


2017. 01. 01-jétől érvényes  
jogi dokumentumok  
 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga 
vizsgaszabályzatának kiadásáról 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 
40/2002. (V. 24.) OM rendelet. 



 
A felkészítés és felkészülés 
további forrásai 

    A módosított vizsgaleírást érvényesítő feladatok az 
OH honlapján 

http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_
anyagok_2017majus/magyar_kozep_szob_mintatetele
k_2017maj.pdf 
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Az állandó elemek és változások 
                                     Írásbeli feladatsor 240 perc (90+150) 
                                                    100 pont: 50+40+10 

I. Feladatlap 90 perc  (+30 perc) II. Feladatlap 150 perc (-30 perc) 

1. rész: szövegértés    40 pont 
2. rész: érvelés vagy gyakorlati 

szövegalkotás         10 pont 
 
 

Műelemző szövegalkotás: 
1. műértelmezés vagy 
2. összehasonlítás 

 
Nincs érvelés 

5o pont  (+10 pont) 40 pont (-10 pont) 

                                                            +10 pont 
                    Helyesírás: 8 pont adható (a max. 15 levonandó helyett) 
                    Íráskép:      2 pont adható ( a levonandó 3 helyett) 



A középszintű írásbeli áttekintése 
Összetevő Az összetevő 

jellegzetességei 
Elérhető 
pontszám 

Időkeret 

I. rész 1. Szövegértési feladatsor 40 pont 90 perc 
 
Javasolt időbeosztás : 
60+30 perc 

2. A vizsgázó választhat: 
• érvelés 
• gyakorlati 

szövegalkotás 

10 pont 
(Tartalom –érvek, 
állítások, gondolatok: 4 
pont 
Szerkezet: 3 pont 
Nyelvi igényesség: 3 
pont) 

II. rész A vizsgázó választhat: 
• egy mű értelmezése 
• Összehasonlító 

elemzés 

40 pont 
(Tartalom:25 pont 
Szerkezet: 5 pont 
Nyelvi minőség: 15 pont) 

150 perc 

helyesírás I. és II. rész együtt 8 pont 

külalak 2 pont 

összesen 100 pont 240 perc 



Az írásbeli feladatlap formai és   
tartalmi jellemzői  

 Mind az első, mind a második rész tartalmaz választási 
lehetőséget. 

 A szövegértési feladat szövege egy, esetleg két egymással 
összefüggő 700-1000 szó terjedelmű ismeretterjesztő szöveg 
vagy publicisztikai mű (részlet) 

 Az érvelés vagy a gyakorlati szövegalkotás elvárt terjedelme 
120-200 szó 

Az érvelés 3-5 érvvel alátámasztott állásfoglalás közéleti, 
kulturális, életmódbeli kérdésben.(releváns és nem megosztó 
téma) 

Gyakorlati szöveg alkotása adott műfajban, témában, 
kommunikációs tényezőkkel (hivatalos levél, motivációs levél, 
hozzászólás, felszólalás, ajánlás, kérvény, vitaindító stb. 



A műértelmező szövegalkotási 
feladatok 
 Egy mű (részlet) problémaközpontú, értelmező 

bemutatása 

 Két mű ( részlet) adott szempontú összehasonlító 
értelmezése 

Terjedelem 400-800 szó (500-1500) 

A tartalmi szempont magasabb arányban van jelen az 
értékelésben (feladat helyes értelmezése, általános 
tájékozottság, tématartás, releváns példák, 
gondolatgazdagság) 

Szerkesztésnél a műfaji megfelelésre, felépítésre kell figyelni. 

A nyelvi igényesség a köznyelvi normának való megfelelést 
takarja. 

 



A szóbeli érettségi vizsga 
változatlan elemei 1. 
A vizsgaanyagot a szaktanár állítja össze. Övé a 

döntés joga és felelőssége. 

A vizsgaanyagok törvényességét az intézményvezető 
ellenőrzi, illetve az érettségi vizsgaelnök hagyja 
jóvá. 

