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Tantervkivonat magyar nyelv és irodalomból 
az  5097/09.09.2009 számú Oktatási Kutatási és Innovációs miniszteri rendelettel jóváhagyott tantervből

clasa a VII-a/ VII. osztály

3. A szövegolvasás
Kompetenciák: Tartalmak:
- az irodalmi és nem irodalmi kommunikációs helyzet 
felismerése, különböző műfajú irodalmi és nem
irodalmi szövegek olvasása Olvasási módok: 
betű szerinti, beleélő, értelmező.
- különböző típusú szövegek kifejező 
felolvasása; értő néma olvasás adott 
szempontok alapján

Beszédhelyzet(ek) a köznapi és irodalmi szövegekben.
.

- az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottságának
felfedezése, az irodalmi formák és kódok 
szerepének megragadása a lírai és epikai 
művek szerveződésében, kérdések 
megfogalmazása
Verstani  alapfogalmak:  ritmus,  hangsúlyos
ritmus, sorfajták, rím, rímfajták.
Epikai műfajok.
Az epikai művek jellemzői.
Líra, líraiság, lírai műfajok.
Retorikai alakzatok.
- értéklátás: a szövegben megjelenített értékek, 
értékrendek érzékelése; a hangnemek 
megkülönböztetése

Érték, megjelenített értékek, értékrend.
Hangnemek:  szatirikus,  tárgyilagos,  tragikus,  humoros
hangvétel

- érdeklődés tanúsítása az olvasott szöveg és a 
szöveghez kapcsolódó kontextusok iránt

Az ízlés és a vélemény kifejezésének módjai.

4. Az írásbeli kifejezőképesség (fogalmazás)
Kompetenciák: Tartalmak:
- különböző típusú szövegek alkotása A monológ.



Az érvelés.
A funkcionális (gyakorlati célú) írás.
Szabad fogalmazás.
Fogalmazás irodalmi vagy más természetű szövegről

- változatos szókincs, a tanult kategóriák helyes
és árnyalt használata

A közlés építőelemei: a szöveg, a mondat, a szó, a hang.

- áttekinthető, értelemtükröző szövegtagolás Az írott szöveg elrendezése.
A  kézírás  és  a  szépírás.  A  szövegek  sajátos  grafikai
megjelenítése.

- tudatos helyesírás Helyesírás, központozás.
- érdeklődés a szövegalkotás iránt Az ízlés és a vélemény kifejezésének módjai.




