
HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM 

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

A) KOMPETENCIÁK

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT 

Jártasság a horvát nyelv helyes használatában: a beszédben, szövegértésben és szövegalkotásban. Az 

írásbeli és élőszóbeli kifejezés legfontosabb formáinak ismerete. 

A témának megfelelő nyelvi kifejezés képessége; helyes írás, áttekinthető, olvasható íráskép. 

Az irodalom mint művészet és az emberi társadalom kapcsolata. A horvát irodalom helye a 

világirodalomban; irodalmi műalkotások értelmezése. 

I. Szövegértés 
- Szövegértés képessége: az írott és beszélt szöveg megértése, az adott szöveg logikai-jelentésbeli 

szerkezetének ismerete. 

- A nyomtatott és elektronikus információforrások ismerete és használata (szótár, lexikon, 

enciklopédia, antológia, sajtó, internet, CD-ROM). 

- Az információk kiválasztása, rendszerezése a megnyilatkozás tárgyának, funkciójának és irányának 

megfelelően. 

- Személyes álláspont kialakítása a különböző módon szerzett információk alapján. 

II. Irodalmi és más szövegek értelmezése

- Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása a műfajnak, az adott szempontnak 

megfelelően: szépirodalmi, publicisztikai, valamint ismeretterjesztő szövegek; szövegek 

összehasonlítása, értelmezése a műfajnak, kifejezésmódnak, szerkezetnek megfelelően. 

- Annak felismerése, megértése és bemutatása, hogyan fejezi ki az irodalom különböző korok és 

emberek tapasztalatait, élményeit és gondolatait. 

- Olvasmányokra való tárgyszerű, illetve személyes érintettséget is kifejező reagálás különböző 

írásbeli és szóbeli közlésmódban a műfaji normák és a címzettnek figyelembevételével. 

III. Írásbeli szövegalkotás

- Különböző témákban, különböző műfajokban személyes vélemény megfogalmazása megfelelő 

szabatossággal. 

- Tájékoztató, érvelő és esszé típusú szövegek alkotása a megadott témában (a magyarországi 

horvátok kulturális öröksége; döntéshelyzetek a mindennapi életben; emberi kapcsolatok; erkölcsi 

kérdések, érzelmek; a jelenkor problématípusai, a tömegkommunikáció). 

- Különböző műfajú szövegek alkotása technikájának, stiláris jegyeinek ismerete, azok alkalmazása; a 

szövegformálási, szövegszerkesztési és helyesírási hibák önálló javítása (önellenőrzési képesség 

birtoklása). 

- A köznyelvi norma alkalmazása, a helyesírási szabályok helyes alkalmazása a helyesírási szabályzat 

önálló alkalmazásával és a nélkül; rendezett íráskép. 

- A műalkotások keltette hangulat, élmény, vélemény, állásfoglalás megfogalmazása (költészet, 

széppróza, színházi élmény, film, építészet, zene). 
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- Hivatalos szövegművek (hozzászólás, pályázat, levél, önéletrajz, kérvény, stb.) szerkezeti, tartalmi 

és nyelvi normáinak alkalmazása. 

 

IV. Beszéd, szóbeli szövegalkotás 
- A beszédhelyzetnek, a műfajnak, a témának és a címzettnek megfelelő nyelvi norma követésével 

lényegre törő, világos felépítésű, önállóan kifejtett közlés. 

- Retorikai képességek bizonyítása memoriterek előadásával (szóhasználat, szó- és mondathangsúly, 

hanglejtés, szünet, hangerő, hangszín, beszédtempó). 

 

V. Fogalomhasználat 
- Nyelvi és irodalmi fogalmak ismerete, azok helyes alkalmazása szóban és írásban. 

- Fogalmak összefüggéseinek, változó jelentésének megértése, bizonyítása példákkal. 

Csak emelt szinten: 
- Fogalmak meghatározása, összehasonlítása történeti kontextusokban is. 

 

 

B) ISMERETKÖRÖK 

 

HORVÁT NYELV 
 

 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

1. Ember és nyelv  A nyelv és a beszéd eredete, szerepe 

az emberi érintkezésben. A 

kommunikáció tényezői és funkciói. 

A kommunikáció nyelvi és nem 

nyelvi kifejezőeszközei. A nyelv és 

beszéd összefüggése. A nyelv mint 

változó rendszer. A nyelv mint 

jelrendszer. A nyelvi jelek (jelölő, 

jelölt). Anyanyelv, idegen nyelv, 

kétnyelvűség. A horvát és a magyar 

nyelv közötti különbségek (pl. 

nyelvtípusban). 

 A gesztusok, a mimika, a 

testbeszéd szerepe az emberi 

érintkezésben példák alapján. A 

művészi nyelvhasználat jellemzői (a 

nyelv esztétikai funkciója). 

 

 

 

 

 Különböző jelrendszerek 

(matematikai, közlekedési jelek, 

piktogramok, szimbólumok). 

2. A horvát nyelv 

története 

 A szláv nyelvek helye az 

indoeurópai nyelvcsaládban. A szláv 

nyelvek osztályozása (ősszláv nyelv, 

ószláv nyelv; nyugati szláv, déli 

szláv és keleti szláv nyelvek). A 

horvát nyelv történetének főbb 

szakaszai (a latin írásra való áttérés, 

horvát szótárírás, törekvések az 

egységes irodalmi nyelv 

megteremtéséért, a horvát normatív 

nyelv kezdetei, az illír mozgalom 

jelentősége a horvát nyelv 

történetében, a horvát nyelv 

alárendelt szerepe a szerb nyelvvel 

szemben, „Deklaráció”). 

 Az első horvát grammatikák és 

szótárak. 

 

 Változások a horvát nyelv 

hangállományában. 

 

 Nyelv, kultúra és politika. 

 

 Ljudevit Gaj: Kratka osnova című 

művének jelentősége. 

 

 Helyesírási viták a mai horvát 

nyelvészeti körökben (pl. 

etimologikus v. kiejtés szerinti 

helyesírás). 
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Nyelvemlékek: Bascanska ploca, Red 

i zakon, Sibenska molitva, Mária-

siralom. 

A glagolita, a cirill és a latin írás. Az 

irodalmi nyelv kialakulása. 

 A mai horvát nyelvművelés 

legfontosabb kérdései. Purizmus és 

kultúra (a standard nyelv normái, 

nyelvi tanácsadó szótárak ismerete és 

használata). 

3. Nyelv és 

társadalom 

 A társadalmi és területi 

nyelvváltozatok és norma 

(szakszavak, zsargon, 

regionalizmus). A mai horvát nyelv 

rétegződése; köznyelv, tájnyelv, 

regionális köznyelv. Az irodalmi 

nyelv és a nyelvjárások kapcsolata. 

Magyarországi horvát nyelvjárások 

és fő jellemzőik példák 

bemutatásával. 

 Az információs társadalom hatása a 

nyelvhasználatra és a nyelvi 

érintkezésre (pl. szövegszerkesztés 

számítógéppel, kommunikáció az 

interneten, elektronikus levelezés). 

 A változások a mai horvát 

nyelvben. Az információs 

társadalom hatása a 

nyelvhasználatra és a nyelvi 

érintkezésre (SMS tömörsége, 

elektronikus levelezés). A magyar 

nyelv hatása a magyarországi 

horvátok anyanyelvére példák 

bemutatásával. 

Legalább egy nyelvjárás jellemzői. 

4. Nyelvi szintek 

A) Hangtan 

 

 A horvát nyelv hangállománya. A 

hangképzés: a hangképzés menete és 

a hangképző szervek. A c, c, d, dz, lj 

és a magánhangzós r helyes képzése 

és kiejtése. A horvát és a magyar 

nyelv hangrendszere közti 

különbségek ismerete. A hangok 

csoportosítása. 

 Hangváltozások (mozgó a, l/o 

alternáció, palatalizáció, 

szibilarizáció, o>e hangváltozás, 

jotáció, zöngésség szerinti hasonulás, 

a képzés helye szerinti hasonulás) 

ismerete, tudatos és helyes használata 

szóban és írásban. 

 Az ije/je/e/i alternáció helyes 

használata. 

 A horvát nyelv 

(szó)hangsúlyrendszerének 

megfelelő kiejtés, a szóhangsúly 

jelentésmegkülönböztető szerepe 

példákon keresztül. 

 

 A nyelvjárások hangrendszerének 

gazdagsága. A horvát hangrendszer 

néhány nyelvtörténeti vonatkozása 

[pl. jer, jor, jat, nazálisok]. 

 

 

 

 Tőváltozatok; hangváltozások az 

abszolút és relatív tövekben. 

 

 

 

 

 

 Az ije/je/e/i alternáció értelmezése 

a szillabikus verselésben. 

B) Alaktan  A szóelemek (szótő, toldalékok) 

osztályozása (jelentésük, helyük, 

valamint funkciójuk szerint) és 

 A toldalékok rendszere (főnév és 

igeképzők). 
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szerepük a szóalak felépítésében. 

Szavak képzése adott szófajokból. A 

szófajok rendszere. A szófajok 

felosztása. 

 Az alapszófajok nyelvtani kategóriái 

(nem, szám, személy, eset, igeidő, 

igemód). 

