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Bevezető
Az anyanyelvi nevelés fő feladata, hogy fejlessze a különféle formában
megjelenő (szóbeli, nyomtatott, elektronikus stb.) szövegek megértésének, a
helyzetnek megfelelő nyelvi önkifejezésnek a képességét, a különféle szóbeli és
írásos információk célirányos és kritikus használatának, kiválasztásának és
újrarendezésének készségét. Az anyanyelvi nevelésnek továbbá feladata, hogy
tudatosítsa és rendszerezze a korábban megszerzett tudást a nyelv társas, társadalmi
szerepéről, a nyelv és a gondolkodás viszonyáról, a magyar nyelv jelenbeli és
múltbeli változásairól, más nyelvekkel való azonosságairól és különbözőségeiről.
A nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos tevékenységek célja a
tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói érzékenységének,
fogalomértésének és fogalomhasználatának bővítése, fejlesztése. Kiemelt cél továbbá
az anyanyelvű írásbeliség normáinak, az olvasható írás, illetve a biztos,
problémaérzékeny helyesírás készségének elsajátítása. Elvárt az olvasási és
szövegértési képességek folyamatos mélyítése; az értő hangos és néma olvasás,
amely magában foglalja a különféle nyelvi szintek jelenségeinek felismerését,
azonosítását, a megértés szóbeli és írásbeli alkalmazását az elemi feladatmegoldástól
a beszélgetésen át az önálló írásműig.
Az anyanyelv tanításának fontos részét képezi a különféle hosszúságú,
bonyolultságú, műfajú, rendeltetésű (pl. szépirodalmi, dokumentum és
ismeretterjesztő) szövegek olvasása, illetve azok megértésének, értelmezésének
fejlesztése. A szövegalkotási képesség fejlesztésével összefüggő, azt megelőző,
illetve kísérő feladat az önálló jegyzet- és vázlatkészítés fejlesztése, az olvasott
szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemény megfogalmaztatása szóban és írásban.
A kulturált nyelvi magatartás kialakításához elengedhetetlen az önkifejezéshez
és a társas-társadalmi párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztése.
Az iskolai tanítás, nevelés célja a beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a
beszédhelyzetnek megfelelő nyelvi magatartás kialakítása, a hangzó szövegek
megértése és értelmezése, a hangzó szöveg különféle kommunikációs helyzetekben,
beszédszándékokkal és célokkal való alkalmazása, a beszédpartnerek kommunikációs
szándékának, nem nyelvi jeleinek felismerése, valamint azonosítása. Fontos az
érvelés technikájának megismerése és alkalmazása: érvek, ellenérvek
felsorakoztatása.
A középiskolát végzettektől elvárt nyelvi kultúra magában foglalja a
beszédértés, a beszéd, a szövegértés és a szövegalkotás képességét, valamint
mindezek minőségi alkalmazását a szóbeli és írásbeli megnyilatkozások különféle
élethelyzeteiben.

10. osztály
(heti 3 óra)
Az oktatandó tananyag

A tanulókkal kapcsolatos állami
követelmények

Nyelv és kommunikáció
10 óra
A hallott szöveg megértésének fejlesztése
(üzenet, szándék, hatás).
A
beszédhelyzetnek
megfelelő
adekvát
nyelvhasználat:
szövegszerkesztés élőszóban,
szó- és beszédfordulatok,
kommunikációs helyzetek a kommunikációs
helyzet tér, idő és résztvevői szerepek
(kontextus) megfigyelése.
A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek
lehetőségeinek és korlátainak megtapasztalása:
az élőszó zenei kifejezőeszközei,
nonverbális kommunikáció.
A személyközi kommunikációs helyzetek
megfigyelése, a kommunikáció folyamatának
elemzése
a
tanult
szakkifejezések
alkalmazásával.
A kommunikáció típusainak, jellemzőinek
megismerése: személyes, csoportos, nyilvános
és tömegkommunikáció.
A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói,
megjelenési formái, nyelvi és képi kifejezési
formái.
Néhány
tömegkommunikációs
műfaj
megismerése.
Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és
jellemzői.

