
A szóbeli felvételi beszélgetés ismeretanyaga magyar nyelv és irodalomból a 

gimnáziumba jelentkező 8. osztályosok számára  

  

Elvárt kompetenciák: szövegértési és szövegalkotási készség; kommunikációs készség (az érvényben 

levő tantervi szabályozás szerint)    

  

Feladattípusok:   

- Elemzett, tanult vagy egyénileg olvasott epikai művekről beszámoló, értelmezés előadása (adott 
szempont szerint), köztük: min. egy-egy Jókai, Mikszáth és Móricz mű ismerete.   

- Elemzett, tanult vagy egyénileg olvasott, esetleg színházban is látott drámai mű(vek)ről  vagy egy 

látott filmről beszámoló, értelmezés előadása (adott szempont szerint).  

- Szabadon választott epikai alkotások elemző bemutatása, értelmezése egyéni olvasmányélmények 

alapján a magyar irodalomból (ifjúsági, szórakoztató, kortárs irodalom is).   

- Az alkotásokban megjelenített élethelyzetek, jellemek, kapcsolatok bemutatása, elemzése.  

- 4-5 magyar lírikus költészetének jellemzése, 2-4 választott művük alapján.   

- Alapvető irodalmi témák, motívumok felismerése, értelmezése különféle műfajú és formájú 
alkotásokban.  

- Művek szerkezeti megoldásainak, stilisztikai jellemzőinek elemzése (pl. képek, alakzatok, zeneiség).  

- Néhány alapvető bibliai és görög-római mitológiai történet, szereplő ismerete.  

- Egy irodalmi korszak vagy irányzat jellemzőinek bemutatása, választható művekkel (min. 

ismeretanyag: a romantika; a Nyugat 1. nemzedéke).     
  

Iránymutató: az érvényben lévő Nemzeti alaptanterv és Kerettanterv olvasmányanyaga, fogalmi 

hálója, memoriter- és kompetenciaszint-elvárása. Ezek alapján kiemelt szempontok:   

  

Értelmezések:  

- Téma, motívum (pl.: szülőföld, haza, család, szülő, gyerekek és felnőttek, iskola, természet, 

évszakok és napszakok, állatok); próbatétel, kaland, hősök; magatartásformák, érzelmi tartalmak; 

erkölcsi választások;   

- az irodalmi élmény megosztása, önálló olvasmányválasztás indoklása (szórakoztató és népszerű 

irodalom, adaptációk, filmes feldolgozások is).    

  

Fogalmak (alkalmazásképes tudás):  

- Műnemek és műfajok: epika, líra, dráma; ballada, elbeszélő költemény, mese, monda, novella, 

regény; dal, epigramma, elégia, életkép, himnusz, óda, rapszódia; komédia, tragédia; a népszerű 

irodalom egy-két műfaja (pl. krimi, sci-fi, ifjúsági regény);  

- Poétikai sajátosságok: szerkezet, elbeszélő, nézőpont, cselekmény, tér- és időviszonyok, szereplő, 

leírás, párbeszéd, jellemzés, lírai én, motívum, zeneiség, ritmus, ütemhangsúlyos és időmértékes 

verselés, rím, dialógus, jelenet, konfliktus, ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora, metonímia, szinesztézia, allegória, szimbólum.   

  

Szerzők és művek:   

a) Epika:   

Arany János: Toldi, A walesi bárdok és még egy balladája;  

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi, Gárdonyi Géza: Egri csillagok;  

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai vagy egy másik regénye;  

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részletek);  



Kosztolányi Dezső egy novellája,  

Mikszáth Kálmán egy regénye és egy novellája;  

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk;  

Móricz Zsigmond egy regénye és egy novellája;  

Petőfi Sándor: János vitéz és A helység kalapácsa.  

Továbbá egy-két 20-21. századi ifjúsági regény a magyar irodalomból; egy-két mű a népszerű 

irodalomból, a világirodalom klasszikus ifjúsági regényirodalmából.  

Magyar népmesék, népballadák.  

Mitológiai történetek, bibliai történetek. 

b) Líra:  

Ady Endre, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor legalább 3-4 lírai alkotása;  

Arany János, Babits Mihály, József Attila, Kosztolányi Dezső, Kölcsey Ferenc, Radnóti Miklós, 

Vörösmarty Mihály legalább 2-3 lírai alkotása;  

Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Juhász Gyula, Tóth Árpád egy-egy lírai alkotása.  

c) Dráma:  

Egy drámai alkotás (komédia vagy tragédia) ismerete. 

 

 

 

Példák a szóbeli beszélgetési feladatokra 8. évfolyamosoknak  

magyar nyelv és irodalomból 

 
1. feladatlap 

 

a) Értelmezze József Attila Nyár című alkotását; emelje ki és nevezze meg 3-4 költői megoldását 

(pl. szerkezet, képek, alakzatok, zeneiség)!   

