
 

 

Helyi tanterv 

8. évfolyam irodalom 

éves óraszám: 72 

heti óraszám: 2 

 

  

I. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első 

felében  
32 

 

A)  Líra a 20. század első felének magyar 

irodalmában 

18 
 

B) Epika a 20. század első felének magyar 

irodalmában 

11 
 

C)  ,,Vérző Magyarország” - Trianon 2 
 

II. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében 23 
 

A) Líra a 20. század második felének magyar 

irodalmában 

17 
 

B) Epika a 20. század második felének magyar 

irodalmában 

4 
 

C) Dráma a 20. század második felének magyar 

irodalmában 

2 
 

III. A 20. századi történelem az irodalomban  
(II. világháború, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista 
diktatúra áldozatai, 1956) 

6 
 

IV. Szórakoztató irodalom 3 
Szabadon felhasználható – ismétlés, év eleji és végi felmérések 8 

Összes óraszám: 72 

 

I. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében 
A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 

 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… Ady Endre: Ember az embertelenségben 
Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn 
Babits Mihály: A második ének (részlet) 
Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? 
Kosztolányi Dezső: Ének a fiatalokról 

Ady Endre: Őrizem a szemed 

Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba 

Babits Mihály: Ádáz kutyám 



Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról 
álmodom 

Juhász Gyula: Anna örök 
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 
Tóth Árpád: Láng 
Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben 
(részlet)  
Dsida Jenő: Születésnapi köszöntő 
édesanyámnak 
József Attila: Szeretném, ha vadalmafa lennék  
József Attila: Istenem 
Áprily Lajos: A rím 
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 

Juhász Gyula: Milyen volt… 

 

Dsida Jenő: Hálaadás 

József Attila: Rejtelmek 

József Attila: Kertész leszek  

József Attila: Születésnapomra 

Reményik Sándor: Templom és iskola 

Áprily Lajos: Március 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 

Kós Károly: Az országépítő (részlet) Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részletek) 
Móricz Zsigmond: Hét krajcár  
Móricz Zsigmond: A fillentő 

Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy Légy jó  
          mindhalálig 

Herczeg Ferenc: Pro libertate (részlet) 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet) 

Nyirő József: Uz Bence (részlet) 

 

C) ,,Vérző Magyarország” – Trianon a magyar irodalomban 

Reményik Sándor: Mi a magyar? Babits Mihály: Hazám 
Babits Mihály: Áldás a magyarra  
Juhász Gyula: Trianon 
Juhász Gyula: Testamentum  
Karinthy Frigyes: Levél (részlet) 
Márai Sándor: Napló (részlet) 

 

 

II. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében 
A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában 

Szabó Lőrinc: Tücsökzene (részletek) Nagy László: Az én szívem 
Nemes Nagy Ágnes: Félelem 
Csoóri Sándor: Szomorúság 
 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

Weöres Sándor: A társ 

Kányádi Sándor: Két nyárfa 

Kányádi Sándor: Öreg iskola ünnepére 

Wass Albert: Üzenet haza (részlet) 

B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér (részlet) Mándy Iván: Tájak, az én tájaim (részlet) 

Tamási Áron: Bölcső és bagoly (részlet) Illyés Gyula: Hősökről beszélek (részlet) 

Örkény István: Egyperces novellák (részletek)  

C) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában 



Irodalom és színház vagy mozgókép  
Egy szabadon választott drámai alkotás 

III. A 20. századi történelem az irodalomban  
(világháborúk, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra 
áldozatai, 1956) 

Irodalom és mozgókép  
Szabó Magda: Abigél 

 

Pilinszky János: Francia fogoly (részlet) Pilinszky János: Harbach, 1944 
Anna Frank naplója 

Choli Daróczi József: Dal Lakatos Menyhért: Még mindig siratunk 

Irodalom és mozgókép  
George Orwell: Állatfarm 

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról (részlet) Márai Sándor: Mennyből az angyal 
Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán 

 IV. Szórakoztató irodalom 

Irodalom és mozgókép  
Agatha Christie egy Poirot-novellája 

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

 

