a mi hazánk
(Táj, szülőföld; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk)
Petőfi Sándor: Az Alföld (és más műve, pl. Úti

A tanuló

levelek).



Epikai művek (részletek) és lírai alkotások magyar



tájakról, városokról illetve vallomások a
szülőföldről.



A választott tárgyhoz kapcsolódó fogalmi



ismeretek.

A régió, lakóhely kultúrája, emlékhelyei/az iskola
névadója.



tudatosítja, hogy vannak gyakori témák,
motívumok az irodalomban;
megismeri, hogy a tematika nem műnemhez,
műfajhoz kötödik;
érzékeli a szövegek műfaji különbségét (mese
– dokumentum; lírai mű – elbeszélés);
megfigyeli a jellegzetes magyar tájak, városok
megjelenítésének formáit;
megismeri egy-egy jelentős alkotónak a
szülőföldjéhez, a magyar tájhoz való
viszonyulását (ez is fejleszti, alakítja a kötődés
igényét, pl. nemzeti öntudat, hazafias
nevelés);


A választott tárgyhoz kapcsolódó fogalmi


ismeretek.

azonosítja a művekben megjelenített témát,
motívumot, gondolatot, érzelmet,
hangulatot;
Petőfi Sándor: Az Alföld (elemzés és
memoriter is).

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - sok szempontú
megközelítés.

A tanuló

Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső,



történelmi idő), cselekmény, szerkezet,
szereplők/jellemek, kapcsolatok, konfliktusok.
Elbeszélői nézőpont.

A mű fontos témái (pl. barátság, közösség,
önfeláldozás, gyerekek-felnőttek, hűség-árulás).

megismer valamely kulturális, irodalmi, népi
hagyományt lakóhelye
(tájegység/település/kerület) vagy iskolája
vonatkozásában (pl. felkeresnek egy irodalmi
emlékhelyet, emléktáblát, szobrot);
ismerkedik jelenének hagyományaival (pl.
nemzetiségi irodalom, folklór, múzeum,
színház), az ide kötődő/kapcsolódó szerző
legalább egy irodalmi művével;
gyűjtőmunkája eredményeképpen (internethasználattal is) az anyagból valamely
prezentációt készít.

A tanuló




megismerkedik a házi olvasmányok
megközelítési szempontjaival, lehetőségeivel;
előzetesen felkészül a mű sok szempontú
megközelítésére (feladatok; adatkeresés,
jegyzetelés, vázlatkészítés stb.);
képes szövegalkotási feladatok megoldására
(szóban/írásban), pl. jellemzés, levél,
elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással,
kreatív írás;
képes szövegrészlet megtanulására, esetleg
jelenet, dialógus előadására, dramatikus
játékra.

Az ember világa
Ismeretek

Követelmények

Családi, baráti kapcsolatok sokfélesége az

A tanuló

irodalmi művekben.



az irodalmi művek segítségével is megfigyeli
az emberi kapcsolatok sokféleségét, a téma
irodalmi megjelenésének változatosságát

Kisepikai (pl. Móricz Zsigmond, Fekete István
művei) és nagyepikai (teljes művek és részletek,




pl. Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai, Nógrádi
Gábor: PetePite), valamint lírai alkotásokban.



Arany János: Családi kör – versértelmezés.

A választott művekhez kapcsolódó fogalmi




ismeretek.



korszaktól, műfajtól és formától függetlenül;
felismer emberi alaphelyzeteket és irodalmi
témákat, formákat;
részt vesz ajánlott olvasmányok közös
feldolgozásában (tér- és időviszonyok,
cselekmény, szereplők, elbeszélői nézőpont,
szerkezet stb.);
választhatja klasszikus és népszerű ifjúsági
regények bemutatását (szemelvények vagy
egyéni beszámolók, ajánlások); az érdeklődés
felkeltésének céljából is;
gyakorolja a jegyzetelést, vázlatkészítést;
képes Arany János Családi kör című művének
elemző bemutatására (memoriter is);
képes véleménye szóbeli és írásbeli
megfogalmazására az olvasott szövegek
szereplőinek tetteiről, érzelmeiről,
gondolatairól, a megjelenített emberi
helyzetekről, folyamatos fejlesztési célként.

6. osztály
I. félév
Monda, rege, ballada
Ismeretek

Követelmények

Magyar mondák, pl. őstörténeti

A tanuló

mondák/eredetmondák, történeti mondák, helyi



mondák (pl. A fehér ló mondája; vármondák,





Lehel, Zotmund mondája).