Az írásbeli érettségi vizsga időtartama 240 perc és 
100 pontot lehet elérni 

A szóbeli vizsga időtartama 15 perc és 50 pontot 
lehet elérni 

 

 



A szóbeli érettségi vizsga 
változatlan elemei 2. 
két elemből áll a szóbeli vizsga írott anyaga 

 

A tételsort a szaktanár állítja össze, az intézmény 
hozza nyilvánosságra a jogszabály szerint 

A feladatsort a szaktanár állítja össze, nem hozható 
nyilvánosságra.  

 

 

 



A szóbeli érettségi vizsga 
változatlan elemei 3. 
A feladat jellemzően a tétel címéhez kapcsolódóan 

valamilyen, a témakört szűkítő, azt konkretizáló 
szempontot, elvégzendő feladatot állapít meg. 

A vizsgázó a felkészülési idő alatt dolgozza ki, 
gondolja át a feladatnak megfelelő választ. 



A szóbeli érettségi vizsga 
megváltozott elemei 1. 

Pontosan 20 tételt kell kijelölni, nincs lehetőség 
többet adni. 

 Emeltszintű követelmény lett: 

 Az életút, életmű legjelentősebb tényei 

kronológiai és topográfiai tájékozottság a 

szerzőről. 

Középszintű követelmény 

maradt: 
Főbb művek szövegismereten alapuló 

értelmezése, kapcsolatok művek között, 

művek elhelyezése az életműben 

Világirodalomból választható a realista 

regény, a 20. század irodalma, a 

drámánál Ibsen és Csehov 



Irodalom témakörök 
 

 

1. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők 

2. Művek a magyar irodalomból II. Válaszható 
szerzők 

3. Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők 

4. Művek a világirodalomból 

5. Színház és dráma 

6. Az irodalom határterületei 

7. Regionális kultúra és a határon túli irodalom 



Változás 1. 
  Portrék + Látásmódok 

 

 

Választható szerzők 

(itt is választható kortárs szerző) 

 



1. Művek a magyar irodalomból I. 
Kötelező szerzők 

 

                          6 tétel 

 

Ady Endre 

Arany János 

Babits Mihály 

József Attila 

Kosztolányi Dezső  

Petőfi Sándor 

 

az életút jelentős tényei 

művek, műrészletek 
adott szempontú 
értelmezése 
kérdésfelvetései 

összefüggések a művek, 
az életmű és a korszak 
között 

memoriterek 

 



2. Művek a magyar irodalomból II. 
Választható szerzők 

 

6 tétel 

 

Az életút jelentős tényei, művek, műrészletek adott 
szempontú értelmezése, kérdésfelvetései, 
összefüggések a művek, az életmű és a korszak között. 

Memoriterek. 

 



Választható szerzők 
 Balassi Bálint 

 Berzsenyi Dániel 

 Csokonai Vitéz Mihály 

 Illyés Gyula 

 Jókai Mór 

 Karinthy Frigyes 

 Kassák Lajos 

 Kertész Imre 

 Kölcsey Ferenc 

 Krúdy Gyula  

 Márai Sándor 

 Mikszáth Kálmán 

 Móricz Zsigmond 

 Nagy László 

 

 

 

 Nemes Nagy Ágnes 

 Németh László 

 Ottlik Géza 

 Örkény István 

 Pilinszky János 

 Radnóti Miklós 

 Szabó Lőrinc 

 Szilágyi Domokos 

 Vörösmarty Mihály 

 Weöres Sándor 

 Zrínyi Miklós  

 és még legfeljebb két, a fentiekhez 
hasonló jelentőségű szerző 

 

 

 
 



3. Művek a magyar irodalomból III. 
Kortárs szerzők 

 

 

1 tétel 

Legalább egy szerző ismertetése a legutóbbi 30 év 
irodalmából. 

Az életút jelentős tényei, művek, műrészletek adott 
szempontú értelmezése, kérdésfelvetései. 

Memoriterek. 

 



4. Művek a világirodalomból 
 

3 tétel 

Az európai irodalom alapvető hagyományai: az 
antikvitás és a Biblia. 

A romantika, a realizmus, a századfordulós 
modernség (a szimbolizmustól az avantgárdig), a 20. 
század. 