TÉMAKÖR: I. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében 

 
ÓRASZÁM ÖSSZESEN: 32 óra  

                          A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 

ÓRASZÁM: 18 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A 20. század első felében megjelenő művelődéstörténeti és irodalmi programok 

bemutatása 

 Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása 

 Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

 Alapvető lírapoétikai szakterminusok alkalmazása  

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

 Szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, szinesztézia, 

szimbólum 

FOGALMAK 

 metonímia, szimbólum; anafora 

                             



 

    B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 

 

ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

 A 20. század elejének epikai sokszínűsége, pl.: történelmi regény, idill, iskolaregény, 

fejlődésregény; népies regény; paródia; lírai novella, realista novella 

 Novellák és regényrészletek szövegközpontú elemzése 

 A novella és az elbeszélés műfaji sajátosságainak felismertetése 

 Kisepikai és nagyepikai alkotások különbségei (cselekmény, szereplők, 

helyszínek, tematikus fókusz) 

FOGALMAK 
kisepika, novella, elbeszélés, iskolaregény, fejlődésregény; népies regény; humor, paródia; lírai 

novella, realista novella, aforizma 

 

                             

                         C) ,,Vérző Magyarország”- Trianon 

ÓRASZÁM: 2 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A történelmi tragédia megjelenése irodalmi alkotásokban 

 Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 

FOGALMAK 

békediktátum, elcsatolás, nemzeti trauma, nemzeti érzés, Kárpát-medencei magyarság, 

nacionalizmus, patriotizmus  

 

TÉMAKÖR: II. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében  

ÖSSZÓRASZÁM: 18 óra  

                       A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában          

 

ÓRASZÁM: 17 óra  



 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A lírai nyelvhasználat sajátosságainak átismétlése 

 

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

 Néhány lírai műfaj jellemzőinek megismerése (lírai önéletrajz, népies dal) 

 Szóképek, alakzatok felismerése 

FOGALMAK 

 lírai önéletrajz, népies dal 

 

                            B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 

 

ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

 A 20. század második felének epikai sokszínűsége, pl.: lírai szociográfia, egypercesek 

 Novellák és regényrészletek szövegközpontú elemzése 

 Az egyperces novella műfaji sajátosságainak felismertetése 

 Önéletrajzi ihletettség a 20. század második felének epikájában 

 A groteszk megjelenése a korszak irodalmában 

FOGALMAK 
egyperces, groteszk, humor 

                         

  C) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában  

 

ÓRASZÁM: 2 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A színpadi hatáskeltés eszközeinek vizsgálata 

 A drámai döntési helyzetek, motivációk, konfliktusok felismerése, vizsgálata, 

megvitatása 

 A dráma cselekményének megértése, rekonstruálása szerkezeti vázlat segítségével  

 A komikum, a humor tartalmi és nyelvi jellemzőinek megismerése 

 A monológ és a dialógus szerepének megkülönböztetése 

 Drámarészletekből drámaegész kibontása 



 Részvétel egy drámai mű színreviteléhez kapcsolódó tevékenységben 

 

FOGALMAK 
 dráma mint műnem, tragédia, komédia, színház; a drámai szerkezet, alapszituáció, bonyodalom, 

konfliktus, tetőpont, megoldás; monológ, dialógus, tér- és időviszonyok; drámai szerepkörök, 

szereplők rendszere, jellemtípus 

 

TÉMAKÖR:  III. A 20. századi történelem az  irodalomban  

(II. világháború, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 1956) 

 

ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A történelmi traumák megjelenése az irodalmi alkotásokban 

 Diktatúrák és áldozatok, erkölcsi dilemmák és konfliktusok ábrázolása a hatalom és a 

kiszolgáltatott egyének között.  