A szövegértési és szövegalkotási készségek
fejlesztése,
önállóan, illetve másokkal együttműködve a
tanuló képes legyen a verbális és nem verbális
kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak,
tényezőinek azonosítására,
tudatos alkalmazására,
a különböző szövegek megértésére, elemzésére,
illetve kritikai feldolgozására a kommunikációs
helyzet tér, idő és résztvevői szerepeinek
(kontextus) megfelelően.
A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének
ismerete, tudatos alkalmazása különféle
kommunikációs helyzetekben;
dekódolása a hétköznapi kommunikációs
helyzetekben és a tömegkommunikációban.
A különféle kommunikációs helyzetekben
elhangzó üzenetek céljának dekódolása,
az
üzenetek
manipulatív
szándékának
felismerése.

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői
20 óra
Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány
ismerete, magánhangzók és mássalhangzók
rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési
jellemzői.
A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a
helyesírás összefüggése.
A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek
megfigyelése, valamint egy tanult idegen nyelvi
hangrendszerrel történő összehasonlítás.
Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek
szerepe és funkciója, kapcsolódási szabályaik.

Hangtani, alaktani, szótani,
szószerkezettani és mondattani ismeretek,
ezek megfelelő használata az írott és szóbeli
szövegalkotás folyamatában.
A nyelvi szintek elemző áttekintése révén
az analitikus gondolkodás,
a nyelvi tudatosság fejlesztése.

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának
kritériumai, hagyományai, egy lehetséges szófaji
rendszer megismerése.
A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai,
szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli
viszonyaik, a vonzatok.
A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük
mondatban, helyes használatuk a mondatok
felépítésében.
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és
mondatfajta szerinti típusai, az egyszerű és
összetett mondatok típusainak felismerése,
elemzése, a helyes mondatszerkesztés a
gyakorlatban.
A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása
a tanult idegen nyelv hangtanával, alaktani
szerkezetével,
szóalkotási
módjaival,
mondatszerkezetével.
A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről
tanultak
fogalmi
szintű
megnevezése,
rendszerező áttekintése.

A nyelvi elemek értő, elemző használatának
fejlesztése.

A mondat szó szerinti
jelentésének felismertetése,

az elsődleges
és
megkülönböztetése.

és

pragmatikai

másodlagos

jelentés

Szövegértés, szövegalkotás
12 óra
Önálló szövegfeldolgozás
A szöveg és kép összefüggése. Hatékony
jegyzetelési
és
vázlatírási
technikák
megismerése.
Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek
szerkezetének,
jellemzőinek
megismerése,
hivatalos szövegek alkotásának képessége.
Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással,
a kommunikációs célnak megfelelően:
adott szempontok és terjedelem szerinti
szövegtömörítés, szövegbővítés.
Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott
források felhasználásával,
az idézés szabályai.
Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás
folyamata.
A tanulmány, az értekezés jellemzői,
kidolgozásának állomásai.
Néhány,
gyakoribb
internetes
szöveg
szerkezetének,
megjelenésének,
közlési
szándékának megfigyelése, a tapasztalatok
felhasználása
a
szövegbefogadáskor,
az
internetes szövegek nyilvánosságának kérdése,
etikája.
Internetes szövegalkotási gyakorlatok
(pl.
szöveges
adatbázis,
forrásjegyzék

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás
céljának megfelelő olvasási stratégia és szövegfeldolgozási mód megválasztásával.
A szöveg és kép összefüggése.
Hatékony jegyzetelési és vázlatírási technikák
megismerése.
A szöveg tartalmának, céljának megfelelő
jegyzetelési technika.
A
társalgás
általános
szerkezetének,
szabályszerűségének megfigyelése.
A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok
szerkezetének, formájának megismertetése,
tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek
alkotásának képessége.
Az esszéírás technikájának megismerése és
alkalmazása különböző témájú és típusú esszé
írásakor.
A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet
fejlesztése
elektronikus,
internetes
szövegtípusok
hitelességének,

összeállítása, fórum, blogbejegyzés írása).
megbízhatóságának vizsgálata, az internetes
Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs szövegek adta nyilvánosság etikai, jogi
levél, meghatalmazás, elismervény. Esszé, kérdéseinek értelmezése során.
értekezés, tanulmány.

Helyesírási ismeretek
12 óra
A helyesírás alapelvei, megismert főbb
szabályszerűségei.
A
szöveg
központozásának
szabályai,
használata, az írásjelek funkciója.
Szövegelemzési gyakorlatok a központozás
szerepének tanulmányozására.
Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás,
a gyakoribb tulajdonnevek írására stb.
Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak
átírása.
Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírásellenőrző
programok
szerkezetének
és
működésének megismerése, használatuk az
iskolai és a mindennapi szövegalkotásban.
Az internetes szövegek eltérő helyesírásának,
jelhasználatának funkciója.
A normától való eltérés stilisztikai hatásának
felismerése, értelmezése.