 

Aranyos lapály, gólyahír, 
áramló könnyűségű rét. 
Ezüst derűvel ráz a nyír 
egy szellőcskét és leng az ég. 

Jön a darázs, jön, megszagol, 
dörmög s a vadrózsára száll. 
A mérges rózsa meghajol – 
vörös, de karcsú még a nyár. 

Ám egyre több lágy buggyanás. 
Vérbő eper a homokon, 
bóbiskol, zizzen a kalász. 
Vihar gubbaszt a lombokon. 

Ily gyorsan betelik nyaram. 
Ördögszekéren hord a szél – 
csattan a menny és megvillan 
kék, tünde fénnyel fönn a tél.    (1934) 

 

b) Mutasson be és ajánljon elolvasásra egy olyan (szabadon választott) regényt, melyben 

meghatározó a szerelem vagy a barátság témája! (Nem szükséges „kötelező” olvasmányt 

választania.)   

 

  



 

2. feladatlap  

 

a) Egy olvasott vagy színházban látott dráma (tragédia vagy komédia) ismeretében mutassa be 

néhány jellemzővel, hogy milyen lényeges vonásokban tér el a drámai műnem az epikától!  

 

b) Igazolja az alábbi alkotás elemzésével, hogy verses formájú művet olvasott! 

 

Táncosmedrű, fehérnevetésű patak fut a hegyről, 
táncol az őszi levél s taraján kisimulva elúszik. 
Nézd csak, az árnyban a som fanyar ékszere villog a bokron 
Még süt a nap, de oly érett már, csak a lassú okosság 
s villog a fényben a kis füvek éle öreg remegéssel, 
tartja az égen, hogy le ne hulljon: félti arannyát. 
Lassu, okos vagyok én is e lassu, okos ragyogásban, 
féltelek én is a tél hidegétől, tűzifa gondja, 
téli ruhák vak gondja növekszik, apad szemeidben 
s mint a lehellet futja be tükreit, árad az álmos 
bánat a kék ragyogásban, a szádon a mondat elalszik 
s ébred a csók. Feketén jön a hó, jön a tél….  

 

 

3. feladatlap 

 

a) Egy szabadon választott regény (megnevezett) szereplőjének nézőpontjából foglalja össze a mű 

eseménysorát kb. 10-12 mondatban, és értékelje ebben saját helyzetét, szerepét, kapcsolatait!  

    

b) Tekinthetők-e epigrammának az alábbi alkotások? A művek néhány szempontú 

megközelítésével válaszoljon a kérdésre.  

 

1. Ábécére tanítod a gyermekeket, Galeotto; 
      Oktass hajfestést, s fölvet a pénz mihamar. 

 

2. Ha e sötét betűk, amiket itt leírok,  
Lennének a balsors, amely tán téged ér:  
Elvetném tollamat, nem írnék, bárha lenne  
Minden vonásomért egy-egy ország a bér. 

 

 

4. feladatlap 

 

a) Karinthy Frigyes, Tamási Áron vagy Petőfi Sándor egy alkotásának elemzésével mutassa be 

a választott mű szerzőjének humorát!  (A választ kiegészítheti személyes, egyéni 

„humoros” olvasmányélményének megosztásával is.) 

 
b) Egy szabadon választott nép- vagy műballada bemutatásával emelje ki a műfaj néhány 

sajátosságát (pl. tárgy, szerkezet, előadásmód)!   



 

5. feladatlap 

 

a) Néhány szempont alapján készítsen meggyőző ajánlást kedvenc filmjéről! (A műfajt is 

szabadon választhatja.) 

 

b) Az alábbi alkotás elemző megközelítésének felhasználásával mutassa be a romantikus 

korstílus néhány jellemzőjét! Hivatkozzon olvasott epikai alkotásra is! 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Szerelmedért 
Feldúlnám eszemet 
És annak minden gondolatját, 
S képzelmim édes tartományát; 
Eltépném lelkemet 
Szerelmedért.  

Szerelmedért 
Fa lennék bérc fején, 
Felölteném zöld lombozatját, 
Eltűrném villám s vész haragját, 
S meghalnék minden év telén 
Szerelmedért.  

Szerelmedért 
Lennék bérc-nyomta kő, 
Ott égnék földalatti lánggal, 
Kihalhatatlan fájdalommal, 
És némán szenvedő, 
Szerelmedért.  

Szerelmedért 
Eltépett lelkemet 
Istentől újra visszakérném, 
Dicsőbb erénnyel ékesítném 
S örömmel nyújtanám neked 
Szerelmedért!  