 Az irodalmi művek alapján az egyes emberek erkölcsi felelősségének tudatosítása 

– Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 
 

FOGALMAK 

jellemfejlődés, szolidaritás, holokauszt, koncentrációs tábor, diktatúra, forradalom, szovjet 

megszállás, emigráció, emigráns irodalom 

TÉMAKÖR: IV. Szórakoztató irodalom 

ÓRASZÁM: 3 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az eddigi irodalmi ismeretek felelevenítése és alkalmazása a választott mű 

értelmezésében 

FOGALMAK 

szórakoztató irodalom, manipuláció és hitelesség, krimi, detektívregény  

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

William Shakespeare: Romeo és Júlia  

Szabó Magda: Abigél 

 



 

MEMORITEREK: 

 

Ady Endre: Őrizem a szemed (részlet) 

Reményik Sándor: Templom és iskola (részlet) 

József Attila: Születésnapomra (részlet) 

József Attila: Mama 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet) 

Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet) 

 

 

 

 

A képzés 2. szakaszának 3–4. (7–8. évfolyam) évében a játékosítás és a kooperatív tanulási-tanítási 

módszerek mellett az önálló tanulási módszerek kialakítása javasolt (önálló kutatómunka, 

beszámolók készítése, előadása, önálló jegyzetelés tanulása, tanulási módszerek tanítása). 

 

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. 

 

Irodalom  

- A tanulók a nyolcadik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi és más művészeti ágakba tartozó 

művek önálló és közös feldolgozására, elemzésére, értelmezésére.  

- Lássák át a kapcsolatot irodalom és képzőművészet, valamint a zene között.  

- Ismerjenek meg különböző művészeti ágakban felbukkanó vándormotívumokat, témákat. 

Legyenek képesek a szövegek, irodalmi művek strukturális és tartalmi szempontú elemzésére, az 

összefüggések felismerésére.  

- Legyen megfelelő ismeretük irodalmi művekről, szerzőkről, korszakokról, stílusokról. 

(Tájékozottság A Nyugat folyóiratról, nemzedékeiről: Ady Endre, Móricz Zsigmond, Juhász Gyula, Tóth 

Árpád, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső,Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula, József Attila, Radnóti Miklós, 

munkássága fő jellemzőinek ismerete. A költői pályaképekhez kapcsolódó jellemző fogalmak 

ismerete).  

- Tudásukról szóban és írásban is legyenek képesek számot adni, ugyanakkor legyenek képesek 

élményeik, ismereteik, tudásuk átadására, közvetítésére is.  

- Legyenek képesek önállóan különböző műfajú szövegek alkotására (10-15 mondat).  

Az irodalomról, művészetekről szóló írásaikban szabatos, pontos fogalmazásra, önálló véleményük 

kifejezésére törekedjenek.  

- Tudjanak tisztán, megfelelő ritmussal, értelmes tagolással összefüggően beszélni, állításaikat 

érvekkel támasszák alá.  

- Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon 

megértési problémákat.  

- Legyenek tisztában alapvető verstani kategóriákkal, ismerjék a különböző ritmusszerkezeteket, 

műfajokat, költői kifejezőeszközöket.  

- Legyenek rutinosak az internet használatában, magabiztosan, kritikusan gyűjtsenek segédanyagot.  

- Ismerjék a következő fogalmakat: email, CV/önéletrajz, műfajok, műnemek, médiatudatosság, 

komikum  

- Tudjanak értelmezni kortárs, fiataloknak szóló műveket; tudjanak önállóan értelmezni szépirodalmi 

és ismeretterjesztő szövegeket. 



 

- A dráma témakörében legyenek alapismereteik a drámai szerkezet, a monológ, a dialógus, a 

tragédia műfaji jellemzőiről. Ismerjék az epikai és drámai történetmegjelenítés közti különbséget és a 

dramatikus feldolgozás sajátosságait. 

- A házi olvasmány cselekményének ismerete, a főszereplők megnevezése, tulajdonságaik. Az idő- és 

eseményszerkezet ismerete. 

 

- Memoriterek: Ady Endre: Őrizem a szemed, Juhász Gyula: Milyen volt…, József Attila: Tiszta szívvel, 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet) 

- Ismerjék fel a leggyakoribb műfajokat: mese, regény, dal, tájleíró költemény, elbeszélés, novella (a 

téma, a hangnem, a beszédhelyzet és a műfaj összefüggései).  

- Ismerjék a tömegkommunikáció fogalmát. 

- Legyenek képesek táblázatok, képek, applikációk, adatbázisok értelmezésére a tananyaghoz 

kapcsolódóan. 

- Tudjanak különbséget tenni értékes és értéktelen között. 

 

 

 

 