Helyesírási alapelvek felismerése, használata,
írásjelek adekvát használata, helyesírási szótárak
ismerete és használata a gyakorlatban.
A nyelvi normaérzék, a normakövető írás
fejlesztése.
A
helyesírás
megismertetése.

rendszerszerűségének

A hibajavítási képesség és az önkorrekció
fejlesztése.

A szöveg
20 óra
A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése,
megnevezése, rendszerezése.
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a
szövegformálásra. A szóbeli és írott szövegek
szerepe, eltérő jegyei. A szövegfonetikai
eszközök és az írásjegyek szövegértelmező
szerepe.
A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat
viszonya, szövegegységek.
A szövegértelem összetevői: pragmatikai,
jelentésbeli és nyelvtani szintje.
Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és
nyelvhasználati
színterek
szerint.
A
legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi
társalgási és az írott monologikus szövegek.
Szövegköziség,
az
internetes
szövegek
jellemzői.
Az írott és internetes szövegek összehasonlítása,
az eltérő és azonos jegyek megfigyelése,
megnevezése.

A szövegértési és szövegalkotási képesség
megfelelő szintje:
szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák
(átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása,
szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása
különféle megjelenésű és típusú szövegeken.
Elbeszélő, magyarázó, dokumentum típusú
szövegek kommunikációs funkcióinak, fő
jellemzőinek ismerete.
Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes
szövegek eltéréseinek azonosítása.
Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat.
A szövegszervező erők
alkalmazása a gyakorlatban.

felismerése

és

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az
intertextualitás
kezelése,
a
különböző
forrásokból
származó
adatok
megbízhatóságának és használhatóságának
kérdései.
A különböző forrásból származó információk
megadott
szempontok
szerint
való
összehasonlítása,
megvitatása,
kritikai
következtetés levonása.
Szövegek
összefüggése,
értelemhálózata;
intertextualitás.
A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája,
olvasási típusok és stratégiák.

A
szöveg
általános
szerkezetének,
a
szövegértelem összetevőinek megfigyelési és
értelmezési
képességének
fejlesztése
a
legjellemzőbb szövegtípusokon.
A
valamilyen
szempontból
egymással
összefüggő szövegek közötti értelemhálózat
felismertetése.
A szövegelemző képességek fejlesztése: a
szövegfeldolgozás módjainak gyakorlása a
feladatnak
megfelelő
leghatékonyabb
olvasástípus alkalmazásával.

Stilisztikai alapismeretek
10 óra
A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok)
megismerése (pl. a társalgás bizalmas vagy
közömbös), felismerése, hatásának elemzése.
A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt
állandó
stílusértékének
megfigyelése,
felismerésük,
valamint
alkalmazásuk
a
szövegalkotásban.
A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek
megismerése,
felismerése,
elemzése,
összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel.
A szövegek stílusának, jelentésének a
befogadóra
tett
hatásának
(stílushatás)
megtapasztalása, vizsgálata; stílusgyakorlatok,
szövegtranszformációk.
A stíluselemek, stíluseszközök szerepének
értelmezése
művészi
és
mindennapi
szövegekben
(jelentésfeltáró,
hatáselemző
gyakorlatok).
A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő
stíluseszközök
tudatos
használata
a
szövegalkotásban.
A metafora funkciója és használata a
mindennapi, továbbá a publicisztikai és a
tudományos nyelvhasználatban.

Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető
szóképek és alakzatok, nyelvi játékok, kreatív
írás. Stílusregiszterek, nyelvi magatartás, nyelvi
norma.
Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek
stílusértéke
a
konkrét
szövegben,
nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust
befolyásolja a beszélő, a kommunikációs
helyzet, a megnyilatkozás célja.
A megismert jelentéstani, stilisztikai, a
szövegtani
jelenségek
felismerése
és
alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet
nyelvi
jelenségeinek
megítélésében,
szövegalkotásban.
A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek
megfelelő
stílusréteg,
stílusárnyalat
és
stíluseszköz használata.
A fogalmi, a kreatív gondolkodás,
szövegértelmező képesség fejlesztése.

a

Jelentéstan
8 óra
A
szavak
jelentésének
szerkezete,
jelentéselemek.
A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.
Motivált és motiválatlan szavak felismerése,
használata.
A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon
értelmű szavak, alkalmazásuk a beszélt és írott
szövegalkotásban.
Közmondások, szólások jelentésének és eredeti
funkciójának ismerete, nyelvi és nem nyelvi
kommunikációs üzenetek jelentése. Közismert
egynyelvű szótárak önálló használata

típusai, használati köre.
A mondat és szövegjelentés.
A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek
kialakításában.
A jelentés és a nyelvi-grammatikai funkció
összefüggése.
A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése,
hatásértelmezés.
Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és
használati körének megfigyelése, értelmezése.

