
 

 

Helyi tanterv 

7. évfolyam irodalom 

Éves óraszám: 72 

heti óraszám: 2 

 

I. Korok és portrék 
 

60 
 

A)  A középkor 3 
 

B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 11 
 

C)  Irodalmunk a 17–18. században 4 
 

                          D-E) Klasszicizmus és romantika 42 
 

II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény                           4 
 

III. Szabadon felhasználható óra: ismétlés, év eleji és 

végi felmérések 
8 

                                            összes óraszám 72 
  

 

I. Korok és portrék 

A)  Középkor 
István király intelmei Imre herceghez (részletek) Jókai Mór: A magyar nemzet története regényes 

rajzokban (részletek: Árpád, Szent László) 

B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 

Mesék Mátyás királyról: Hogyan került holló 
Mátyás király címerébe? (Kóka Rozália gyűjtése 
alapján) 

Mátyás királlyá koronázása;  
Mesék Mátyás királyról: A kolozsvári bíró 

Janus Pannonius: Pannonia dicsérete Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról 

 Bornemisza Péter: Siralmas énnékem 
Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár viadaljáról 
való ének (részletek) 

Balassi Bálint: Egy katonaének Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne 
néki 

Balassi Bálint: Adj már csendességet 



Irodalom és színház vagy film kapcsolata 
A reneszánsz dráma  
Molière: A képzelt beteg 

C) Irodalmunk a 17-18. században 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek: 
I./1-21.versszak) 

Rákóczi-nóta, Buga Jakab éneke, Zöld erdő 
harmatát 
Lévay József: Mikes 
Jókai Mór: A magyar nemzet története regényes 
rajzokban (részletek: Rákóczy menekülése a 
börtönből) 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részletek) 

D-E) Klasszicizmus és romantika 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez Petőfi Sándor: Csokonai 
Áprily Lajos: Séta Debrecenben 
Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a 
táborozáskor 
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 
Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége 
(történetek Széchenyi Istvánról: Az Akadémia 
alapítása; A hídvám) 
Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége 
(történetek Kossuth Lajosról: A sorsfordító kabát) 
Kossuth-nóta 
Jókai Mór: A magyar nemzet története regényes 
rajzokban (Kossuth Lajos – részlet) 
Vörösmarty Mihály: Petike 
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet 
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 
Petőfi és Arany levelezése – részletek 
Arany János: V. László 
Arany János: Szondi két apródja 

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

Vörösmarty Mihály: Ábránd 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

Arany János: A fülemile 

Arany János: A tölgyek alatt vagy Epilógus 

Jókai: A huszti beteglátogatók 
 

Irodalom és film kapcsolata  
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai  

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Mikszáth Kálmán: A Balóthy-domínium 
Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös 
 
 

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy 
A két koldusdiák  

II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 

Csukás István: Vakáció a halott utcában  

 

 

 

 



 

Irodalom 

 

TÉMAKÖR:  I. Korok és portrék  

ÓRASZÁM ÖSSZESEN: 60 óra  

                                                        A)   A középkor 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

 Irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

– Az európai kultúra kialakulásának megismerése  

FOGALOM  

középkor, román stílus, gótika, egyházi kultúra, lovagi kultúra, lovagi erények, trubadúrok, intelem 

(parainesis), kódex, iniciálé, miniatűr 

                       B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció                         

ÓRASZÁM: 11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

 A reneszánsz világkép értelmezés 

 A reformáció és az anyanyelvi kultúra összefüggésének felismerése 

 A reneszánsz irodalom alkotóinak, műfajainak, jellegzetes motívumainak 

megismerése 

 A reneszánsz drámaváltozatok elkülönítése 

 Egy adott mű különböző művészeti ágakban és médiumokban megjelenő 

adaptációjának összehasonlítása 

 

FOGALMAK 

reneszánsz,  humanizmus, reformáció, könyvnyomtatás, vitézi élet, életkép, dal, epigramma, dráma, 

vígjáték (komédia) 

 



 

                                        C) Irodalmunk a 17–18. században 

ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

– A nemzeti hagyományunk szempontjából szimbolikus irodalmi szövegeink 

megismerése 

– A barokk jellegzetes műfajainak és stílusjegyeinek megismerése 

– A hazaszeretet megjelenése a korszak művészetében 

 FOGALMAK 

kuruc kor, toborzódal, bujdosóének, siratóének, levél, emlékirat  

 

