
Nyelvtan tételek 12. évfolyam emelt  szintű  csoportja  számára  2018. 

1. Témakör : Kommunikáció 

1. tétel :   A kommunikációs folyamat tényezőinek, céljának, funkcióinak, valamint ezek 

összefüggésének megértése, bizonyítása beszédhelyzetek elemzésével, szövegelemzéssel, 

szövegalkotással 

2. tétel :   Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei (pl.gesztusok, mimika, 

térközszabályozás, tekintet, külső megjelenés, testtartás, fejtartás, csend) 

3. tétel :  A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi 

kifejezési  formái 

 

2. Témakör: A magyar nyelv története 

    4.    tétel: A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bemutatása 

    5.    tétel: A  magyar nyelv történetének fő  korszakai 

    6.    tétel: A nyelvtörténet forrásai : kézírásos  és nyomtatott nyelvemlékek 

    7.    tétel: A nyelvújítás lényege és jelentősége példák alapján 

3. Témakör: Ember és nyelvhasználat 

           8.  tétel : A nyelvváltozatok rendszere, a nyelv  vízszintes és függőleges tagolódása 

           9. tétel :  Nyelvünk helyzete a határon túl 

          10. tétel: Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre    

               (pl .szövegszerkesztés számítógéppel, kommunikáció az interneten, elektronikus                 

levelezés  )     

     4. Témakör:   A nyelvi szintek 

          11. tétel : A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése  

          12. tétel: Az egyszerű és összetett mondatok felismerése, egyszerű mondatok elemzése 

    5. Témakör:  A szöveg 

           13. tétel:   A szövegkohézió, a témaháló és a cím 

           14.Tétel:  A szövegköziség, intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi     

                           szövegekben 

           15.Tétel: A továbbtanuláshoz, illetve a munka világához szükséges szövegtípusok: különböző   

                          típusú önéletrajzok, motivációs levél,különböző témájú hivatalos levelek ( pl. panaszos  



                          levél) kérvény, beadvány: hozzászólás, felszólalás, vitaindító, rövid ünnepi beszéd ,    

méltatás, szórólap szövege  

6. Témakör: A retorika alapjai 

         16. Tétel: A kulturált véleménynyilvánítás és vita gyakorlata 

         17.Tétel: Az érvelés műfajai: a tétel, a bizonyítás , a cáfolat,az érv és  az ellenérv 

7. Témakör:  Stílus és jelentés 

         18. Tétel: Egyjelentésű, többjelentésű szó, homoníma, szinoníma, hasonló alakú szópár, 

               ellentétes jelentés 

          19 . Tétel: Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és szépirodalmi szövegekben: hasonlat, metafora, 

               metonímia 

          20. Tétel: Az egyszerűbb alakzatok: felsorolás, ismétlődés, ellentét, gondolatritmus 

     Veszprém,2018. január 17.                                                Wenczel Zsuzsanna 

                                                                                                          szaktanár 