Arany János: Rege a csodaszarvasról –
műértelmezés.

a már korábbról ismert művek olvasásával
felidézi a műfaji sajátosságokat;
felidéz népköltészeti műfajokat;
megismer, rendszerez mondatípusokat;
kreatív írásokat készít (pl. helyi monda,
keletkezéstörténet);

képes Arany János Rege a csodaszarvasról című
művének elemző bemutatására (részletek,

A csodaszarvas-monda feldolgozása(i) és a

memoriter is), a mondai anyag és a művészi

történeti források.

feldolgozás összevetésére;


Egy népballada értelmezése és előadása (pl.



Kőmíves Kelemen vagy Kádár Kata).




A műfaji sajátosságok megfigyelése, elemzése
(szaggatottság, kihagyás, elhallgatás stb.).



megismeri a ballada műfaji jellemzőit, sajátos
szerkesztés- és előadásmódját;
tudja, hogy a népköltészeti alkotások többféle
változatban létezhetnek;
elő tud adni egy népballadát (memoriter);
értelmezi Arany János A walesi bárdok című
balladáját (memoriter);
műismereti minimuma: egy népballada és egy
Arany-ballada.

Arany János: A walesi bárdok – egy műballada
értelmezése és előadása.
Egyszólamú, egyenes vonalú (lineáris) szerkezet.
Műfaji sajátosságok (pl. kihagyásosság) és
művészi megoldások (pl. ismétlés, fokozás,
szórendcsere/inverzió, versforma, zeneiség).
Magatartásformák; bűn és bűnhődés,
lélektaniság.

Arany János: Toldi
Ismeretek

Követelmények

A Toldi cselekménye, szerkezete.

A tanuló

Toldi Miklós helyzete, tettei, magatartása




(értelmezés, jellemzés); kapcsolatai, konfliktusai
(elemzés).
Arany lélekábrázolása (családi kapcsolatok; bűn



és megtisztulás).

A megjelenítés eszközei (az egységenkénti



feldolgozás során a poétikai eszközök elemzése:
képek, pl. hasonlat, megszemélyesítés, metafora;
alakzatok, pl. ellentét, párhuzam, túlzás,




felsorolás, részletezés, szótőismétlés).
Verselési elemzések, ritmizálási gyakorlatok.




Irodalmi művekhez kapcsolódó szövegalkotási
feladatok készítése, különféle műfajokban



(elbeszélés, leírás, jellemzés, levél).
Érvelő szövegek.

felismeri az elbeszélő költemény műfaját;
elemzi a tér- és időviszonyokat; ismeri a
cselekményt; jellemzi a szereplőket és
minősíti kapcsolataikat a Toldi részletes
feldolgozása során;
alkalmazza a kapcsolódó elméleti fogalmakat
(pl. verses epika; elbeszélő költemény);
felismeri a poétikai eszközöket (szóképek,
alakzatok), a versritmust;
képes saját véleményének
megfogalmazására;
tud memoritereket előadni (szövegrészletek a
műből);
képes önálló szövegalkotási feladatok
megoldására (különféle közlésformák;
nézőpontváltás stb.);
rövid érvelő szövegek készítésére;
néhány, különféle típusú, a mindennapokban
megjelenő írott és elektronikus szöveg
elkészítésére (meghívó, e-mail stb.);
saját hibáinak felismerésére, javítására,
igényli ezek kiküszöbölését gyakorlással,
feladatmegoldással, és törekszik
készségszintjének folyamatos fejlesztésére.

Kreatív írások.

II. félév
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Ismeretek

Követelmények

Gárdonyi Géza: Egri csillagok – sok szempontú

A tanuló

megközelítés.



Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső,



történelmi idő), cselekmény, szerkezet; a
szereplők csoportjai, kapcsolataik; konfliktusok.



Elbeszélői nézőpont, jellemábrázolás,
ábrázolásmód.
Bornemissza Gergely életútja.



alkalmazza a házi olvasmányok korábban
megismert megközelítési lehetőségeit;
előzetesen felkészül a mű sok szempontú
értelmezésére (feladatok; adatkeresés,
jegyzetelés, vázlatkészítés stb.);
képes szövegalkotási feladatok megoldására
(szóban/ írásban), pl. leírás, jellemzés,
elbeszélés nézőpontváltással, levél, kreatív
írás;
képes szövegrészlet megtanulására, esetleg
jelenet, dialógus előadására, dramatikus
játékra.