 A főnevek csoportosítása és 

ragozása. A gyűjtőnevek jelentése, 

ragozása és egyeztetése. A 

melléknevek fajtái és kétféle 

ragozásuk. A melléknévfokozás. 

 A névmások fajtái, ragozásuk. A 

számnevek felosztása, ragozásuk. A 

számnevek és névszók egyeztetése 

nyelvtani esetben. 

 Az igék felosztása; az igenemek. 

 A határozószók fajtái és jelentésük. 

Az elöljárószók szerepe, esetbeli 

vonzata. A k(a) és a s(a) elöljárószó 

helyes használata. A kötőszók, 

indulatszók és partikulák szerepe a 

mondatban. 

 Különbségek a magyar és a horvát 

nyelvben a szófajfelosztásban, a 

mondatrészek, valamint a 

mondatrészek kifejezőeszközei 

között. 

 A különböző szófajok helyesírása. 

Helyesírásbeli különbségek a horvát 

és a magyar nyelvben. 

 Az aorisztosz (befejezett múlt idő), 

az imperfektum (folyamatos múlt 

idő) használatának gyakorisága a 

mindennapi beszédben és költői 

nyelvhasználatban. 

C) Szószerkezetek  Paradigmatikus és szintagmatikus 

viszonyok a mondatban 

(szószerkezetek). 

 A vonzatok és a mondatrészek 

összefüggéseinek felismerése. 

 

D) Mondattan  A mondat szerkezete és felépítése. A 

mondatok szerkesztettségi fokuk 

szerint (teljes és hiányos mondat, 

tagolatlan mondat). A mondat az 

élőbeszédben és az írott nyelvben. A 

mondatfajták (kijelentő, kérdő, 

felkiáltó, felszólító). 

 A mondatrészek (alany, állítmány, 

tárgy, jelző, értelmező jelző) és 

kifejezőeszközeik. Szám, személy és 

nem szerinti egyeztetés. A modalitás. 

 A szófajok mondatbeli és szövegbeli 

szerepe. Pl. főnevek és melléknevek 

a leírásban (nominális stílus), igék az 

elbeszélésben dinamizmus), a 

 Az aktuális mondattagolás és a 

szórend. A fordított szórend 

(inverzió) stilisztikai szerepe. 

 

 A felszólító módú igealak 

szerepének megkülönböztetése és 

helyes alkalmazása a kérés, óhaj, 

parancs/felszólítás kifejezésében. 

 A jelen és múlt idő szerepe a 

mondatban: valódi jelen és múlt idő, 

elbeszélő jelen idő, jövő idő 

kifejezése jelen és múlt idejű 

igealakkal, a „mindenidejű” jelen és 

múlt idő. 
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névmások helyettesítő szerepe. 

 Az egyszerű és összetett mondatok. 

Az írásjelek a mondatban és a 

szövegben. 

E) A szöveg A szöveg szóban és írásban. 

Különböző magánjellegű és hivatalos 

szövegek szerkezetének, 

jellemzőinek megismerése, hivatalos 

szövegek alkotása. 

 Az esszé típusai, jellemzői, az 

esszéírás folyamata. 

 Gondolatok, érzelmek kifejezése 

különböző nézőpontból. 

 A továbbtanuláshoz, illetve a munka 

világában szükséges szövegtípusok 

(pl. kérvény, önéletrajz, pályázat, 

hivatalos levél, meghatalmazás, 

hozzászólás). 

 Az információk a feladatnak 

megfelelő, alkotó és etikus 

felhasználása. 

 A meghívó, gratuláció, köszönet- és 

részvétnyilvánítás tartalmú szövegek 

szerepe a társas érintkezésben. 

 A monologikus és a dialogikus 

szövegtípusok (pl. előadás, vita). 

 A reklámok nyelve, nyelvhelyességi 

hibáik. 

Az írott és az elektronikus 

tömegkommunikáció szövegtípusai 

közti különbségek. 

5. Szókészlettan  A szókincs fogalma. Aktív és 

passzív szókincs. A szókincs 

változásainak okai. A szókincs 

gazdagításának módjai (szóátvétel, 

szóhasadás, szóképzés, 

szóösszetétel). Szóképzési módok 

(prefixummal, szufixummal, 

összetett szufixális). A szófajváltás. 

A nevek világa (személy- és 

ragadványnevek, népnevek, 

helynevek). Egynyelvű és kétnyelvű 

szótárak biztos használata. 

 A historizmusok, archaizmusok, 

lokalizmusok, regionalizmusok, 

tájszavak, kollokvializmusok, 

zsargonok, vulgarizmusok, idegen 

szavak és frazémák stilisztikai 

szerepe. 

6. A stílus és jelentés  A stílus fogalma, értelmezése. Stílus 

a mindennapi nyelvhasználatban, a 

szaknyelvben és a szépirodalomban. 

A nyelv és a stílus összefüggése. Az 

irodalmi nyelv és a zsargon viszonya. 

A horvát nyelv stílusrétegei és 

jellemzőik. 

 A szépirodalmi, a publicisztikai, a 

tudományos, a hivatalos, és 

társadalmi stílus jellemzői.  

 Szóhasználat és stílusérték. 

 A nyelv és a stílus összefüggése. 

Az irodalmi nyelv és a zsargon 

viszonya. 

 

 Néhány frazeológiai kifejezés 

eredete példával Frazeológiai 

kifejezések és szerepük a 

mindennapi életben valamint a 

művészi nyelvhasználatban. 

 

 A szójelentés változásai. 
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 A nyelvi jelek csoportjai a hangalak 

és jelentés viszonya szerint 

(egyjelentésű és többjelentésű 

szavak, szinonimák, homonimák, 

homográfok). 

 Kétféle névátvitel (metaforikus, 

metonimikus). 

 Alapjelentés és elsődleges jelentés. 

Denotatív és konnotatív jelentés. 

Állandósult és alkalmi jelentés. 

 A szótárak fajtáinak ismerete, és 

azok használata. 

 A képszerűség stíluseszközei és 

hatásuk. Stíluskorszakok, 

stílusirányzatok ismerete alapján 

tájékozottság a stílustörténetben. 

 

 Stílus és norma koronkénti 

változatai példa alapján. 

7. Retorika  A retorika mint a meggyőzés 

művelete a gondolatközlésben. 

 A nyilvános beszéd, a közszereplés 

főbb nyelvi és viselkedésbeli 

kritériumai. 

 A kulturált vita, 

véleménynyilvánítás kritériumai. 

 A szónok tulajdonságai, feladatai. 

 A szónoki beszéd kommunikációs 

funkciói. 

 A beszéd felépítése, a beszéd 

megszerkesztésének menete az 

anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 

 Az érv felépítése. Az érvelés 

logikája, technikája; az érvek  

elrendezése. 

 A cáfolat módszerei. 

 A kiselőadás és a vizsgafelelet 

felépítése. 

 A hatásos előadásmód eszközei. 

 A hivatalos felszólalás, hozzászólás 

helyzetekben.  

 Monologikus szöveg (előadás, 

beszéd). 

 A retorika jelentősége és 

alkalmazásának társadalmi 

színterei. 

 A retorika mint a szónoklás 

tudománya. 

 

A középszint követelményei kötelezőek az emelt szinten is. 

 

FOGALMAK 
 

KÖZÉPSZINT ÉS EMELT SZINT 

 

Az emelt szint fogalomismereti követelményeit dőlt betűk jelzik. 
 

alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, felsorolás, fokozás, túlzás, 

állandósult szókapcsolat: szólás, szóláshasonlat, szállóige, közmondás 
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egyeztetés 

expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szóalkotás, poetizmus 

gesztusnyelv 

hangutánzás, alliteráció, áthajlás 

horvát nyelv történetének korszakai 

indoeurópai nyelvek 

írásjelek (interpunkció): gondolatjel, zárójel, kettőspont, pontosvessző, idézőjel 

jel, jelrendszer 

jelentés: szójelentés, denotatív és konnotatív jelentés, szótári és kontextuális jelentés 

kétnyelvűség 

kommunikáció, a kommunikációs folyamat tényezői és funkciói 

kommunikáció létformái: szóbeliség, írásbeliség; magánéleti és nyilvános nyelvhasználat 

magánhangzó, mássalhangzó képzésmódja, hangtörvények 

mondatfajták: modalitás 

mondat- és szövegfonetikai eszközök 

mondatszerkezet: egyszerű mondat, összetett mondat, alárendelő és mellérendelő összetett mondat 

metafora: szótő, toldalékok és fajtáik 

morféma 

nyelvemlék 

nyelvi norma 

nyelvtörvény 

nyelv területi, funkcionális és élőnyelvi tagolódása: sztenderd, köznyelv, irodalmi nyelv, nyelvjárás, 

regionális nyelv, szaknyelv, zsargon 

publicisztikai műfajok: hír, tudósítás, interjú, riport, recenzió, kritika 

stílus, stílusérték (sztiléma), stílushatás 

stílusirányzatok kifejezőeszközei 

szláv nyelvcsalád: nyugati, déli és keleti szláv nyelvek; ősszláv nyelv, ószláv nyelv 

szószerkezetek és fajtáik 

szóalkotás: szóképzés, szóösszetétel, szóátvétel, szóhasadás 

szófajok 

szójelentés: egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú szó; rokon- és ellentétes jelentésű szó, homográfok 

szóképek: metafora, metonímia, hasonlat, allegória, szimbólum 

szókincs rétegei: belső keletkezésű szavak, jövevény- és idegen szavak 

szórend: egyenes, fordított és mechanikus szórend; aktuális tagolás: ismert és új közléselem 

szöveg, szövegegységek: bekezdés; kontextuális jelentés 

szövegtípus, szövegfajta: leírás, elbeszélés, magyarázat, párbeszéd, monológ, kérvény, önéletrajz, 

pályázat, hivatalos levél, hozzászólás, információk, tanácskérés, udvariassági formák, ismertetés, 

köszönőlevél, meghívó, részvétnyilvánítás 

 