                                     D-E) A klasszicizmus és a romantika irodalma 

ÓRASZÁM: 42 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A felvilágosodás és a romantika korának művelődéstörténeti és irodalmi programjának 

megismerése 

 Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása 

 Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

 Alapvető lírapoétikai szakterminusok bevezetése (lírai én, lírai én pozíciói; hangulati 

líra, gondolati líra, közösségi líra; helyzetdal, életkép, megszólító vers)   

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése: pl. vidám, könnyed, 

humoros, ironikus, emelkedett, fennkölt, meghitt, idilli 

 Néhány alapvető lírai műfaj jellemző darabjának megismerése (pl.: dal, himnusz, 

epigramma, óda)  

 Alapvető szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora 

 A novella és a regény műfaji sajátosságai felismerése 

 Novellákat és regények különböző szempontok szerinti (téma, műfaj, nyelvi 

kifejezőeszközök) értelmezése 

 A kisepikai és a nagyepikai alkotások különbségeinek felismerése (cselekmény, 

szereplők, helyszínek, tematikus fókusz, stb.) 

 



 

FOGALMAK 
romantika; közösségi emlékezet,  önazonosság; szállóige, szónoklat, humor, óda, elégia, dal, himnusz, 

epigramma, kisepika, anekdota, novella, elbeszélés 

 

TÉMAKÖR: II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 

ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 

 A cselekmény ismertetése az elbeszélés időkezelésének megfigyelésével (pl. egyenes 

vagy fordított időrend, késleltetés, összefoglalás, időbeli ugrások, stb.) 

 Az elbeszélt világ főbb jellemzőinek összefoglalása (pl. realista, romantikus, 

varázslatos, egy- vagy többszintű világ) 

FOGALMAK 
történet és elbeszélés, előre- és visszautalás, késleltetés, epizód, jelenet, leírás, kihagyás 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

 

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője  

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

 

MEMORITEREK: 

 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Vörösmarty Mihály: Szózat – teljes szöveg 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

 



 

 

 

Tanulásszervezési módok 

Javasolt tanulásszervezési módok: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a 

digitális játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában. A reflektív és interaktív 

módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív csoportmunkák, projektmunkák, 

drámajátékok, újságszerkesztés, stb.) a gyerekek motiváltságát növeli. A tanárközpontú és a 

diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a digitális módszereknek (IKT-

alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy órán belül is lehetséges. 

 

 A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az egész tanítási folyamatot. 

Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás, könyvheti 

események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú oktatásnak, azaz a 

különböző tanulási területek összekapcsolásának. 

 

Oktatási módszerek   

Az oktatási módszerek közül javasoltak: az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosítás, a 

szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az irodalmi 

alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Meseírás, jelképek 

értelmezése fürtábrával. Digitális projektek; gondolattérképek; hagyományosan vagy digitális 

applikációkkal megrajzolt szereplők, szereplőkapcsolatok; előadások, stb. Irányított szempontok 

alapján szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok. Digitális és hagyományos szótárak, 

szakirodalmi művek használata (Szimbólumtár, Szinonima szótár, A magyar nyelv értelmező 

szótára, stb.).  

 

Munkaformák 

A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros munka, a 

csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált tananyag-

feldolgozás javasolt. 

Tanév végi minimum követelmények: 

- A tanuló legyen képes a szöveg értő olvasását biztosító olvasásra, továbbá az olvasott művek 

tartalmáról szabatosan beszámolni.  

- Ismerje a reformkor legfőbb jellemzőit, tudja elhelyezni a korban, ismerje kulturális intézményeit, 

tudja íróit, költőit felsorolni. Tudja megfogalmazni, hogy mit tanultunk irodalomból a 7. osztályban, 

vagyis a tanult írókat, költőket, irodalmi alkotásokat tudja felsorolni.  

- Tudja felsorolni az irodalmi műnemeket és műfajokat.  

 



 

- Ismerje a következő költők életét vázlatosan a tk. szövegei alapján: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty 

Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán.  

- Tudja megfogalmazni a következő fogalmak legfontosabb jegyeit: dal, epigramma, óda, himnusz, 

elégia, rapszódia, regény, ballada, novella.  

- Tudja a következő memoritereket: Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vörösmarty Mihály: Szózat, Petőfi 

Sándor: Szeptember végén.  

- Legyen tisztában a kijelölt kötelező olvasmány cselekményével, a konfliktusok mibenlétét fel tudja 

tárni, tudja felsorolni a főszereplőket. 

 

- Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika 

jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben. 

 - Felismeri az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselést. 

 

 

 