A mű fontos témái (történelem, hősiesség,
barátság, szerelem, árulás stb.) és motívumai (pl.
hold, csillag, gyűrű).

Érzelmek, hangulatok, gondolatok
„Egy dallam visz, de keresztezi száz…”
Ismeretek

Követelmények

Témák, motívumok lírai alkotásokban (pl.

A tanuló

természet, évszakok, napszakok, szerelem).



A lírai műnem sokszínűsége: változatos szerkezeti



megoldások, képiség, zeneiség, hangnemek –
eltérő alkotói magatartások.

Szemelvények a magyar irodalom különféle
műfajú alkotásaiból, pl. Csokonai Vitéz Mihály,





megkülönbözteti az epikai és lírai műnemet
(az ábrázolás irányultsága alapján);
felismeri a lírai műnemnek a líra alanyára
vonatkoztatottságát (bármely líratípusban, pl.
gondolat- vagy hangulatlíra);
bővíti ismereteit a kifejezésmódokról;
felismer jellemző témákat, motívumokat (pl.
természet, évszakok, napszakok);
felismeri a művészi stíluseszközöket és elemzi
azok hatását.

József Attila, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Szabó
Lőrinc, Weöres Sándor műveiből – értelmezések,
poétikai és verstani gyakorlatok.

A választott művekhez kapcsolódó fogalmi
ismeretek.

Próbatételek, kalandok, hősök
Ismeretek

Követelmények

A hősies magatartás néhány példája, változata; a

A tanuló

próbatételek, kalandok szerepe.




A görög mitológiától és a Bibliától (pl. Héraklész,
Odüsszeusz; Dávid és Góliát, Sámson) a klasszikus 
és a kortárs ifjúsági irodalomig (kis- és nagyepikai
művek, műrészletek; verses és prózai formák).

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – műértelmezés.



Szerkezet (a négy levonás kapcsolódása; ismétlés



és fokozás); a konfliktusok jellege; népiesség és
időmértékes forma.






megismer az irodalmi művek segítségével
néhány példát a hősies magatartásra;
megfigyeli, hogy a próbatételek, kalandok
miként formálják a személyiséget, jellemet;
a „próbatétel, kaland, hősiesség” tematika
alapján is felismer emberi alaphelyzeteket és
irodalmi témákat, formákat; felismeri az
emberi kapcsolatok sokféleségét és a téma
megjelenésének változatosságát korszaktól,
műfajtól és formától függetlenül;
felfedez archetipikus helyzeteket bibliai,
mitológiai történetekkel;
részt vesz ajánlott olvasmányok közös
feldolgozásában (tér- és időviszonyok,
cselekmény, szereplők, elbeszélői nézőpont,
szerkezet stb. elemzésében);
választhatja klasszikus és népszerű ifjúsági
regények bemutatását (szemelvények vagy
egyéni beszámolók, ajánlások); az érdeklődés
felkeltésének céljából is (a mű hatása);
gyakorolja a jegyzetelést, vázlatkészítést;
képes Fazekas Mihály Lúdas Matyi című
művének elemző bemutatására, esetleg egyik
levonásának dialogikus megjelenítésére;
képes vélemény szóbeli és írásbeli
megfogalmazására az olvasott szövegek
szereplőinek tetteiről, érzelmeiről,
gondolatairól, a megjelenített emberi
helyzetekről, folyamatos fejlesztési célként.

7. osztály
I. félév
Egy korstílus – a romantika
Ismeretek
Egy korstílus – a romantika.
Egy-két szemelvény a korszak jellemző

Követelmények
A tanuló


alapvetéseiről, törekvéseiről (pl. szabadság az
irodalomban; új, jellegzetes műfajok; kevertség,



töredékesség; romantika és népiesség).