 

B) ISMERETKÖRÖK 

 

HORVÁT NYELV 
 

 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

SzerzŊk és művek 

Életművek 

 

 Marin Drzic, Petar Preradovic, 

August Senoa, Silvije Strahimir 

 

 A pályaszakaszokat jellemző főbb 

témák, problémafelvetések. Kötetek 
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Kranjcevic, Antun Gustav Matos, 

Miroslav Krleza, Tin Ujevic, Josip 

Gujas Dzuretin. Az életút jelentős 

tényei. A szerzők jellegzetes 

regionális és kulturális kötődései. A 

pályakép főbb jellemzői. Néhány 

kortárs megnevezése. Kapcsolatok 

a művek között (témák, 

élethelyzetek, műfajok, 

kifejezésmód, jellemző 

motívumok).  

 A művek bemutatása, elhelyezése 

az életműben, az adott korszakban. 

Memoriterek előadása. 

(témák, motívumok, rendszerező 

elvek). 

 A pályaképet befolyásoló 

irányzatok, egyéb hatások. 

 A művek bemutatásához, 

értelmezéséhez kapcsolódó tények 

(meghatározó hatások, 

világirodalmi párhuzamok). 

Kapcsolatok a magyar irodalommal. 

 A szerző helye és hatása az 

irodalmi hagyományokban. 

 Portrék Ivan Mazuranic, August Senoa, A. 

B. Simic, Vladimir Vidric, Dragutin 

Tadijanovic, Ranko Marinkovic, 

Dobrisa Cesaric, Vesna Parun. 

 Az életmű néhány jellemzője 

keretében 1-2 lírai illetve 

értelemszerűen egy epikai, drámai 

alkotás bemutatása, értelmezése pl. 

a korstílus, a téma, a műfaj, a 

kompozíció, a jellemző motívumok 

alapján. 

 A műnemi, műfaji, stílusbeli 

sajátosságok a korszak szellemi 

irányzataival, a korstílussal való 

összefüggésben. A mű utóélete, 

hatása az irodalmi hagyományban. 

 Tájékozottság a korszakban, az 

irodalmi hagyományban. 

 

 

Látásmódok  

 Marko Marulic, Petar Preradovic, 

Ivan Gundulic, Ksaver Sandor 

Gjalski, Vjenceslav Novak, Ante 

Kovacic, Ivan Goran Kovacic, 

Miroslav Krleza, Jure Kastelan, 

Josip Pupacic. 

 A világlátás és a kifejezésmód 

sajátosságainak bemutatása egy-két 

mű lényegre törő értelmezésével. 

 Memoriterek előadása. 

 A társadalmi és családregény 

általános jellemzői világirodalmi 

példákon keresztül. Krleza és Ady. 

 Az analitikus dráma jellemzői 

Krleza: Gospoda Glembajevi 

drámája alapján. 

 A választott szerző 2-3 lírai illetve 

1-2 epikai, illetve drámai művének 

értelmezése a korszak szellemi 

irányzataival való összefüggésben 

is. 

 A művekben felvetett kérdések 

néhány etikai,  esztétikai, filozófiai 

vonatkozása. 

 

 Memoriterek felhasználása a 

művek értelmezése alkalmával. 

Művek értelmezése  Legalább egy szerző 2-3 lírai 

illetve 1-2 epikai művének 

értelmezése. Művek bemutatása, 

lényegre törő értelmezése. A téma, 

a kompozíció, a nyelvhasználat, a 

motívumok összefüggései. Egy 

választás szerinti szerző a 

közelmúlt magyarországi horvát 

irodalmából. 

 Egy költő néhány versének, egy-

egy drámaíró, illetve prózaíró 1-2 

művének értelmezése. A művek 

összevetése a korszak irányzataival.  
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A kortárs irodalomból  Az irodalmi nyelv mai 

jellegzetességei, példákkal (pl. 

kollokvializmusok, zsargon, stb. 

jelenléte a mai horvát irodalomban). 

Világirodalom  Az európai irodalom alapvető 

hagyományai: az antikvitás és a 

Biblia (műfajok, témák, 

motívumok, élethelyzetek, 

hőstípusok). Egy korszak jellemzői 

egy kiemelkedő képviselőjének 

bemutatásával (középkor, 

reneszánsz, barokk, felvilágosodás, 

romantika, realizmus, avantgarde, 

XX. század). Pl. Balzac: Goriot apó 

- realizmus. Baudelaire: Albatrosz - 

francia szimbolista líra. 

 Korszakok jellemzőinek ismerete; 

korszakonként két szerző és 

művének felsorolása. 

 

Megjegyzés: A magyar nyelvet 

idegen nyelvként tanuló diákoknak, 

akik a világirodalmat nem a magyar 

irodalmon belül tanulják kötelező: 

Két választás szerinti prózai vagy 

drámai mű elemző bemutatása a 

korszakok jellegzetes jegyeinek 

kiemelésével. 

Korszakok, 

stílustörténet 

 Legalább egy korszak legalább két 

művészeti ágának tematikus, 

kifejezésmódbeli hasonlóságainak, 

különbségeinek bemutatása. Pl. A 

középkori irodalomvallásossága. A 

barokk és a romantika stílusjegyei a 

festészetben és irodalomban. A 

barokk túldíszítettségének 

bemutatása az irodalomban és 

festészetben. A klasszicista 

kompozíció. A horvát újjászületés 

mozgalmának eszméi az irodalmi 

alkotásokban. 

 Legalább két korszak két-három 

művészeti ágának tematikus, 

kifejezésmódbeli hasonlóságainak, 

különbségeinek bemutatása. Egy-

egy korszak összehasonlítása (pl. 

reneszánsz és barokk). A stílusok 

egymásra felelése (pl. A romantika 

és a realizmus különbségei: a 

múltból a jelen világa felé fordulás, 

az idealizált hősöket felváltják a 

mindennapi élet átlagos hősei). 

Értelmezési szintek 

Irodalomtörténeti 

értelmezés 

 

 A horvát irodalom főbb 

korszakainak jellemzői: alkotók, 

művek, irányzatok: A középkori 

horvát irodalom jellemzői, a 

humanizmus, a reneszánsz, a 

barokk és a felvilágosodás. 

 

 A horvát újjászületés mozgalma 

(illírizmus) és a horvát romantika. 

Senoa kora (protorealizmus). 

A horvát realizmus legfontosabb 

jegyei és témái. 

 

 

 Modernizmus, modern irányzatok 

(dekadencia, parnasszizmus, 

szimbolizmus, impresszionizmus, 

szecesszió) a horvát irodalomban - 

életfelfogás, költői sors, 

stílusjegyek, műfajok. 

 Horvát irodalom a modernizmustól 

 

 A szláv írásbeliség kezdetei 

(Crnorizac Hrabar: Traktat o 

pismenima). Az itáliai reneszánsz 

hatása a horvát reneszánsz 

irodalmára (pl. Petrarca). Új 

irodalmi központok kialakulásának 

okai a barokkban (észak-

Horvátország). 

 Hasonlóságok a horvát és magyar 

korabeli törekvések között (pl. 

nemzeti függetlenség, nemzeti 

nyelv). 

 A horvát és magyar történelmi 

regények születése (August Senoa 

és Eötvös József). Az orosz 

realisták hatása (pl. Turgenyev) a 

horvát realista irodalomra. Eugen 

Kumicic és a horvát naturalista 

regény (E. Kumicic: O romanu). 

 A francia szimbolizmus hatása (pl. 

A. G. Matos). Vladimir Vidric 
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az 50-es évekig (avantgarde, 

expresszionizmus, realista témák, 

szocialista realizmus, ruralitás, 

regionalizmus). 

 Második modernizmus a horvát 

irodalomban (1952-1968): A 

szülőföld felé való fordulás mint 

jellemző tematika a Krug folyóirat 

köré csoportosuló szerzők 

jellegzetes attitűdje. 

 A magyarországi horvát irodalom 

történetének állomásai; egy-egy mű 

bemutatásával. 

költészete. 

 

 

 

 Dobrisa Cesaric szociális 

költészete. Ivan Goran Kovacic: 

Tömegsír poémájának és Radnóti 

Miklós költészetének kapcsolata. 

 

 Vesna Krmpotic: Djetetu u utrobi 

és Mak Dizdar: Modra rijeka 

költeménye. 

Tematikus, motivikus 

értelmezés 

 Antik, bibliai és más motívumok a 

horvát irodalmi alkotásokban: pl. 

