
 

Javítóvizsga témakörök - Nyelvtan 

11. évfolyam 

 

1. A stílusrétegek – Mutasd be az egyes stílusrétegeket (szavak szintje, 

mondatok szintje, szöveg szintje alapján)! A tankönyvben 

mindegyikhez találsz táblázatot! 

A társalgási stílus 

A tudományos stílus 

A publicisztikai stílus 

A hivatalos stílus 

A szónoki stílus 

 

2. A nyelvi szintek stilisztikája 

A hétköznapi kommunikáció jellemzői (Mi a különbség a hétköznapi és 

a szépirodalmi szövegek között?) 

A művészi kommunikáció – Szépirodalmi stílusréteg jellemzői  

Zeneiség a szépirodalmi szövegekben (Milyen eszközök sorolhatók ide? 

pl. hangszimbolika, rím, ritmus, hangutánzó szavak stb.) 

A képszerűség eszközei – költői képek (metafora, metonímia, 

szinekdoché, hasonlat, megszemélyesítés, allegória, szimbólum, 

szinesztézia) – Tudd, hogy milyen költői képek vannak, mit jelentenek 

ezek! Fel kell ismerned a költői képeket az idézetekben! Itt vannak 

példák: 
1. „Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még 

Üveges szemmel aludtak a boltok,” (Tóth Árpád) 

2. „Egy kirakatban lila dalra kelt 

Egy nyakkendő; de aztán tompa, telt 

Hangon a harangok is felmerengtek.” (Tóth Árpád) 

3. „Közönyös a világ... az élet 

Egy összezsúfolt táncterem,” (Arany János) 

4. „miért az emlékek, miért a multak? 

miért a lámpák és miért a holdak? 

miért a végét nem lelő idő? 

vagy vedd példának a piciny füszálat: 

miért nő a fü, hogyha majd leszárad? 

miért szárad le, hogyha újra nő?” (Babits Mihály) 

5. „És éreztem: szívembe visszatér, 

És zuhogó, mély zenével ered meg,  

Mint zsibbadt erek útjain a vér,  

A földi érzés: mennyire szeretlek!” (Tóth Árpád) 

6. „Útra kelünk. Megyünk az Őszbe, 

Vijjogva, sírva, kergetőzve, 

Két lankadt szárnyú héja-madár.” (Ady Endre) 

7. „Én, a hideg bálvány vezeklő rabja, 

Ki minden kéjt szivébe temetett: 

Most itt ülünk siralomházi lelkek, 

És nézzük egymást hosszan, szótalan...” (Vajda 

János) 

8.  „Fönn az égen ragyogó nap. 

Csillanó tükrén a tónak, 

Mint az árnyék, leng a csónak.” (Vajda János) 

9. „Leszállt a csendes éj, alszik a város, aludj hát te 

is, fiam.” (Radnai Éva) 

10. „S csendes a ház, ah de nincs nyugalma:” 

(Vörösmarty Mihály) 

 

+ Fogalmak: nyelvi stílus, stílusréteg, stílusárnyalat, stílusérték, állandósult 

szókapcsolatok 

A szóbeli tételek közül egy 11.-es van, ami a költői képeket tartalmazza, azt mindenképp 

nézd át! 

Ezek lesznek írásbelin. A szóbelin a költői képes tételt fogom kérdezni, illetve válassz ki 

ezen kívül 3 tételt, amit megtanulsz! 

 

Vác, 2017. június 21.       Simák Viktória 