Szemelvények Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi

ismerkedik egy korstílussal, a korstílus és egyegy mű közötti összefüggéssel;
ismerkedik a korszak irodalmi életével (pl.
folyóiratok, színházi élet, irodalmi
kapcsolatok);
megismeri a korszakolás nehézségeit; a
romantika hátterét, esztétikai elveit,
törekvéseit, ábrázolásmódját, hangnemeit; a
stílus formajegyeit;

korstílusra jellemző, különféle műfajú, tematikájú 
alkotásaiból (pl. Kölcsey: Huszt; Vörösmarty:



Ábránd; Petőfi: Egy gondolat bánt engemet…).



ismerkedik romantika és népiesség,
romantika és reformkor összefüggésével;
jellemző műveken felismeri a legjellemzőbb
romantikus jegyeket, vonásokat;
felismer zenei és képzőművészeti
vonatkozásokat, kapcsolódásokat;
az önálló ismeretszerzés többféle
módszerével (pl. internet, elektronikus
könyvtár) is gyűjt információkat.

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma)
Ismeretek

Követelmények

Alkotások műfaji szempontokból a magyar

A tanuló

irodalom különféle korszakaiból, pl. Ady Endre,



Arany János, Csokonai Vitéz Mihály (A
Reményhez), Janus Pannonius (Pannónia


dicsérete), József Attila, Kölcsey Ferenc, Petőfi
Sándor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Vörösmarty



Mihály, Weöres Sándor műveiből és kortárs
magyar lírai alkotásokból.


Tematikus, motivikus kapcsolódások felismerése
– a műválasztás felölel alapvető lírai témákat (pl.



természet, évszakok és napszakok, szülőföld,
haza, család, szerelem, öntudat, költősors,



költészet/ars poetica).

Nemzeti himnuszunk, ódáink – Kölcsey: Hymnus;
Vörösmarty: Szózat; Petőfi: Nemzeti dal –




műértelmezések, sok szempontú elemzések (pl.
vershelyzet, szerkezet, műfaji változat, poétikai
megoldások, versforma).



felismeri az alapvető lírai műfajok
sajátosságait különböző korok alkotóinak
művei alapján (elsősorban 19-20. századi
alkotások);
felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, a
megszólító-megszólított viszony néhány
jellegzetes típusát;
azonosítja a művek tematikáját, meghatározó
motívumait; felfedez műfaji és tematikusmotivikus kapcsolatokat;
azonosítja a zenei és ritmikai eszközök
típusait, felismeri funkciójukat, hangulati
hatásukat;
azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és
mondattani jellegzetességeket, a lexika
jelentésteremtő szerepét megérti a lírai
szövegekben;
megismeri a kompozíció meghatározó
elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és
időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet
és változása);
felismer érzelmi tartalmakat;
sok szempontú megközelítésben elemez,
értelmez különféle műfajú lírai alkotásokat és
meg is tanul néhányat (pl. elégia/Csokonai
Vitéz Mihály: A Reményhez; epigramma/Janus
Pannonius: Pannónia dicsérete);
sok szempontú megközelítésben értelmezi,
elemzi nemzeti himnuszunkat, ódáinkat
(Kölcsey: Hymnus; Vörösmarty: Szózat; Petőfi:
Nemzeti dal; memoriterek is).

II. félév
Nagyepikai alkotás (regényelemzés) – egy Jókai-regény és a romantikus korstílus

Ismeretek

Követelmények

Nagyepikai alkotás (regényelemzés) - sok

A tanuló egy Jókai-regényben

szempontú megközelítés.



Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (vagy esetleg egy
másik regénye, pl. Az új földesúr vagy A jövő



század regénye) – sok szempontú megközelítés.



Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet.



Hősök, magatartásformák, erkölcsi választások –
a szereplők jellemzése (egyéni állásfoglalással).



Regényműfaji változat (pl. heroikus regény,
irányregény, utópia stb.).



A romantika megjelenési formái (pl. szerkezet,
cselekményfordulatok, jellemek, hangnem,



előadásmód).
Elemzések, értelmezések és kreatív írások.




azonosítja, elemzi az idő- és térviszonyokat,
az előreutalásokat, késleltetéseket,
epizódokat; a szereplők kapcsolatait, a
cselekmény elemeit;
felismeri az elbeszélői nézőpontot,
beszédhelyzetet;
műelemzés nyomán rögzíti a műfaji
sajátosságokat és romantikus epika
jellemzőit;
azonosítja a műben megjelenő tematikát (pl.
család, szerelem, hősiesség, hazafiság,
önfeláldozás);
képes a szereplők jellemzésére, tetteik
minősítésére; erkölcsi választások
értelmezésére és véleményezésére;
alkalmas a megjelenített értékek, erkölcsi
kérdések, motivációk, magatartásformák
felismerése, értelmezésére;
alkalmas az irodalmi élmény megosztására;
beszámoló, ajánlás készítésére, különféle
vélemények összevetésére;
képes memoriterek (prózaepikai
szövegrészletek) előadására;
képes annak felismerésére és tudatosítására,
hogy az elemző-értelmező olvasás elmélyíti az
élmény- és tapasztalatszerzést, hogy az
irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi,
esztétikai élményeknek, az életvezetésnek is
a forrása.