Bibliai motívumok Silvije Strahimir 

Kranjcevic költészetében. 

 Az elmúlás motívuma Ivan 

Gundulic epikus műveiben. 

 A virág motívuma Antun Gustav 

Matos műveiben. 

 A megérkezés motívuma Miroslav 

Krleza műveiben. 

 A halál motívuma Antun Branko 

Simic költeményeiben. 

 A szerelem motívuma a horvát 

petrarkistáktól a modernizmusig. 

 A költészet feladatának 

megfogalmazása a romantikától 

napjainkig. 

 A hazaszeretet, a szabadságért 

folytatott harc témájának 

megfogalmazása a horvát irodalom 

különböző korszakaiban. 

 Az emberi élet értelmének 

megfogalmazása a különböző 

korokban. A bűn és bűnhődés 

motívuma a horvát irodalmi 

alkotásokban. A fájdalom motívuma 

Vladimir Vidric költészetében. 

Örök érvényű témák a horvát 

irodalomban. Adott téma, illetve 

motívum kifejezésének különbségei 

az egyes korokban és költőknél. 

 

 

 Szociális témák a horvát 

költészetben. Horvát tájak a horvát 

irodalomban. 

 Egyezőségek, hasonlóságok a 

horvát és a magyar irodalomban a 

nemzeti nyelvért és nemzeti 

önállóságért vívott harc 

tekintetében. 

Műfajok, poétika  Különböző korok jellemző műfajai 

példákkal. Pl. a reneszánsz 

komédia, budnica a romantikában, 

a realista regény, a romantika 

hazafias költészete. Szépirodalmi 

művek poétikai szempontú 

elemzése és összehasonlítása. Téma 

és műfaj, műfaj és kompozíció 

alapvető összefüggéseinek 

megértése és elemzése. Ksaver 

Sandor Gjalski hangulati 

novelláinak jellemzői pl. Na 

Badnjak című novellán keresztül. 

 A diszkurzív műnem (tudományos-

irodalmi próza) műfajai (pl. 

útleírás, életrajz, napló). Jellegzetes 

költői képek, stíluseszközök a 

 Különböző korokban keletkezett 

azonos műfajú alkotások közös és 

eltérő jegyeinek megnevezése, 

összevetése (pl. a horvát történelmi 

regény fejlődése Senoától 

Nehajevig, a XIX. és a XX. századi 

novellák sokszínűsége) 

 A világirodalmi barokk eposz 

hatása a horvát eposzra (Tasso - 

Gundulic). Antun Gustav Matos 

szonettjei világirodalmi 

kontextusban. 

 A szabadvers jellemzőinek 

bemutatása egy szabadon választott 

mű alapján. 

 A regény eseménysorának 

kronológiai elbeszélése, és az attól 
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különböző korok horvát 

irodalmában. Az elbeszélés 

technikájának bemutatása a horvát 

novellákban, regényekben egy 

művön keresztül. 

való eltérés példák alapján. 

Regionális kultúra, 

népköltészet 

 A tájhoz, a régióhoz, a 

településhez kötődő szerzők - 

Dinko Simunovic: Muljika; a 

horvát dialektális költészet - 

Dragutin Domjanic: Bele roze; 

tájak, régiók irodalmi alkotásokban 

való megjelenítése (pl. Ksaver 

Sandor Gjalski: Perillustris ac 

Generosus Cintek, Bölcs Matild 

egy költeménye, Tislér Jolán: 

Kajkavska ruza). A népköltészet 

alapvető jellemzői és műfajai; a 

népköltészet hatása a 

műköltészetre; egy-egy jellemző 

mű bemutatása. 

 Pl. A különböző szokásokhoz 

kapcsolódó dalok, mondókák, azok 

verselése, szóképhasználata, 

motívumok. 

 A népköltészet jegyei a horvát 

petrarkisták költeményeiben. 

 A magyarországi horvát 

népköltészet bemutatása egy-egy 

jellegzetes népköltészeti alkotáson 

keresztül. 

 Memoriter: 1-2 népdal, részletek. 

 Miroslav Krleza: Balade Petrice 

Kerempuha. 

 

 

 

A magyarországi horvát dialektális 

költészet jellemzői. 

 Népköltészet és romantika. 

 Népi szó- és szóképhasználat Ivan 

Mazuranic Smrt Smail-age Cengica 

című eposzában. 

 Magyar hősök (Hunyadiak, 

Zrínyiek, Szilágyi) a horvát epikus 

énekekben. 

 

 

 Magyarországi horvát népművészet 

gyűjtői (Frankovics György, 

Mándity Vitályos, Sárosácz 

György, Vinko Zganec). 

 

A középszint követelményei kötelezőek az emelt szinten is. 

 

Az emelt szint fogalomismereti követelményeit dőlt betűk jelzik. 
abszurd 

alkotás, befogadás, értelmezés 

antikvitás 

apokrif 

Biblia: Ó- és Újszövetség; mózesi ötkönyv zsoltár, evangélium, példázatos történet, eredendő bűn, 

özönvíz, Bábel tornya, szövetség, kanonizáció 

didaktikusság 

dikció, egyenes beszéd, függő beszéd, 

diszkurzív műfajok: útleírás, életrajz, napló 

dráma: dialógus, dikció, szituáció, konfliktus, tragikus hős, jelenet, felvonás, szerzői utasítás, 

helyzetkomikum, jellemkomikum, kellékek, színpad, színházi ismertető, dialógus, monológ, expozíció, 

bonyodalom, tetőpont, megoldás, prológus, epilógus 

drámai műfajok: tragédia, komédia, tragikomédia; analitikus dráma, abszurd dráma, jelenések, 
misztérium, moralitás, pásztorjáték, farsza, maszkarád 

elbeszélő, elbeszélői nézőpont 

epikai közlés formái: elbeszélés, leírás, párbeszéd, belső monológ 
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epikai műfajok: anekdota, ballada, elbeszélés, (hangulati elbeszélés), eposz, poéma, legenda, mese, 

mítosz, novella, parabola, regény, vallomás, verses regény 

epikus kompozíció 

epikus költészet 

esztétikai érték 

esztétikai hatás 

groteszk 

harmónia, diszharmónia, feszültség, késleltetés 

hőstípus 

humor, irónia, gúny 

idő, idősíkok, szimultanizmus 

irodalmi hagyomány 

irodalmi korszak, irodalomkritika, irodalomelmélet 
irodalomtörténet 

jellem, jellemábrázolás, jellemnovella, jellemdráma 

katarzis 

képszerűség kifejezőeszközei: trópusok és stilisztikai eszközök: metafora, metonímia, 

megszemélyesítés, allegória, szimbólum, eufemizmus, költői jelző, antitézis, asszonánc, alliteráció, 

anafora, epifora, fokozás, hangutánzás, hasonlat, hiperbola, inverzió, okszimoron, polisindeton, 

képzelet, képzettársítás 

képvers 

kor, korszak; illírizmus 

korstílus, stílusirányzat, antik irodalom, középkori irodalom, humanizmus, reneszánsz, reformáció, 

ellenreformáció, barokk, rokokó, klasszicizmus, szentimentalizmus, preromantika, romantika, realizmus, 

naturalizmus, parnaszizmus, szimbolizmus, impresszionizmus, szecesszió, avantgárd, 

futurizmus,expresszionizmus, szürrealizmus, modernizmus költői magatartás, költői szerep 

kultusz 

látomás, vízió 

líra: szubjektivitás, lírai hős 

lírai műfajok: hagyományos lírai műfajok: óda, elégia, himnusz, dithürambosz, epigramma, episztola, 

idill, epitáfium; ars poetica, szabadvers, prózavers, szonett, davoria, budnica, gazella 

mitológia, mítosz 

művem: líra, epika, dráma, diszkurzív; műfaj 

művelődéstörténeti korszak 

nemzeti eposz 

népköltészet, műköltészet 

petrarkisták 

poétizáció, stilizáltság, allegorikus és szimbolikus ábrázolásmód 

regénytípusok pikareszk regény, eszmeregény 

„próza: családregény, társadalmi regény, történelmi regény, fejlődésregény, esszéregény, életrajzi 

regény, levélregény, lélektani regény, kalandregény, farmernadrágban” 

rím, rímfajták: páros rím, bokorrím, ölelkező rím, keresztrím 

ritmus, zeneiség 

szerkezet, kompozíció, forma 

színház, a színpadi hatás összetevői 

szóbeliség, írásbeliség 

téma, motívum 

verselés: hangsúlyos verselés, időmértékes verselés; verssor, versszak, sorfajták, strófaképletek, 

hexameter, pentameter, disztichon 

trubadúrköltészet 

világi irodalom, egyházi irodalom 
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A) KOMPETENCIJE 

SREDNJA I VIŠA RAZINA  
Vještina pravilne uporabe hrvatskog jezika: u govoru, razumijevanju i stvaranju teksta. 

Poznavanje najznačajnijih oblika pismenog i usmenog izražavanja. 

Sposobnost jezičnog izražavanja prilagođenog temi; pravilno pisanje, pregledni i čitki rukopis. 

Veza između književnosti kao umjetnosti i ljudskog društva. Mjesto hrvatske književnosti u 

svjetskoj književnosti; interpretacija književnih djela. 