Jellemző művek, műrészletek adott szempontú 
bemutatása, kérdésfelvetései. 

 



5. Színház és dráma 

Szophoklész, 
Shakespeare, Moliere 

Katona József, Bánk bán 

egy 19. századi dráma 
(pl. Ibsen, Csehov egy 
alkotása) 

Madách Imre: Az ember 
tragédiája  

Örkény István egy 
drámája 

egy 20. századi magyar 
dráma 

 

3 tétel 
 

1-1 mű értelmezése 

A mű, műrészlet adott 
szempontú értelmezése, 
bemutatása. 

Színház és dráma az 
adott mű korában. 

 



6. Az irodalom határterületei 

1 tétel 

Egy jelenség vagy szerző, vagy műfaj, vagy műalkotás 
elemzése vagy bemutatása a lehetséges témák 
egyikéből. 

Népköltészet, irodalom és film, gyermek- és ifjúsági 
irodalom, szórakoztató irodalom. 

A korunk kultúráját jellemző jelenségek. 

 



7. Regionális kultúra és a határon 
túli irodalom 
 

1 tétel 

Egy szerző vagy műalkotás, vagy jelenség, vagy 
intézmény bemutatása vagy elemzése a lehetséges 
témák egyikéből. 

A régió, a tájegység, a település kultúrája, irodalma. 

A határon túli magyar irodalom. 

 



 
 
Értelmezési szintek, 
megközelítések 
 

Témák, motívumok 

Műfajok, poétika 

Korszakok, stílustörténet 



Az irodalom tételek száma 
1. Kötelező szerzők 6 tétel  

2. Válaszható szerzők 6 tétel  

3. Kortárs szerzők 1 tétel  

4. Művek a világirodalomból 3 tétel  

5. Színház és dráma 2 tétel  

6. Az irodalom határterületei 1 tétel  

7. Regionális kultúra és a határon túli irodalom 1 

 



A magyar nyelvi témakörök 
1. Kommunikáció 

2. Ember és nyelvhasználat 

3. A magyar nyelv története 

4. A nyelvi szintek 

5. A szöveg 

6. A retorika alapjai 

7. Stílus és jelentés 



Változás 1. 
 

Ember és nyelv + Nyelv és társadalom 

 

 

Ember és nyelvhasználat 

 



Változás 2. 
Emelt szintre került: 

 a finnugor nyelvrokonság bizonyítékai 

 a nyelvújítás történeti bemutatása 

 a szinkrónia és a diakrónia 

 a nyelvjárások 

 a helyesírásunk alapelvei 

 az összetett mondatok elemzése 

 a szónok tulajdonságai 

 a szónoki beszéd szerkezeti egységeinek megnevezése 

 egyes költői képek (szinesztézia, szinekdohé, szimbólum) 

 a tudományos és a szakmai stílus 

 az alakzatok 

 

 



A nyelvtan tételek száma 
pontosan 20 tételt kell kijelölni 

mindegyikből 2-4-et 



A szóbeli vizsga értékelése 

 Tartalmi minőség – irodalom         - 25 pont 

 Tartalmi minőség – magyar nyelv  -10 pont 

 Nyelvi minőség (együtt)                   -15 pont 

_______________________________________ 

                                                Összesen: 50 pont 



Az irodalom felelet tartalmi 
minősége 
 irodalmi, kulturális tájékozottság 

 szövegismeret, szövegértés 

 feladatmegoldó képesség 

 gondolatgazdagság 

 önálló vélemény 

 a feladat kifejtettsége 

                                                                       25 pont 



A nyelvtan felelet tartalmi 
minősége 
 irodalmi, kulturális tájékozottság 

 szövegismeret, szövegértés 

 feladatmegoldó képesség 

 gondolatgazdagság 

 önálló vélemény 

 a feladat kifejtettsége 

                                                                    

                                                                  10 pont 



NYELVI MINŐSÉG 
a két feleletre együtt   

 

 Rendszerezés, lényegkiemelés 

 Logikus gondolatmenet 

 Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés 

 Megfelelő szókincs és szóhasználat 

 Érthető előadásmód 

                                                          15 pont 





 



 



 



 