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)
Ismeretek

Követelmények

Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl. tér-,

A tanuló kisepikai alkotásokban

időviszonyok, szerkesztésmód, szereplők,




hangnem).
Kosztolányi Dezső, Mikszáth Kálmán és más
magyar elbeszélők alkotásai.








azonosítja, elemzi az idő- és térviszonyokat;
érzékeli az elbeszélés és a történet időrendje
közötti eltérést;
azonosítja az előreutalásokat, késleltetéseket;
felismeri az elbeszélői nézőpontot,
beszédhelyzetet;
műelemzések nyomán rögzíti az egyes
műfajok sajátosságait;
azonosítja az irodalom nagy témáit, pl. család,
iskola, gyerekek és felnőttek, próbatételek;
képes az irodalmi élmény megosztására;
képes érzelmi tartalmak felismerésére,



erkölcsi választások értelmezésére és
véleményezésére, pl. indulatok, szeretet,
együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom,
hála;
memoriterek (prózaepikai szövegrészletek)
előadására.

Nagyepikai alkotás (regényelemzés)
Ismeretek

Követelmények

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője – sok

A tanuló nagyepikai alkotás(ok)ban

szempontú megközelítés.




Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet,

A szereplők jellemzése (egyéni állásfoglalással).




Elemzések, értelmezések és kreatív írások.



anekdotikusság.

Ajánlott és/vagy egyéni olvasmányok, pl. Jules
Verne, Mark Twain, Dickens és mások műveiből; a
klasszikus és kortárs, magyar és világirodalmi





ifjúsági irodalomból – műbemutatások,
értelmezések, ajánlások (a házi olvasmányok
megközelítési szempontjainak alkalmazása, önálló
állásfoglalással).







azonosítja, elemzi az idő- és térviszonyokat;
érzékeli az elbeszélés és a történet időrendje
közötti eltérést;
azonosítja az előreutalásokat, késleltetéseket;
felismeri az elbeszélői nézőpontot,
beszédhelyzetet;
a műelemzés nyomán rögzíti a műfaji
sajátosságokat;
azonosítja az irodalom nagy témáit (pl.
család, gyerekek és felnőttek, próbatételek,
szerelem);
képes az irodalmi élmény megosztására;
képes a szereplők jellemzésére, tetteik
minősítésére; erkölcsi választások
értelmezésére és véleményezésére;
memoriterek (prózaepikai szövegrészletek)
előadására;
képes annak felismerésére és tudatosítására,
hogy az elemző-értelmező olvasás elmélyíti az
élmény- és tapasztalatszerzést, hogy az
irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi,
esztétikai élményeknek, a
tapasztalatszerzésnek a forrása;
képes az irodalmi élmény megosztására,
olvasmányainak ajánlására;
alkalmas az önálló olvasmányválasztás
indoklására.

Drámai műfajok (egy komédia)
Ismeretek

Követelmények

Drámai műfajok - egy komédia sok szempontú

A tanuló

megközelítése



Molière: Fösvény (esetleg pl. Képzelt beteg) vagy 

megismeri a drámai műnem legfontosabb
jellemzőit, a komédia műfaját közös és önálló
olvasással, feldolgozással, műelemzéssel;
képes az epikai és a drámai
történetmegjelenítés közötti hasonlóságok és

Shakespeare egy vígjátéka vagy Szigligeti: Liliomfi


vagy Goldoni: Két úr szolgája.


Tér- és időviszonyok, szereplők rendszere,
alapszituáció, cselekmény, konfliktusok.




Drámai szerkezet.



A komikum megjelenési formái (pl. helyzet- és
jellemkomikum).

eltérések azonosítására;
a drámai szerkezet, drámai jellem és nyelv
néhány jellemzőjének felismerésére;
a komikum mint műfajformáló minőség
felismerésére, formáinak
megkülönböztetésére;
egy jellemtípus azonosítására;
képes szituációk és instrukciók értelmezésére,
esetleg megjelenítésére;
alkalmas részlet megtanulására, esetleg
jelenet előadására az olvasott drámai műből,
valamint egy látott jelenet (színházi előadás
vagy felvétele) értelmezésére.