I. Razumijevanje teksta 
- Sposobnost razumijevanja teksta: razumijevanje pisanog i govorenog teksta, poznavanje 

logičke i semantičke strukture određenog teksta. 

- Poznavanje i uporaba tiskanih i elektroničkih informacijskih izvora (rječnik, leksikon, 

enciklopedija, antologija, tisak, internet, CD-ROM). 

- Odabir i sistematizacija informacija adekvatno predmetu, funkciji i smjeru izražavanja. 

- Stvaranje osobnog stava na temelju informacija stečenih na razne načine. 

II. Interpretacija književnih i inih tekstova 
- Uporaba raznih postupaka razumijevanja teksta prilagođeno vrsti (književnoj vrsti) i aspektu: 

književnoumjetnički, publicistički, znanstvenopopularni tekstovi; uspoređivanje i interpretacija 

tekstova prilagođeno vrsti (književnoj vrsti), načinu izražavanja i strukturi. 

- Prepoznavanje, razumijevanje i prezentiranje kako književnost izražava iskustva, doživljaje i 

misli raznih ljudi i razdoblja. 

- Objektivna rekcija, odnosno reakcija i unošenjem subjektivnih crta, reagiranje u raznim 

pismenim i usmenim oblicima na pročitano, uzimajući u obzir norme vrste teksta i adresata. 

III. Pismeno stvaranje teksta 
- Formuliranje osobnog mišljenja o raznim temama i književnim vrstama, odgovarajućom 

preciznošću. 

- Stvaranje tekstova tipa obavijesti, argumentacije, eseja o zadanoj temi (kulturno nasljeđe 

Hrvata u Mađarskoj, donošenje odluka u svakidašnjem životu, ljudske veze, moralna pitanja, 

osjećaji, tipovi problema današnjice, masovna komunikacija). 

- Poznavanje tehnike i stilskih obilježja stvaranja raznih tekstova i njihova uporaba; samostalno 

ispravljanje pravopisnih pogrešaka i grešaka u formuliranju i kompoziciji teksta (posjedovanje 

sposobnosti samokontrole). 

- Primjena normi standardnog jezika, pravilna primjena pravopisnih pravila korištenjem 

pravopisa i bez njega. Čitko pisanje. 

- Formuliranje dojma, doživljaja, mišljenja, osobnog stava nastalog na temelju umjetničkog 

djela (poezija, proza, kazališni doživljaj, film, graditeljstvo, glazba). 

- Primjena sadržajnih, kompozicijskih i jezičnih normi službenih tekstova (istupanje, natječaj, 

pismo, autobiografija, zamolba i sl.). 

IV. Govor, usmeno stvaranje teksta 
- Jasno građeno i na bitno svedeno samostalno izlaganje prilagođeno jezičnoj normi govorne 

situacije, vrsti, temi i adresatu. 

- Dokazivanje retoričke sposobnosti izvođenjem memoriranog teksta (leksik, riječni i rečenični 

naglasak, intonacija, stanka, jačina tona, boja tona, tempo govora). 

 HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 

I. OPIS I DETALJNI ZAHTJEVI MATURALNOG ISPITA 
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V. Korištenje pojmova 
- Poznavanje jezičnih i književnih pojmova, njihova pravilna primjena u usmenom i pismenom 

izražavanju. 

- Dokazivanje primjerima da učenik razumije povezanost pojmova i promjenu njihovog 

značenja. 

Samo na višoj razini 

- Definiranje i uspoređivanje pojmova i u povijesnom kontekstu. 

B) TEMATSKI KRUGOVI 

HRVATSKI JEZIK 

 TEME  RAZINA ISPITA 

   Srednja razina  Viša razina 

 1. Čovjek i jezik Postanak jezika i govora, njegova 

uloga u ljudskim kontaktima. 

Činitelji i funkcije priopćavanja.  

Jezični i nejezični kod 

komunikacije.  

Jezik i govor. 

Jezik kao sustav koji je u stalnoj 

promjeni. 

Jezik kao sustav znakova.  

Jezični znakovi (označitelj/izraz, 

označenik/sadržaj). 

Materinski jezik, strani jezik, 

dvojezičnost. 

Razlike između hrvatskog i 

mađarskog jezika (npr. drugi tip 

jezika). 

 Uloga gesta, mimike i ostalih 

tjelesnih znakova u ljudskim 

kontaktima, na temelju primjera. 

Karakteristike umjetničkog jezika 

(estetska funkcija jezika). 

  

Razni znakovni sustavi 

(matematički i prometni znakovi, 

piktogrami, simboli). 

 2. Povijest hrvatskoga 

jezika 

 Mjesto slavenskih jezika u 

porodici indoeuropskih jezika. 

Podjela slavenskih jezika 

(praslavenski i staroslavenski 

jezik; zapadnoslavenski, 

južnoslavenski i istočnoslavenski 

jezici).  

Glavna razdoblja povijesti 

hrvatskog jezika (prijelaz na 

latinično pismo, hrvatska 

leksikografija, težnje prema  

jedinstvenom književnom jeziku, 

počeci hrvatskog standardnog 

jezika, značaj ilirskog pokreta u 

povijesti hrvatskog jezika , 

podređenost hrvatskog jezika 

srpskomu, 

   

  

  

  

  

Prve hrvatske gramatike i 

rječnici. Promjene u glasovnom 

sustavu hrvatskog jezika. 

  

  

  

  

  

  

Jezik, kultura i politika. 
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„Deklaracija”). 

Pisani spomenici: Bašćanska 

ploča, Red i zakon, Šibenska 

molitva, Marijin plač. Glagoljica, 

ćirilica i latinica. 

Razvoj književnog jezika.  

Najvažnija aktualna pitanja skrbi 

za čistoću i pravilnost hrvatskog 

jezika.  

Jezični purizam i jezična kultura 

(norme standardnog jezika, 

poznavanje i korištenje jezičnih 

priručnika). 

Značaj Kratke osnove Ljudevita 

Gaja.  

Pravopisne rasprave među 

suvremenim jezikoslovcima (npr. 

etimologijski ili fonetički 

pravopis).  

 3. Jezik i društvo  Društvene i teritorijalne jezične 

varijante (stručno nazivlje, 

žargonizmi, regionalizmi).  

Raslojenost suvremenog 

hrvatskog jezika: razgovorni 

jezik, narječja, regionalni jezik). 

Odnos književnog jezika, 

narječja, regionalni razgovorni 

jezik. Veze između narječja i 

književnog jezika.  

Hrvatska narječja u Mađarskoj, 

predstavljanje njihovih važnijih  

karakteristika s primjerima. 

Utjecaj informacijskog društva na 

uporabu jezika i na jezično 

općenje (npr. stvaranje teksta 

računalom, komunikacija na 

internetu, elektronsko 

dopisivanje) 

Promjene u suvremenom 

hrvatskom jeziku. 

Utjecaj informacijskog društva na 

jezičnu uporabu (jezgrovitost 

kratkih pisanih poruka (SMS), 

elektronično dopisivanje). 

Utjecaj mađarskog jezika na 

materinski jezik Hrvata u 

Mađarskoj – s primjerima. 

Glavne značajke najmanje jednog 

narječja. 

 4. Jezične razine 

A) Fonetika 

 Glasovni sustav hrvatskog 

jezika. 

Tvorba glasova: nastanak glasova 

i govorni organi. 

Pravilna tvorba i izgovor glasova 

č, ć, đ, dž, lj i samoglasničkog r. 

Razlike u glasovnom sustavu 

hrvatskog i mađarskog jezika. 

Podjela glasova. 

 Bogatstvo glasovnog sustava 

narječja. 

Neke promjene u glasovnom 

sustavu hrvatskog jezika u 

njegovom povijesnom razvoju 

(npr. jer (b), jor (b), jat (e), 

nazali). 

   Poznavanje glasovnih promjena 

(nepostojano a, alternacija l/o, 

palatalizacija, sibilarizacija, 

prijeglas, jotacija, jednačenje po 

zvučnosti, jednačenje po mjestu 

tvorbe), njihova svjesna i pravilna 

 Alterniranost osnove; glasovne 

promjene u osnovi i korijenu 

riječi. 
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primjena u usmenoj i pismenoj 

uporabi jezika. 

   Pravilna uporaba alternacije 

ije/je/e/i. 

 Alternacija ije/je/e/i u silabičkoj 

versifikaciji. 

   Pravilno naglašavanje rijeci, 

intonacija. 

Dokazivanje razlikovne funkcije 

naglaska na temelju primjera. 

  

 B) Morfologija  Razdioba morfema (korijen, 

osnova, nastavci) po značenju, 

položaju i funkciji; njihova uloga 

u tvorbi oblika.  

Tvorba riječi od određenih vrsti 

riječi.  

Vrste riječi. Podjela riječi po 

vrstama. 

 Osnovni i oblični nastavci 

(nastavci za tvorbu imenica i 

glagola). 

   Gramatička obilježja 

punoznačnih riječi (rod, broj, 

padež, lice, vrijeme, način). 

  

   Podjela imenica i njihova 

deklinacija. 

Značenje zbirnih imenica, njihova 

deklinacija i sročnost. 

Vrste pridjeva i njihova dvojaka 

deklinacija.  

Komparacija pridjeva. 

