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A tanfolyam időpontjai: 
(14 alkalom) 
 
2019. 09.26. 
2019. 10. 03. 
2019. 10. 10. 
2019. 10. 17. 
2019. 10. 24. 
őszi szünet 
2019. 11. 07. 
2019. 11. 14. 
2019. 11. 21. 
2019. 11. 28. 
2019. 12. 05. 
2019. 12. 12. 
2019. 12. 19. 
téli szünet 
2020. 01. 09. 
2020. 01. 16. 
 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok/tema
korok_magyar_9 
 
Az 5. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgyának témakörei: 
 
 
1. A magyar nyelv hangrendszere 

A magánhangzótörvények  
A mássalhangzótörvények: 
◦ Teljes hasonulás . 
◦ Részleges hasonulás 
◦ Összeolvadás, rövidülés, kiesés, nyúlás 

 
2. A szavak szerkezete 

A szavak felépítése  
Toldalékok – A képzők és a jelek  
Toldalékok – A ragok 
 

3. A magyar helyesírás alapelvei 
 
4. A szavak jelentése 

Egyjelentésű és többjelentésű szavak 
Azonos alakú szavak  
Hasonló alakú szavak  
Rokon értelmű szavak  
Ellentétes jelentésű szavak  
Hangutánzó és hangulatfestő szavak  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok/temakorok_magyar_9
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok/temakorok_magyar_9


Az állandósult szókapcsolatok  
 
A 6. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgyának témakörei 
 
1 Szófajok 

Igék és határozószók 
Főnevek 
Melléknevek és számnevek 
Névmások 
Igenevek 
 

2.Szavak közti kapcsolatok 
A szólások eredete 

 
Új kerettanterv 7-8. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgyának 
témaköreiből az alábbiak:  

1. Szövegértés: 
- a szó szerinti, az értelmező, a kritikai és a kreatív olvasás, 
- ábrák, képek kapcsolata a szöveggel, 
- a nyomtatott és az elektronikus szövegek jellemzői.  

2. Szövegalkotás: 
- olvasható, áttekinthető, tagolt íráskép, 
- elbeszélés, leírás, jellemzés, rövid érvelő szöveg, a mindennapokban megjelenő 
szövegek (meghívó, e-mail, SMS), 
- szerkesztési, nyelvhelyességi normák.  

3. Tanulási képesség: 
- vázlat, lényegkiemelés, kulcsfogalmak, kulcsszavak felismerése, 
- ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozásuk, 
- kérdésfeltevés, válaszadás, gondolatmenetek, magyarázatok, következtetések, 
összefüggések, kreatív eljárások.  

4. Ismeretek a nyelvről 
- a tömegkommunikáció jellemzői, eszközei és leggyakoribb műfajai, 
- a mindennapi kommunikációs helyzetek, 
- a kapcsolatteremtés formái, 
- a mondatfajták, 
- az egyszerű mondat szerkezete, írásjelei, 
- a szószerkezet típusai, 
- a mondatrészek, 
- a viszonyszók és a mondatszók szerepe a mondatban.  

5. A művészi szöveg stilisztikai-poétikai sajátosságai: 
- zeneiség, ritmus, rím, 
- ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, szó szerinti és metaforikus jelentés, 
hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, allegória.  

 


