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IRODALOM:
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.
VII.

Művek a magyar irodalomból – kötelező szerzők: 6 db tétel
a. Petőfi Sándor ars poeticája
b. Arany János balladaköltészete
c. Ady Endre istenes versei
d. Szenvedés és haláltudat Babits Mihály költészetében
e. Kosztolányi Dezső: Édes Anna
f. József Attila tájköltészete
Művek a magyar irodalomból – választható szerzők: 6 db tétel
a. Vörösmarty Mihály gondolati költészete
b. Mikszáth Kálmán parasztábrázolása
c. A paródia műfaja Karinthy Frigyes műveiben/ Örkény István egypercesei
d. Móricz Zsigmond elbeszélései
e. Haláltudat és idillvágy Radnóti Miklós költészetében
f. Németh László: Iszony
Művek a magyar irodalomból – kortárs szerzők: 1 db tétel
a. Hagyományőrzés és újszerűség Kányádi Sándor lírájában
Művek a világirodalomból: 3 db tétel
a. Antik görög dráma – Szophoklész: Antigoné
b. Romantika
c. Francia szimbolizmus
Színház és dráma: 2 db tétel
a. Katona József: Bánk bán
b. Madách Imre: Az ember tragédiája
Az irodalom határterületei: 1 db tétel
a. Shakespeare: Rómeó és Júliája Franco Zeffirelli és Baz Luhrmann feldolgozásában
Regionális kultúra: 1 db tétel
a. Szabó Magda: Abigél

NYELVTAN:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Kommunikáció:
a. A kommunikáció fogalma, tényezői, funkciói
b. Beszédaktus, sikeres nyelvhasználat kritériumai
c. A tömegkommunikáció jellemzői, hatása a nyelvre és a gondolkodásra
Nyelvtörténet:
a. A magyar nyelv rokonsága
b. Nyelvtörténeti korszakok, nyelvemlékek
c. A nyelvújítás
Ember és nyelvhasználat:
a. A nyelv mint jelrendszer, nyelvi jelek
b. Nyelvváltozatok, a nyelv társadalmi és területi rétegződése
c. Az információs társadalom hatásai a nyelvhasználatra
Nyelvi szintek:
a. Helyesírásunk alapelvei
b. A szófajok rendszere
c. A mondat fogalma, rendszerezése
d. Grammatikai és logikai viszonyok az összetett mondatban
A szöveg:
a. A szöveg szerkezete és jelentése
b. Intertextualitás
c. Szövegtípusok és szövegfajták
Retorika:
a. Az érvelés eszközei
b. A szövegszerkesztés eljárásai
Stilisztika (stílus és jelentés):
a. Stílusrétegek – a tudományos és a hivatalos stílus jellemzői
b. A képiség stíluseszközei az irodalmi nyelvben, egyszerűbb szóképek és alakzatok
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