(pl. értelmező, szinonima).
A hangalak és jelentés viszonyának felismerése,
értelmezése különböző beszédhelyzetekben.
A mondat és szövegjelentést meghatározó
tényezők felismerése.
A magyar szórend megváltozása és az üzenet
jelentésváltozása
közötti
összefüggés
felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal.

11. osztály
(heti 3 óra)
Az oktatandó tananyag

A tanulókkal kapcsolatos állami
követelmények

Kommunikáció 8 óra
A különböző kommunikációs színtereknek és
helyzeteknek megfelelő nyelvi és nem nyelvi
jelek használata.
Az egyes helyzetek által megkívánt formák
megsértésének
dekódolása,
a
szándék
felismerése, megfelelő kezelése.
A kommunikációs zavarok felismerésére és
feloldására néhány taktika elsajátítása.
A manipulációs szándékok felismerése.

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek
megítélésében; megfelelő stílus és magatartás
megtalálása ismeretlen kommunikációs
helyzetben is.
Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása.
A mindennapi társalgásban, a nyilvános
kommunikációs színtereken, valamint az
internetes felületeken előforduló manipulációs
szándékok, hibás következtetések felismerése.
A reklámok, internetes felületek verbális és nem
verbális közlési szándékának felismerése.

Retorika 14 óra
A
kommunikációs
funkciók
ismerete,
alkalmazása.
Érvelő szövegek értelmezése és alkotása.
A szónoki beszéd kommunikációs funkciói.
A
beszéd
felépítése,
a
beszéd
megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől
a megszólalásig.
A szónok tulajdonságai, feladatai.
Az érvelés logikája, technikája; az érvek
elrendezése.
Az érvelési hibák.
A cáfolat módszerei.
A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.
A hatásos előadásmód eszközei.
Az érv felépítése.

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.
Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás,
prezentáció stb.
A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás
nyelvi (mondat- és szövegfonetikai eszközök) és
nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a különféle
szövegműfajokban,
az audiovizuális és multimédiás közlés
különböző formáiban.
A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása
különböző helyzetekben.

Stilisztikai és jelentéstani ismeretek.
Kulturált véleménynyilvánítás.
A
klasszikus
retorika
alapfogalmainak
megismertetése, ezek alkalmazása a tanulók
életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános
megszólalásokban.
A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb
érvelési hibáknak a megismertetése.

Monologikus szöveg (előadás,
memoriter kifejező tolmácsolása.

beszéd)

és

Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos
előadásához szükséges nyelvi, gondolkodási
képességek fejlesztése.

Általános nyelvészeti ismeretek 8 óra
Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a
kommunikáció és az ember elválaszthatatlan
egysége.
A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a
gondolkodás része.
A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai,
nyelvtipológia, főbb nyelvtípusok és jellemzőik
(az anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek
jellemző
tulajdonságainak
összehasonlító
megfigyelése).
Nyelvi identitás.
Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek,
jelnyelvek.

Kommunikáció és jelentéstan.
A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése:
általános, összefoglaló ismeretek a nyelvről,
a nyelv és az ember viszonyáról.

Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai
ismeretek 10 óra
A nyelv működésének, a nyelvhasználatnak a
megfigyelése
különböző
kontextusokban,
különböző cél elérésére.
Annak megtapasztalása, hogy az emberek
hogyan képesek a nyelvi szöveg által közvetített
jelentésen túl is hatni, befolyásolni partnerüket,
hogyan képesek megnyilatkozásaikkal akár
cselekvéseket is végrehajtani.
A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése: a
magyar nyelv leggyakoribb udvariassági formái
használati
körének,
nyelvi
formáinak
megfigyelése.

A nyelvhasználat, a beszélgetés, a társalgás főbb
összetevőinek a különféle beszédaktusok
szerepének, megnyilvánulási formáinak
megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos
használata, illetve megsértésük
következményeinek megtapasztalása.
A társalgásban előforduló néhány jellemző
deixis forma szerepe.
Az udvariassági formák használata.