Komikus jellem, jellemtípus.

8. osztály
I. félév

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség)
Ismeretek

Követelmények

Stílusirányzatok a 20. század elején

A tanuló megismerkedik

(klasszikus modernség).



Az impresszionizmus, szimbolizmus,



szecesszió stílus- és formajegyei.
Jellemző művek, ábrázolásmódok pl. Ady,




Babits, Juhász Gyula, Tóth Árpád műveiből.




egy korszak stílusirányzataival – pl.
impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió –, az
irányzatok és egy-egy mű összefüggésével;
ismerkedik a korszak irodalmi életével (pl. a
Nyugat szerepe, hatása; irodalmi kapcsolatok);
megismeri a korszakolás nehézségeit;
az irányzatok főbb esztétikai elveit, törekvéseit,
ábrázolásmódját, stílus- és formajegyeit
(szimbólumhasználat és szimbolizmus
megkülönböztetésével);
jellemző műveken felismeri az irányzatok
jellegzetességeit, főbb vonásait;
az önálló ismeretszerzés többféle módszerével (pl.
internet, elektronikus könyvtár stb.) is gyűjt
információkat;
keres a korszakhoz regionális és helyi kulturális
kötődéseket (bármely művészeti ágból, pl.
festészet, szobrászat, építészet is).

Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat,
komikus eposz, ballada
Ismeretek

Követelmények

Kisepikai alkotások - prózai és verses műfajok.

A tanuló

Novella, elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat, 
egyperces novella, komikus eposz, ballada -



műfaji rendszerezés.

Tematikus kapcsolódások, archetipikus helyzetek
felismerése (pl. gyerekkor-felnőttkor, szegénységgazdagság, bűn-bűnhődés, házastársi
kapcsolatok, hűség, kitartás, beavatás).

Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Mikszáth





Kálmán, Örkény István műveiből, valamint
választható:
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa – a komikus




eposz műfaji sajátosságai, illetve Arany János egy
balladája (pl. Zách Klára; Szondi két apródja).

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részletek) – házi



műelemzések során rögzíti az egyes műfajok
sajátosságait is;
felismeri az epikus közlésformát, valamint a
verses és a prózaforma műfajmegkötő vagy
műfaj-független szerepét;
alkalmazza a művek már ismert értelmezési
szempontjait (elemzi az idő- és
térviszonyokat, szerkezeti megoldásokat,
előreutalásokat, késleltetéseket);
felismeri az elbeszélői nézőpontot,
beszédhelyzetet;
azonosítja az irodalom nagy témáit, pl. család,
iskola, gyerekek és felnőttek, szegénység;
a kisepikai műfajok rendszerezésével (eredet,
forma, műfaji jellemzők) összefoglalja,
átismétli a négy év során megszerzett
ismereteit;
képes az irodalmi élmény megosztására;
képes érzelmi tartalmak felismerésére,
erkölcsi választások értelmezésére és
véleményezésére, pl. indulatok, szeretet,
együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom,
hála stb.;
memoriterek (verses és prózaepikai
szövegrészletek) előadására.

olvasmány.
A karcolatgyűjtemény szerkezete; pár-novellák
összevetése.

Nagyepikai alkotás – regényelemzés
Ismeretek

Követelmények

Nagyepikai alkotás – egy regény sok szempontú

A tanuló nagyepikai alkotás(ok)ban

megközelítése.



Pl. Tamási Áron: Ábel a rengetegben vagy Szabó
Magda: Abigél vagy Móricz Zsigmond: Légy jó
mindhalálig (vagy egy másik regénye, pl. Pillangó,
Árvácska) vagy Gárdonyi Géza: A láthatatlan




ember.

Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet,

azonosítja, elemzi az idő- és térviszonyokat, a
narráció sajátosságait (az elbeszélés és a
történet időrendje, előreutalások,
késleltetések); a műfaji változatot;
felismeri az elbeszélői nézőpontot,
beszédhelyzetet;
azonosítja az irodalom nagy témáit, pl. szülő
és gyerek, gyerekek és felnőttek, iskola és
nevelés; beavatás, próbatételek, szerelem.