Vrste i promjena zamjenica. 

  

   Vrste brojeva i njihova 

promjena. 

Sročnost brojeva i imenskih riječi 

u padežu. 

Podjela glagola; vrste glagola. 

 Učestalost uporabe aorista i 

imperfekta u svakidašnjem 

govoru i u književnoumjetničkom 

stilu. 

   Vrste priloga i njihovo značenje.  

Uloga prijedloga i njihova 

rekcija.  

Pravilna uporaba prijedloga k(a) i 

s(a).  

Uloga veznika, usklika i riječca u 

rečenici. 

  

   Razlike u podjeli vrsta riječi, u 

rečeničnim dijelovima i njihovim 

izražajnim sredstvima u 

mađarskom i hrvatskom jeziku. 

  

   Pravopis pojedinih vrsta riječi. 

Razlike u hrvatskom i 

mađarskom pravopisu. 

  

 C) Spojevi riječi  Paradigmatski i sintagmatski   
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odnosi u rečenici (spojevi riječi). 

Prepoznavanje veza između 

rečeničnih dijelova i rekcije. 

 D) Sintaksa  Gramatičko ustrojstvo rečenice. 

Članjivost rečenice (raščlanjene i 

neraščlanjene rečenice, potpune i 

eliptične rečenice).  

Rečenica i iskaz.  

Ciljna usmjerenost rečenica 

(izjavna, upitna, usklična, 

zapovjedna). 

 Obavijesno ustrojstvo iskaza i 

red rijeci. Stilistička uloga 

obrnutog reda rijeci (inverzija). 

   Rečenični dijelovi (subjekt, 

predikat, 

objekt, atribut, apozicija) i 

njihova izražajna sredstva. 

Sročnost (prema broju, licu i 

rodu). 

 Razlikovanje i pravilna uporaba 

imperativa u iskazivanju molbe, 

želje i zapovijedi. 

   Modalnost.  

   Rečenična uloga pojedinih vrsta 

riječi. 

Npr. imenice i pridjevi u opisu 

(nominalni stil), glagoli u 

pripovijedanju (dinamizam), 

uloga zamjenica (zamjenjivanje 

imenskih riječi). 

Značenje prezenta i perfekta u 

rečenici: prava sadašnjost i 

pripovjedački prezent, pravi 

perfekt, izražavanje budućnosti 

prezentom i perfektom, 

svevremenski prezent i perfekt. 

   Proste i složene rečenice. 

Interpunkcijski znakovi u rečenici 

i tekstu. 

  

 E) Tekst  Pisani i govoreni tekst.  

Upoznavanje strukture raznih 

privatnih i službenih tekstova, 

stvaranje službenih tekstova.  

Tipovi i karakteristike eseja, 

etape pisanja eseja. 

Izražavanje misli i osjećaja iz 

različitog stajališta. 

Tipovi tekstova potrebnih za dalje 

učenje, za zapošljavanje (npr. 

molba, životopis, natječaj, 

službeno pismo, 

ovlaštenje/punomoć, 

istupanje/primjedba/osvrt). 

Uporaba informacija adekvatno 

zadaći, stvaralačkoj svrsi i 

etičnosti. 

Uloga pozivnice, čestitke, 
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zahvalnice i izražavanja sućuti u 

društvenom općenju. 

Monolozi i dijalozi (npr. 

predavanje, rasprava). 

Jezik reklama, pogreške u tim 

tekstovima. 

 5. Leksikologija  Pojam rječničkog blaga.  

Aktivno i pasivno rječničko 

blago.  

Razlozi promjene leksika. 

Načini obogaćivanja rječničkog 

blaga (leksičko posuđivanje, 

raspad višeznačnosti, tvorba 

riječi, srastanje i preobrazba). 

Tvorbeni načini (prefiksalna, 

sufiksalna, prefiksalno-sufiksalna 

i složeno-sufiksalna tvorba). 

Onomastika (osobna imena, 

nadimci, etnonimi i toponimi). 

Sigurnost u uporabi jednojezičnih 

i višejezičnih rječnika. 

 Stilistička vrijednost historizama, 

arhaizama, lokalizama, 

regionalizama, dijalektizama, 

kolokvijalizama, žargonizama, 

vulgarizama, stranih riječi i 

frazema.  

 6. Stil i značenje  Pojam stila. 

Stil u svakodnevnoj uporabi 

jezika, u stručnom jeziku i lijepoj 

književnosti. 

Povezanosti između jezika i stila. 

Odnosi između književnog jezika 

i žargona. Stilski slojevi 

hrvatskog jezika i njihove 

karakteristike.  

Funkcionalni stilovi hrvatskog 

jezika i njihove karakteristike. 

 Veza jezika i stila.  

Odnos književnog jezika i 

žargona. 

   Glavne značajke 

književnoumjetničkoga, 

publicističkoga, znanstvenoga, 

administrativnog i razgovornoga 

stila. 

Uporaba riječi i njihova stilska 

vrednota (stilemi). 

 Frazeološki izrazi i njihova uloga 

u svakodnevici i umjetničkoj 

jezičnoj uporabi. 

  
 Jednoznačnost i višeznačnost 

riječi (jednoznačnice, 

višeznačnice, sinonimi, 

homonimi, homografi). 

Dva načina postanka prenesenoga 

značenja (metafora, metonimija).  

Osnovno i prvotno značenje.  

   

  

  

Objašnjenje postanka nekoliko 

frazeoloških izraza navođenjem 

primjera. Promjena značenja 

riječi. 
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Denotativno/osnovno i 

konotativno/izvedeno značenje.  

Podruštvljeno i individualno 

značenje.  

Poznavanje rječnika i njihovih 

znakova.  

Stilska sredstva slikovitog izraza i 

njihovo djelovanje. 

Upućenost u povijest stilova na 

temelju poznavanja stilskih 

razdoblja i smjerova. 

  

  

  

  

Varijante stila i norme u 

pojedinim razdobljima na temelju 

primjera. 

 7. Retorika  Retorika kao umjetnost 

uvjeravanja sugovornika. 

Glavni jezični kriteriji i kriteriji 

ponašanja prilikom javnog 

govora.  

Kriteriji kulturne rasprave i 

iznošenja osobnog 

suda/mišljenja.  

Osobine/vrline i zadaće 

govornika.  

Komunikacijske funkcije 

govorničkog 

teksta. 

Prikupljanje, raspoređivanje 

građe i formuliranje i izvođenje 

teksta.  

Dokazivanje, sastavljanje 

argumenata, logika i tehnika 

dokazivanja; razmještaj dokaza. 

Metode pobijanja. 

Sastavljane predavanja, ispitnog 

odgovora. 

Sredstva efektnog predavanja. 

Službeno iznošenje mišljenja, 

uzimanja riječi u danoj situaciji. 

Monolozi (predavanje, govor). 

 Značaj retorike i društvene 

prilike/situacije njene uporabe.  

Retorika kao znanost 

govorničkog umijeća. 

Zahtjevi srednje razine su obvezatni i na višoj razini. 

POJMOVI 

SREDNJA I VIŠA RAZINA 

Pojmovni zahtjevi više razine istaknuti su kurzivom. 

 

artikulacija samoglasnika, suglasnika; glasovne promjene 
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ciljna usmjerenost rečenica, modalnost 

dvojezičnost 

ekspresivnost, eufemizam, evokacija, arhaizacija, nekrotizam, poetizam 

 jezik gestikulacije 

indoeuropski jezici 

interpunkcijski znakovi: crtica, zagrada, dvotočje, točka sa zarezom, navodnici 

intonativna sredstva rečenice i teksta 

izražajna sredstva stilskih smjerova 

jezična norma 

jezični zakon 

jezični znak, znakovni sustav 

komunikacija, činitelji i funkcije komunikacijskog procesa 

metafora 

morfem: korijen, osnova, nastavci 

onomatopeja, aliteracija, anzabman 

 spomenici pismenosti, publicističke vrste: vijest, izvještaj, intervju, reportaža, recenzija, kritika 

raslojenost leksika: područna, funkcionalna i vremenska; standard, razgovorni jezik, književni 

jezik, narječje, regionalni jezik, stručni jezik, žargon 

razdoblja povijesti hrvatskog jezika 

rečenično ustrojstvo: prosta rečenica, složena rečenica, zavisno i nezavisnosložena rečenica 

red riječi: osnovni, obilježeni, automatizirani; obavijesno ustrojstvo rečenice: poznati i novi 

elementi  

slavenski jezici: zapadnoslavenski, južnoslavenski, istočnoslavenski; praslavenski i 

staroslavenski jezik 

slojevi riječi: riječi nastale od hrvatskih, usvojenice, tuđice 

spojevi riječi i njihove vrste 

sročnost 

stil, stilska vrijednost, stilem, stilski utjecaj 

izražajna sredstva stilskih smjerova 

stilske figure: ponavljanje, lirski paralelizmi, antiteza, nabrajanje, gradacija, hiperbola 

tekst, jedinice teksta: ulomak, kontekstualno značenje 

tip teksta: opis, pripovijedanje, objašnjenje, dijalog, monolog, zamolba, autobiografija, natječaj, 

službeno pismo, istupanje, informacija, traženje savjeta, jezične forme uljudnosti, prikaz, 

zahvalnica, pozivnica, sažalnica 

tropi: metafora, metonimija, poredba, alegorija, simbol 

tvorbeni načini: tvorba riječi, leksičko posuđivanje, raspad, višeznačnost 

usmeno i pismeno izražavanje, javna i privatna jezična uporaba 

ustaljeni izrazi: izreka, poredbena izreka, krilatica, poslovica 

vrste riječi 

značenje: značenje riječi, denotativno i konotativno značenje, osnovno/rječničko i kontekstualno 

značenje 

znak, znakovni sustav 

značenje riječi: jednoznačnice, višeznačnice, homonimi, sinonimi, antonimi, homografi 

vrste rečenica, modalnost 
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HRVATSKA KNJIŽEVNOST 

 TEME  RAZINA ISPITA 

   Srednja razina  Viša razina 

 Autori i djela 

Životna djela 

 Marin Držić, Petar Preradović, 

August Šenoa, Silvije Strahimir 

Kranjčević, Antun Gustav Matoš, 

Miroslav Krleža, Tin Ujević, 

Josip Gujaš Džuretin.  

