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Időkeret: 2 óra/hét 72 óra/év 

 

 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK A 9. ÉVFOLYAM VÉGÉRE 

A 9. évfolyam tananyagának tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

– felismeri és tudatosítja, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi és 

esztétikai élmények forrása;  

– képes az alapvető emberi magatartásformák felismerésére, ezek megvitatása révén az 

erkölcsi és esztétikai érzéke fejlődik;  

– az irodalmi alapműveltsége gazdagodik;  

– felismeri és elkülöníti a műnemeket, illetve a műnemekhez tartozó műfajokat, a 

motívumokat befogadja, értelmezi; 

– a művek értelmezésében felhasználja irodalmi és művészeti, történelmi, 

művelődéstörténeti ismereteit; 

– az irodalmi művek értelmezése során figyelembe veszi a művek keletkezéstörténeti 

hátterét; 

– tanári segítséggel az epikai és drámai művekben értelmezi a cselekményszálak, a 

szerkezet, az időszerkezet (lineáris, nem lineáris), a helyszínek és a jellemek 

összefüggéseit;  

– a drámai mű értelmezésében alkalmazza az általa tanult drámaelméleti és drámatörténeti 

fogalmakat (pl. konfliktusos dráma);  

– a lírai mű értelmezésében alkalmazza az általa tanult líraelméleti és líratörténeti 

fogalmakat (pl. lírai én, beszédhelyzetek, ars poetica, szereplíra); 

– különböző megjelenésű, típusú, műfajú, korú szövegeket olvas, értelmez, önállóan 

vázlatot készít; 

– összefüggő szóbeli szöveg (előadás, megbeszélés, vita) alapján önállóan vázlatot készít; 

– ismeri a tanult tantárgy tudományos szakszókincsét, azokat a beszédhelyzetnek 

megfelelően használja; 

– megadott szempontrendszer alapján szóbeli feleletet készít; 

– képes eltérő műfajú szóbeli szövegek alkotására: pl. felelet, kiselőadás; 

– az írásbeli szövegalkotáskor alkalmazza a tanult szerkesztési, stilisztikai ismereteket és 

a helyesírási szabályokat;  

 

 

 

Évfolyam: 9. 



TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁMA: 

Témakör neve A kerettanterv 

által javasolt 

óraszám 

Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 4 

Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 8 

A görög irodalom 11 

A római irodalom   4 

A Biblia mint kulturális kód 11 

A középkor irodalma 11 

A reneszánsz irodalma 12 

Szabadon felhasználható órák száma  11 

Összes óraszám 72 

 

 

 

A helyi tanterv témakörei és óraszámai 

Témakör:  

Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom. Az irodalom ősi 

formái. Mágia, mítosz, mitológia 

 

Tervezett óraszám 

12 

Az irodalom és hatása: 

pl. Karinthy Frigyes: A cirkusz 

Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök 

 

Műnem-műfaji rendszer  

Az ősi magyar hitvilág  

A görög mitológia: 

pl. a világ születése; istenek születése és harca; istenek nemzedékei, 

világkorszakok; az ember teremtése; az olimposzi istenek; 

A görög mitológia híres történetei (Hermész, Dionüszosz, Héraklész 

tettei, Daidalosz és Ikarosz, Thészeusz és Ariadné, a Minótaurosz) 

 

 

Egyéb teremtésmítosz: Gilgames-eposz  

Számonkérés  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- változatos verses és prózai alkotások, szövegrészletek olvasása, közös értelmezése; 

- szerző, előadó, terjesztő és befogadó változó viszonyrendszere: a művészetben való 

részvétel lehetőségei; 



 

– mítoszok kulturális jelentőségének megértése; 

– mítosz- és hőstípusok megkülönböztetése, felismerése; 

– az archaikus, mitikus világkép és a kortárs világkép viszonyának mérlegelése;  

– az alapvető emberi magatartásformák felismerése és azonosítása a mitológiai 

történetekben és eposzokban; 

- a vándormotívumok meg- és felismerése pl. vízözön, örök élet utáni vágy 

– irodalmi alapformák, műnemek, műfajok és motívumok megismerése 

– a történetmesélés formáinak elemzése, az elbeszélői nézőpontok és a narratív struktúra 

szerepének felismerése 

– a görög kultúra máig tartó hatásának felismerése: pl. archetipikus helyzetek, 

mitológiai és irodalmi adaptációk, intertextualitás;  

  

FOGALMAK: 

művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó, 

másoló, előadó, befogadó; befogadás, katarzis, műnem, epika, líra, dráma, műfaj, monda, 

elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, metafora, hasonlat, költői 

megformáltság, történet, lírai én, narrátor, beszélő, dialógus, monológ 

szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, táltos, világfa, antikvitás, mítosz, mitológia, 

eredetmítosz, pusztulásmítosz, archaikus világ, archetípus, politeizmus 

 

 

Témakör: 

A görög irodalom 

 

Tervezett óraszám  

11+ 2 szabadon 

felhasználható óra 

Bevezetés  

Homérosz: Odüsszeia (részletek)  

A görög líra jellemzői, műfajok, időmértékes verselés: 

pl. Alkaiosz, Anakreon versein keresztül 

 

A görög dráma és színház története 

Szophoklész: Antigoné 

 

Számonkérés  

  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- Részleteket megismerése a homéroszi eposzokból  

- Szemelvények megismerése a görög lírából  

- Az időmértékes verselés ismétlése 

- Az ókori görög színház és dráma jellemzőinek, valamint a színház- és 

drámatörténetre gyakorolt hatásának megismerése 

- A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 

- Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai 

művekben felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

- A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése  



  