A tanuló


képes a szereplők jellemzésére, tetteik

elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód.

minősítésére; alapvető emberi helyzetek,
erkölcsi választások értelmezésére és
megbeszélésére, véleményezésére;
Hősök, tettek, magatartásformák – a szereplők
 felidézi és rendszerezi az olvasott,
feldolgozott regényeket (összefoglalás);
jellemzése (egyéni állásfoglalással).
 képes az irodalmi élmény megosztására,
olvasmányainak ajánlására;
 alkalmas az önálló olvasmányválasztás
Regényműfaji változat (pl. fejlődésregény,
indoklására;
történelmi regény, példázatos regény).
 memoriterek (prózaepikai szövegrészletek)
előadására;
Elemzések, értelmezések és kreatív írások.
 képes annak felismerésére és tudatosítására,
hogy az elemző-értelmező olvasás elmélyíti az
élmény- és tapasztalatszerzést, hogy az
irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi,
esztétikai élményeknek, a
tapasztalatszerzésnek a forrása.
Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra,
hangulatlíra, gondolati líra
Ismeretek

Követelmények

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok, pl. óda, dal, A tanuló
epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra,



hangulatlíra, gondolati líra - műfaji rendszerezés.

Tematikus, motivikus kapcsolódások felismerése



(a műválasztás felölel alapvető lírai témákat, pl.
természet, évszakok és napszakok, szülőföld,



haza, család, szerelem, háború, szabadság,
öntudat, költősors, költészet / ars poetica).



Verstani, poétikai fogalmak rendszerezése.

Szemelvények Ady Endre, Arany János, Csokonai
Vitéz Mihály, Janus Pannonius, József Attila,
Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós
(Nem tudhatom), Szabó Lőrinc, Vörösmarty





Mihály, Weöres Sándor műveiből és kortárs
magyar lírai alkotásokból.

Szemelvények a reklám és a popzene új szóbeli



elemzi az alapvető lírai műfajok sajátosságait
különböző korok alkotóinak művei alapján,
értelmezi néhány lírai mű beszédhelyzetét, a
megszólító-megszólított viszony néhány
jellegzetes típusát;
azonosítja a művek tematikáját, meghatározó
motívumait; felfedez műfaji és tematikusmotivikus kapcsolatokat;
elemzi a zenei és ritmikai eszközök típusait,
felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat;
elemzi a képeket, alakzatokat, szókincsbeli és
mondattani jellegzetességeket, a lexika
jelentésteremtő szerepét megérti a lírai
szövegekben;
elemzi a kompozíció meghatározó elemeit (pl.
tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet,
logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása);
elemzi a művekből feltáruló érzelmi
tartalmakat;
sok szempontú megközelítésben elemez,
értelmez különféle műfajú lírai alkotásokat és
meg is tanul néhányat (Ady Endre, József
Attila, Kosztolányi Dezső, Weöres Sándor egyegy művét, Radnóti Miklós Nem tudhatom
című alkotását és kortárs magyar szerzők
néhány költeményét;
rendszerezi műfajelméleti, verstani, poétikai

költészetéből.

A fogalmi háló a választott művekhez kapcsolódik.

ismereteit (ismétléssel is);
ismerkedik a reklám és a popzene új szóbeli
költészetével, illetve ennek helyével,
szerepével, hatásával a közműveltségben.

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből - magyar vagy
világirodalom, regényelemzés
Ismeretek

Követelmények

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a

A tanuló

szórakoztató irodalom köréből – egy magyar vagy 
világirodalmi regény sok szempontú



megközelítése.

A népszerű irodalom műfajai (pl. ifjúsági, bűnügyi, 
fantasztikus regény, kalandregény, sci-fi),



megoldásai, hatása; hangnemei (pl. humoros
regény), formái (pl. naplóregény, levélregény).
Pl. Golding: A Legyek Ura / Salinger: Zabhegyező /
Rejtő Jenő egy műve / Verne egy műve / egy



klasszikus bűnügyi regény.