Glavne činjenice života spisatelja.  

Karakteristične točke privrženosti 

spisatelja regiji/području i 

kulturnom uzoru.  

Glavne značajke književnog 

opusa.  

Imenovanje nekolicine 

suvremenika spisatelja. 

Veze između književnih djela 

(teme, životne situacije, vrste, 

način izražavanja, karakteristični 

motivi).  

Interpretacija glavnih umjetničkih 

djela.  

Smještaj određenog književnog 

djela u književni opus i u 

razdoblje. 

Izvođenje memoritera. 

 Glavne teme i problemi 

pojedinih razdoblja. 

Zbirke (teme, motivi, aspekti 

raspodjele/odabira). 

Smjerovi i drugi utjecaji koji su 

određivali književni opus 

spisatelja.  

Činjenice (utjecaji, paralele 

svjetske književnosti) vezani uz 

prikaz, interpretaciju. 

Veze s mađarskom književnošću.  

Mjesto i utjecaj autora u 

književnoj tradiciji. 

 Portreti  Ivan Mažuranić,August Šenoa, 

A. B. Šimić, 

Miroslav Krleža, Vladimir 

Vidrić,  

Dragutin Tadijanović, Ranko  

Marinković, Dobriša Cesarić, 

Vesna Parun. 

  

  

U okviru nekoliko karakteristika 

životnog opusa predstavljanje, 

interpretacija 1-2 lirska djela i/ili 

jednog proznog, dramskog djela, 

npr. na temelju epohalnog stila, 

teme, književne vrste, 

kompozicije, tipičnih motiva. 

 Veza književnog roda, vrste, stila 

književnog djela sa stilskim, 

idejnim smjerovima i epohalnim 

stilom određenog razdoblja.  

Utjecaj književnog djela na 

književnu tradiciji. 

  

Orijentacija u razdoblju te u 

književnoj tradiciji. 

 Način viđenja  Marko Marulić, Petar 

Preradović, Ivan Gundulić, 

Ksaver Šandor Gjalski, 

Vjenceslav Novak, Ante Kovačić, 

 Opće karakteristike društvenog i 

obiteljskog romana kroz primjere 

iz svjetske književnosti. Krleža i 

Ady. 

TEMATSKI KRUGOVI 
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Ivan Goran Kovačić, Miroslav 

Krleža, Jure Kaštelan, Josip 

Pupačić. 

  

Predstavljanje karakteristika 

načina viđenja svijeta i načina 

izražavanja na temelju 

interpretacije 1-2 književna djela. 

  

Interpretacija memoriranog 

teksta. 

Karakteristike analitičke drame 

na temelju Krležine drame 

Gospoda Glembajevi. 

Interpretacija 2-3 lirskih i/ili 1-2 

epskih odnosno dramskih djela 

slobodno biranog autora u 

kontekstu učenja/teorija/ 

smjerova razdoblja.  

Etičke, estetske i filozofske 

konotacije u djelima postavljenih 

problema. 

Uporaba memoriranih tekstova 

prilikom interpretacije djela. 

 Interpretacija djela  Interpretacija 2-3 lirskih i/ili 1-2 

epskih djela barem jednog autora.  

Predstavljanje književnih djela 

isticanjem njihovih bitnih 

karakteristika. 

Književna vrsta, tema, motivi, 

kompozicija, jezik književnog 

djela. 

Po slobodnom izboru jedan 

spisatelj iz nedavne prošlosti 

književnosti Hrvata u Mađarskoj. 

 Interpretacija nekoliko pjesama 

nekog pjesnika, 1-2 književnih 

djela kojeg dramskog ili proznog 

spisatelja.  

Usporedba književnih djela sa 

smjerovima razdoblja.  

 Iz suvremene književnosti    

 

 Karakteristike književnog jezika 

današnjice na temelju primjera 

(prisutnost kolokvijalizama i 

žargonizama i sl. u suvremenoj 

hrvatskoj književnosti).  

 

 Svjetska književnost  Osnove tradicija europske 

književnosti: antička književnost 

i Biblija (književne vrste, teme, 

motivi, životne situacije, tipovi 

junaka). 

Karakteristike jednog razdoblja 

predstavljene pomoću njegovog 

tipičnog predstavnika (srednji 

vijek, renesansa, barok, 

prosvjetiteljstvo, romantika, 

realizam, avangarda, XX. 

stoljeće).  

Npr. Balzac: Otac Goriot - 

realizam. Baudelaire: Albatros - 

francuska simbolistička lirika.  

 Poznavanje karakteristika 

razdoblja. 

Navođenje po dva spisatelja po 

razdobljima. 

Napomena: Učenici koji 

mađarski jezik uče kao strani 

jezik stoga ne uče svjetsku 

književnost unutar mađarske 

obvezatni su predstaviti po 

slobodnom izboru dva prozna ili 

dramska djela i navesti 

karakteristike razdoblja u kojem 

su nastala. 

 Razdoblja, povijest stilova  Prikaz sličnosti i različitosti u  Prikaz sličnosti i različitosti u 
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tematici i načinu izražavanja 

barem dviju grana umjetnosti 

najmanje jednog razdoblja.  

Npr. religioznost srednjovjekovne 

književnosti. 

Stilska obilježja baroknog 

slikarstva i književnosti. 

Prikazi barokne kićenosti u 

književnosti i slikarstvu. 

Klasicistička kompozicija. 

Ideje hrvatskog preporoda u 

književnim djelima. 

tematici i načinu izražavanja 

barem u dvije-tri grane umjetnosti 

najmanje dvaju razdoblja. 

Komparacija pojedinih razdoblja 

(npr. renesansa i barok). 

Reakcija razdoblja na prethodna 

razdoblja (npr. razlike između 

romantizma i realizma: okretanje 

iz prošlosti prema sadašnjosti, 

umjesto idealiziranih junaka u 

književna djela ulaze prosječni 

junaci svakodnevice.  

 Interpretacijska razina 

Povijest književnosti 

 Glavne značajke razdoblja 

hrvatske književnosti: autori, 

djela, smjerovi. 

Karakteristike hrvatske 

srednjovjekovne književnosti, 

humanizam, renesansa, barok i 

prosvjetiteljstvo. 

 Počeci hrvatske pismenosti 

(Crnorizac Hrabar: Traktat o 

pismenima). 

Utjecaj talijanske renesanse na 

hrvatsku renesansnu književnost 

(npr. Petrarca).  

Razlozi nastanka novih 

književnih središta u razdoblju 

baroka (sjeverna Hrvatska). 

   Hrvatski preporod (ilirizam) i 

hrvatski romantizam. 

 Sličnosti između suvremenih 

hrvatskih i mađarskih nastojanja 

(nacionalna neovisnost, 

nacionalni jezik). 

   Šenoino doba (protorealizam).  Formiranje hrvatskog i 

mađarskog povijesnog romana 

(August Šenoa i Eötvös József) 

   Glavne karakteristike i teme 

hrvatskog realizma. 

 Utjecaj ruskih realističkih 

spisatelja (npr. Turgenjev) na 

hrvatski realizam.  

Eugen Kumičić i hrvatski 

naturalistički roman (Eugen 

Kumičić: O romanu). 

   Modernizam, modernistički 

smjerovi u hrvatskoj književnosti 

(dekadencija, parnasizam, 

simbolizam, impresionizam, 

secesija) - način života, pjesnička 

sudbina, pjesnički izraz, 

književne vrste. 

 Utjecaj francuskog simbolizma 

(npr. na A. G. Matoša). 

Pjesničko stvaralaštvo Vladimira 

Vidrića. 

   Hrvatska književnost od 

modernizma do 50-ih godina XX. 

stoljeća (avangardizam, 

ekspresionizam, realističke teme, 

socrealizam, ruralitet, 

regionalizam). 

 Socijalno pjesništvo Dobriše 

Cesarića.  

Veze između Jame Ivana Gorana  

Kovačića i pjesništva Miklósa 

Radnótija. 
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   Druga moderna u hrvatskoj 

književnosti 

(1952.-68.): 

Okretanje prema zavičaju kao 

karakterističnoj tematici, stavovi i 

shvaćanja autora okupljenih oko 

časopisa Krugovi. 