FOGALMAK 

eposz, eposzi kellékek: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex machina, 

hexameter; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, versláb, 

hexameter, pentameter, disztichon, cezúra, toposz, tragédia, komédia, dialógus, kar, monológ, 

hármas egység, akció, dikció, drámai szerkezet: expozíció, konfliktus, tetőpont, megoldás 

 

 

Témakör: 

A római irodalom   

 

Tervezett óraszám 

4 

A római líra jellemzői, műfajok, időmértékes verselés: 

pl. Catullus, Vergilius, Horatius versein keresztül  

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak jellemzői 

- A görög és római kultúra viszonyának értelmezése; 

- A római kultúra máig tartó hatásának felismerése (mitológiai és irodalmi adaptációk, 

intertextualitás); 

- az időmértékes verselés tudásának mélyítése 

  

FOGALMAK 

imitáció, ekloga, episztola, horatiusi alapelvek, ars poetica 

 

 

Témakör: 

A Biblia mint kulturális kód 

 

Tervezett óraszám 

12+ 1 szabadon 

felhasználható óra 

Az Ószövetség (részletek): 

pl. A teremtéstörténet, Káin és Ábel; A vízözön, Bábel tornya, 

József története, Mózes és a tízparancsolat, próféták, Jónás 

története, zsoltárok 

 

 

Újszövetség (részletek): 

pl. Máté evangéliuma; példabeszédek, pl. A tékozló fiú; a passió, 

Pál apostol „szeretethimnusza”; az Apokalipszis egy részlete. 

 

 

Számonkérés  

 

 

 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- A Biblia felépítésének tanulmányozása, a szöveghagyomány jellemzőinek és 

jelentőségének megértése. 

- Szemelvények olvasása az Ó- és Újszövetségből: alapvető történetek, motívumok és 

műfajok megismerése. 

- Háttérismeretek a Bibliához mint az európai kultúra korokon és világnézeteken 

átívelő, alapvető kódjához. 

- Kitekintés a bibliai történetek későbbi megjelenéseire az irodalomban és más 

művészeti ágakban. 

- A bibliai hagyomány meghatározó jellege a szóbeli és írásos kultúrában: szókincsben, 

szólásokban, témákban, motívumokban. 

- A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma. 

  

FOGALMAK 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció, 

teremtéstörténet, pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, kereszténység, 

evangélium, szinoptikusok, napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, passió, kálvária, 

apokalipszis, Vulgata 

 

 

Témakör: 

A középkor irodalma 

 

Tervezett óraszám 

11+2 szabadon 

felhasználható óra 

Bevezetés  

Egyházi irodalom:  

Halotti beszéd és könyörgés, Ómagyar Mária-siralom 

 

 

Lovagi és udvari irodalom 

pl. Walter von der Vogelweide alkotásai 

 

 

Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek)  

A középkor világi irodalma 

pl. Villon: Nagy testamentum részletei 

 

Számonkérés  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak 

megismerése, a korstílus fogalmának bevezetése;  

- Szövegrészletek elemzése a középkor irodalmából az alábbi műfajok közül: vallomás, 

lovagi epika, legenda, himnusz 

- Az antikvitás középkorra tett hatásának felismerése (pl. Vergilius-Dante)  

- Dante és Villon életműve jelentőségének megértése 

  

 



FOGALMAK 

középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, vallomás, legenda, rím, egyházi 

kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, vágáns költészet, nyelvemlék, szövegemlék, gesta, 

krónika, intelem, kódex, prédikáció, Pokol, Purgatórium, Paradicsom, 

emberiségköltemény/drámai költemény, allegória, szimbólum, tercina, balladaforma, oktáva, 

testamentum, haláltánc 

 

 

Témakör: 

A reneszánsz irodalma 

Tervezett óraszám 

12+ 5 szabadon 

felhasználható óra 

Bevezetés  

Az itáliai reneszánsz irodalom:  

Petrarca: Daloskönyv (egy-két szonett), Boccaccio: Dekameron 

(egy novella). 

 

Janus Pannonius alkotói portréja; költészete, jellemző témái, 

műfajai: 

pl. Egy dunántúli mandulafáról,  

Pannónia dicsérete,  

Mars istenhez békességért,  

Búcsú Váradtól 

 

Balassi Bálint alkotói portréja; költészete, költői tudatosság, az 

életmű néhány tematikus és formai jellemzője: 

pl. Egy katonaének,  

Borivóknak való,  

Hogy Júliára talála,  

Adj már csendességet 

 

 

Históriás énekek, széphistóriák  

Számonkérés  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- A reneszánsz jelentősége 

- Petrarca-szonett megismerése  

- Janus Pannonius és Balassi Bálint műveinek olvasása és értelmezése 

- A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének megismerése 

- Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

felelevenítése 

- A novella kialakulása, kezdete 

  

FOGALMAK 

reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, búcsúvers, 

dallamvers, szövegvers, Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, 

katonaének, virágmetafora 



TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK A 9. ÉVFOLYAMON 

- A tananyag típusához, illetve a tanított diákközösséghez, iskola programjához és 

technikai felszereltségéhez igazítva választ a tanár a különböző oktatási stratégiák 

közül.   

- Az oktatási módszerek közül jellemző az előadás, a magyarázat, az elbeszélés és a 

házi feladatok. 

- Számonkérések jellemző módja esszé és tesztek írása, műelemzések előkészítéseként 

gondolattérképek készítése. Irányított szempontok alapján szövegértési és 

szövegalkotási gyakorlatok összeállítása. 

- A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros 

munka, a csoportmunka, az egyénre szabott munkaforma és a differenciált tananyag-

feldolgozás alkalmazása. 

- A kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazása mellett az önálló munkavégzés és 

tanulás kialakítása is fontos feladat. 

- A digitális oktatási módszereknek ebben a képzési szakaszban is kiemelt jelentősége 

van (pl. prezentációk készítése). 