Szövegalkotás 12 óra
A
kommunikációs
céloknak
megfelelő
papíralapú és elektronikus szövegalkotás.
A papíralapú és számítógépes jegyzetelés
technikájának, módjainak ismerete.
Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai

Lényegre törő, világos fölépítésű, információban
gazdag, kifejtett szöveg alkotása a tájékoztató,
érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák
valamelyikében
(pl. digitális formában, multimédiás

és
tartalmi
jellemzőinek
ismerete.
A
kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek,
kontextusnak
megfelelő
stíluseszközök.
Alkalmazása.
Gondolkodásfejlesztés,
az
önkifejezés
fejlesztése: a papíralapú és elektronikus
szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek
megfigyelése.
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a
megismert szövegtípusokban a közlés céljának,
a helyzetnek megfelelő stílusban történő
szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok.

kiegészítésekkel).
Kreatív gyakorlatok a mondat- és
szövegszerkezet stiláris lehetőségeinek,
a szavak hangulatának, stílusértékének,
nyelvrétegbeli stiláris különbségének
figyelembevételével.
Az érvelő esszé szerkezete.
Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé.

Nyelv és társadalom 12 óra
Fejlődési irányok, változások a mai magyar
nyelvben. Nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia.
Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő
nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi
tervezés elvei és feladatai.
A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata,
színterei; a nyelvi norma.
A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és
függőleges tagolódásuk.
A köznyelv jellemzői, használati területe.
A nyelv társadalmi tagolódása szerinti
csoportnyelvek, azok jellemző használati köre,
szókincse.
A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk,
jellemző előfordulásuk, funkciójuk.
A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb
nyelvjárásaink jellemzői, területi megjelenésük,
a regionális köznyelv jellemzői.
A határon túli magyar nyelvhasználat főbb
adatai,
tendenciái,
a
kétnyelvűség,
kettősnyelvűség, kevert nyelvűség kérdései.
A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és
elektronikus források (pl. szótárak, kézikönyvek,
adatbázisok, honlapok) tanulmányozása.
A tömegkommunikáció, valamint az információs
társadalom hatása a nyelvhasználatra.

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való
szemlélete.
A vitakészség, a meggyőző érvelés fejlesztése:
ismeret és véleményalkotás a nyelvtervezés
néhány alapvető kérdéséről
(nyelvvédelem és nyelvművelés).
Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a
közvetlen környezet nyelvhasználatának azonos
és eltérő vonásainak, valamint nyelvjárási
szövegek jellemzőinek megfigyelése.
Rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése:
a tömegkommunikáció, valamint az információs
társadalom nyelvhasználatra gyakorolt hatásának
megfigyelése,
érvek, adatok értelmezése.

Nyelvtörténet 12 óra
Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok
és nyelvcsaládok, a magyar nyelv jellemzői.
A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának
bizonyítékai, története, kutatói.
A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése.
Kellő
tájékozottság
a
magyar
nyelv
rokonságáról, típusáról, helyéről a világ nyelvei
között.

eszközei.
A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és
nyomtatott nyelvemlékek.
A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a
legfontosabb nyelvemlékeink
(A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti
beszéd,Ómagyar Mária-siralom) megismerése.
Nyelvtörténeti-nyelvtudományi kézikönyvek (pl.
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára)
megismerése, használata.
Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.
A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai,
tendenciái.
A nyelvújítás története, hatása, értékelése,
ortológus-neológus vita főbb állomásai és
szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja.
A mai nyelvállapot néhány jellemzője.

A magyar nyelv történeti korszakairól szerezett
tudás összekapcsolása az irodalomtörténeti és
történelmi tanulmányokkal.
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése:
a magyar nyelv eredetéről kialakított elméletek
ismeretében elhatárolódás a tudománytalan
nyelvrokonítástól,
nyitottság az újabb tudományos kutatások
irányában.

Ismeretek a nyelvről
14 óra
A
tanult
nyelvészeti,
kommunikációs,
szövegértési és szövegalkotási, nyelvi ismeretek
rendszerező áttekintése.
Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi
szint, retorika, stílus, jelentés, nyelv és
társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi
változás.

A tanult anyanyelvi ismeretek.
Rendszerező
képesség,
önálló
tanulás
fejlesztése:
az
érettségi
témaköreinek
és
a
követelményeknek
megfelelő
tételvázlatok
összeállítása.