A fogalmi háló a választott művekhez kapcsolódik.







tudja alkalmazni a művek megközelítésének
(korábban gyakorolt) lehetőségeit;
képes az irodalmi élmény megosztására,
olvasmányainak ajánlására;
alkalmas az önálló olvasmányválasztás
indoklására;
képes memoriterek (prózaepikai
szövegrészletek) előadására;
képes annak felismerésére és tudatosítására,
hogy az elemző-értelmező olvasás elmélyíti az
élmény- és tapasztalatszerzést, hogy az
irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi,
esztétikai élményeknek, a tapasztalatszerzésnek a forrása;
tud tájékozódni erkölcsi kérdésekben, és ezt
igényli is; megérti az igazság és nézőpont, a
személyes és a közösségi igazság konfliktusát;
képes az önálló műbefogadás mind teljesebb
élményére, a hatás feldolgozására (csoportos
beszélgetésben való részvétellel és egyéni
szövegalkotással egyaránt);
képes a tetszés- vagy véleménynyilvánítás
árnyaltabb nyelvi formáinak alkalmazására, az
eltérő ízlésítéletek különbözőségének
megértésére;
képes a szórakoztató irodalom, a populáris
irodalom egyes alkotásainak, különféle filmes
feldolgozásoknak esztétikai szempontú,
kritikus értékelésére.

Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia
Ismeretek

Követelmények

Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy

A tanuló

komédia sok szempontú megközelítése.



felismeri és elemzi a drámai műnem főbb
jellemzőit, a választott alkotás műfaját közös és



Shakespeare: Romeo és Júlia

(vagy egy Shakespeare-komédia vagy Gogol: A 
revizor).

Tér- és időviszonyok, szereplők rendszere,



alapszituáció, cselekmény, konfliktusok.


Drámai szerkezet.


A meghatározó minőség szerepe
(tragikus/komikus cselekmény;



tragikus/komikus hős).

önálló olvasással, feldolgozással, műelemzéssel;
elemzi a drámai szerkezet, drámai jellem és nyelv
néhány jellemzőjét;
felismeri a tragikumot/komikumot mint
műfajformáló minőséget, elemzi a műbeli
megjelenési formáit;
tudja jellemezni a drámai hősöket, elemezni
kapcsolataikat, konfliktusaikat;
képes szituációk és instrukciók értelmezésére,
esetleg megjelenítésére;
tud elemezni és értelmezni egy látott jelenetet
(színházi előadás vagy felvétele);
alkalmas egy szövegrészlet megtanulására,
jelenet előadására az olvasott drámai műből
vagy annak alapján;
különféle dramatikus formák kipróbálása révén
(pl. helyzetgyakorlat, stílusgyakorlat, dramatikus
improvizáció) fejlődik empatikus készsége.

Hősök (egyéni és tipikus vonások).
Tragikus bukás, értékveszteség/komikus
lelepleződés.

A média kifejezőeszközei (1)
Történet és elbeszélés a mozgóképen
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Helyszín- és időviszonylatok, illetve jellemek és konfliktusviszonylatok felismerése, megfigyelése a
médiaszövegekben (pl. rádióműsorban, riportban).
Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének megtervezése az életkornak
megfelelő szinten (pl. story-board, animáció, interjú alkalmazásával).
A beállítás (snitt; a kamera által rögzített folyamatos tér és idő), a jelenet (nagyobb tér és/vagy
időugrások által határolt szerkezeti egység), a fordulat és epizód fogalmának magyarázata.
A korosztálynak megfelelő mozgóképi szövegeken a cselekmény- és történetszervezés, valamint az
elbeszélés (narráció) megfigyelése és tudatosítása, és mindezzel összefüggésben konkrét szövegek
elemzése során az expozíció, bonyodalom, lezárás már ismert fogalmainak alkalmazása.
Egyszerűbb médiaszövegek létrehozásával (pl. interjú, újságcikk, közösségi portálra készülő adatlap,
önportré) a képzelőerő, kifejezőkészség fejlesztése.

A média kifejezőeszközei (2)

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Annak tudatosítása és próbája, hogy noha a mozgóképi szövegeknek nincs minden szövegre
alkalmazható osztályozása, a filmek értelmezését, elemzését segíti a rendszerezés néhány
alapszempontja (a valóságanyag természete, dokumentumfilm-fikció; az alkotói szándék és nézői
elvárás – műfajfilm, szerzői film).

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének meghatározása (a nézők számára
ismerős témák, szériaszerű filmalkotások, könnyen befogadható ábrázolási konvenciók, illetve a
személyesebb, a szerzővel azonosítható eredeti formanyelv használata).

A meghatározó sajtóműfajok felismerése, alapvető jellemzőik tudatosítása (tudósítás, riport,
publicisztika, kritika).

