Szóbeli tételek nyelvtanból, 2019/2020, 12. C, angol tagozat
1.
Témakör: Kommunikáció (1)
Tétel: A kommunikációs folyamat tényezői és feladatai, összefüggésük a kifejezésmóddal
2.
Témakör: Kommunikáció (2)
Tétel: A tömegkommunikáció, a sajtó és az elektronikus média leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei
3.
Témakör: Ember és nyelvhasználat (1)
Tétel: A nyelv és a gondolkodás, a nyelv és a megismerés viszonya
4.
Témakör: Ember és nyelvhasználat (2)
Tétel: A jel, a jelek és a jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben
5.
Témakör: Ember és nyelvhasználat (3)
Tétel: Az információs társadalom (a világháló, az okostelefon mint hipertext és intertextualitás) hatása a kultúrára és a
nyelvhasználatra
6.
Témakör: A magyar nyelv története (1)
Tétel: A nyelvtörténet forrásai: a nyelvemlékek típusai
7.
Témakör: A magyar nyelv története (2)
Tétel: A magyar nyelv történetének főbb korszakai és legfontosabb kéziratos nyelvemlékeink
8.
Témakör: A nyelvi szintek (1)
Tétel: A magánhangzók és a mássalhangzók rendszere, a hangok találkozásának szabályai és helyesírásuk
9.
Témakör: A nyelvi szintek (2)
Tétel: A morféma fogalma, fajtái és szerepe a grammatika rendszerében
10.
Témakör: A nyelvi szintek (3)
Tétel: A szószerkezet fogalma és fajtái, az egyszerű mondat részei és felépítése
11.
Témakör: A nyelvi szintek (4)
Tétel: Az egyszerű és az összetett mondat felismerése, jellemzése
12.
Témakör: A szöveg (1)
Tétel: A szöveg egységének összetevői, a szövegkohézió, a témaháló és a cím szerepe
13.
Témakör: A szöveg (2)
Tétel: A nyilvános kommunikáció szövegtípusai, a hivatalos iratok (pl. hozzászólás, felszólalás, vitaindító; ajánlás, méltatás;
hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, pályázat, meghatalmazás)
14.
Témakör: A szöveg (3)
Tétel: Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben
15.
Témakör: A retorika alapjai (1)
Tétel: A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig
16.
Témakör: A retorika alapjai (2)
Tétel: Az érvelés beszédhelyzete és eszközei
17.
Témakör: Stílus és jelentés (1)
Tétel: Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban, a szaknyelvben és a szépirodalomban
18.
Témakör: Stílus és jelentés (2)
Tétel: A stílust létrehozó nyelvi és kommunikációs tényezők: a stílusárnyalatok, a hangnemek, az állandó és az alkalmi stílusérték
19.
Témakör: Stílus és jelentés (3)
Tétel: A képszerűség stíluseszközei és hatása
20.
Témakör: Stílus és jelentés (4)
Tétel: A nyelvi elrendezés művészi eszközei: a retorikai alakzatok