   

  

Vesna Krmpotić: Djetetu u 

utrobi, Mak 

Dizdar: Modra rijeka 

   Postaje povijesti književnosti 

Hrvata u 

Mađarskoj predstavljanjem po 

jednog književnog djela. 

  

 Tematsko-motivska 

interpretacija 

 Antički, biblijski i drugi motivi u 

hrvatskoj književnosti: 

npr. biblijski motivi u pjesmama 

Silvija Strahimira Kranjčevića. 

Motiv prolaznosti u epskim 

djelima Ivana Gundulića. 

 Formuliranje smisla ljudskog 

života u raznim razdobljima. 

Motiv grijeha i kajanja u djelima 

hrvatske književnosti. 

Motiv bola u Vidrićevoj poeziji. 

    

Motiv cvijeća u Matoševom 

stvaralaštvu. 

Motiv dolaska u Krležinim 

djelima.  

Motiv smrti u pjesmama A. B. 

Šimića.  

Motiv ljubavi od hrvatskih 

petrarkista do modernizma. 

Formuliranje zadaća pjesništva 

od romantizma do suvremene 

književnosti. 

Domoljublje i borba za slobodu u 

pojedinim razdobljima hrvatske 

književnosti. 

   

Tradicionalne (općeljudske) teme 

u hrvatskoj književnosti. 

Razlike u načinima izražavanja 

određenih tema u pojedinim 

razdobljima kod pojedinih 

književnika. 

Socijalna tematika u hrvatskoj 

književnosti. 

Hrvatski krajevi u djelima 

hrvatskih književnika. 

Sličnosti i razlike između 

hrvatske i mađarske književnosti 

o temama: borba za nacionalni 

jezik i nacionalnu neovisnost. 

 Književne vrste, poetika  Tipične književne vrste pojedinih 

razdoblja, navođenjem primjera. 

Npr. renesansna komedija, 

budnica u romantizmu, realistički 

roman, domoljubna poezija 

romantizma.  

Analiza beletrističkih književnih 

djela s poetskog aspekta, 

komparacijska analiza djela.  

Razumijevanje i analiza osnovnih 

veza između teme i književne 

vrste te književne vrste i 

kompozicije djela. 

Karakteristike novela ugođaja 

Ksavera Šandora Gjalskog npr. 

 Imenovanje i usporedba istih i 

različitih karakteristika djela iste 

književne vrste nastalih u raznim 

razdobljima (npr. razvoj 

hrvatskog povijesnog romana od 

Šenoe do Nehajeva, raznolikost 

novela u XIX. i XX. stoljeću). 

Utjecaj svjetskog baroknog epa 

na hrvatski ep (Tasso - Gundulić). 

Soneti Antuna Gustava Matoša u 

kontekstu svjetske književnosti.  

Prikaz karakteristika slobodnog 

stiha preko jednog djela po 

slobodnom izboru. 

Kronološki slijed događaja u 
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preko analize novele Na Badnjak. 

Književne vrste diskurzivnog 

književnog roda (znanstveno-

popularna proza) (putopis, 

životopis, dnevnik).  

Karakteristične pjesničke slike i 

stilska sredstva pojedinih 

razdoblja hrvatske književnosti.  

Prikaz pripovjedne tehnike u 

hrvatskim novelama i romanima 

pomoću jednog književnog djela. 

romanu i odstupanje od njega - na 

temelju primjera. 

 Regionalna kultura, 

usmena narodna 

književnost 

 Autori privrženi lokalnoj sredini, 

regiji, rodnom mjestu: - Dinko 

Šimunović: Muljika; hrvatsko 

dijalektalno pjesništvo - Dragutin 

Domjanić: Bele rože; prikazi 

hrvatskih krajeva i regija u 

književnim djelima (npr. Ksaver 

Šandor Gjalski: Perillustris ac 

Generosus Cintek, jedna pjesma 

Matilde Bölcs, Jolanka Tišler: 

Kajkavska ruža). 

  Miroslav Krleža: Balade Petrice 

Kerempuha 

Karakteristike dijalektalnog 

pjesništva Hrvata u Mađarskoj. 

   Osnovne karakteristike i 

književne vrste usmene narodne 

književnosti; utjecaj usmene 

književnosti na umjetničku 

književnost; prikaz po jednog 

karakterističnog djela.  

Npr. pjesme uz razne običaje, 

brojalice, njihova versifikacija, 

karakteristične pjesničke slike, 

motivi. 

Karakteristike usmene 

književnosti u pjesmama 

hrvatskih petrarkista.  

Prikaz usmene književnosti 

Hrvata u Mađarskoj na osnovi 

jednog karakterističnog djela. 

Za memoriranje: 1-2 narodne 

pjesme, odlomci. 

  

Usmena narodna književnost i 

romantizam.  

Narodni izrazi i pjesničke slike 

usmene književnosti u epu Ivana 

Mažuranica: Smrt Smail-age 

Čengića. 

Mađarski junaci (Hunjadijevi, 

Zrinski, Svilković) u hrvatskim 

narodnim epskim pjesmama. 

Sakupljači narodne baštine 

Hrvata u Mađarskoj (Đuro 

Franković, Živko Mindić, Đuro 

Šarošac, Vinko Žganec)). 

Zahtjevi srednje razine su obvezatni i na višoj razini. 

POJMOVI 

Pojmovni zahtjevi više razine istaknuti su kurzivom. 

absurd 
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antika 

apokrifi 

Biblija: Stari i Novi zavjet; Petoknjižje, psalam, evanđelje, parabola, iskonski grijeh, potop, 

babilonska kula, savez, kanonizacija 

didaktičnost 

dikcija, upravni i neupravni govor 

diskurzivne vrste: putopis, životopis, dnevnik 

drama: dikcija, situacija, konflikt, tragični junak, prizor, čin, didaskalije, komedija situacije, 

komedija karaktera, rekviziti, pozornica, kazališni oglas, dijalog, monolog, ekspozicija, zaplet, 

kulminacija, rješenje/katarza, prolog, epilog 

dramske vrste: tragedija, komedija, tragikomedija; analitička drama, absurdna drama, prikazanja, 

moralitet, misterij, pastorala, farsa, maskerata 

epohalni stil, stilski smjer, antička književnost, srednjovjekovna književnost, humanizam, 

renesansa, reformacija, protureformacija, barok, rokoko, klasicizam, sentimentalizam, 

preromantika, romantizam, realizam, naturalizam, parnasizam, simbolizam, impresionizam, 

secesija, avangarda, futurizam, ekspresionizam, nadrealizam, modernizam, mjesto i uloga 

pjesnika 

epska kompozicija 

epsko pjesništvo 

epske vrste: anegdota, balada, pripovijetka, (novela ugođaja), ep, poema, legenda, narodna 

pripovijetka, mit, novela, parabola, roman, ispovijest, roman u stihovima 

estetska vrednota 

estetsko djelovanje 

groteska 

harmonija (sklad), disharmonija, napetost, retardacija 

humor, ironija, podrugljivost 

kaligram 

karakter, karakterizacija, novela karaktera, drama karaktera 

katarza 

kazalište, činitelji kazališnog dojma 

književna tradicija 

književni rod: lirika, epika, drama, diskurzivni; književna vrsta 

književno razdoblje, književna kritika, teorija književnosti 

kult 

kulturnopovijesno razdoblje 

lirika: subjektivnost, lirski subjekt 

lirske vrste: stare lirske vrste: oda, elegija, himna, ditiramb, epigram, epistola, idila, epitaf; 

programska pjesma (arspoetika), slobodni stih, pjesma u prozi, sonet, davorija, budnica, gazela 

mašta, asocijacija 

mitologija, mit 

nacionalni ep 

oblici pjesničkog izraza: tropi i figure: metafora, metonimija, personifikacija, alegorija, simbol, 

eufemizam, epitet, antiteza, asonanca, aliteracija, anafora, epifora, gradacija, onomatopeja, 

poredba, hiperbola, inverzija, oksimoron, polisindeton 

oblici pripovjedačkog postupka: pripovijedanje, opis, dijalog, unutarnji monolog 

petrarkisti 

pjesnički stav, pjesnička uloga 
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poetizacija, stiliziranost, alegorijsko i simbolično prikazivanje 

povijest književnosti 

pripovjedač, aspekt pripovjedača 

proza u trapericama 

razdoblje; ilirizam 

rima, vrste rima: parna rima, nagomilana rima, obgrljena rima, ukrštena rima 

ritam, melodioznost 

struktura, kompozicija, forma 

svjetska književnost, religiozna književnost 

tema, motiv 

tipovi junaka 

tipovi romana: obiteljski roman, društveni roman, povijesni roman, živopisni roman, roman 

eseja, roman u pismima, psihološki roman, pustolovni roman, pikareskni roman, idejni roman 

trubadursko pjesništvo 

umjetničko djelo, usvajanje umjetničkog djela, interpretacija 

usmena narodna književnost, umjetnička književnost 

usmenost, pismenost 

versifikacija: kvantitativna i tonsko-silabička versifikacija; stih, strofa, vrste stihova, vrste strofa, 

heksametar, pentametar, distih 

viđenje, vizija 

vrijeme, vremenske razine/ravni, simultanizam 
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