
Osztatlan spanyoltanári modulzáró 

 

Irodalom és kultúra 

 

1) Az aranyszázad öröksége a történelmi és társadalmi konfliktusok, a reneszánsz 

műveltség, illetve az irodalmi megújulást jelentő műfaji változások tükrében: 

aranykori próza, költészet és dráma (két választott mű bemutatása).  

 

2) A modern spanyol irodalom kezdetei, a XVIII. és XIX. századi próza, költészet és 

esszé legjelentősebb alkotásai. Egy választott mű bemutatása mint a kor sajátos 

műfajának, eszmeáramlatainak és esztétikai irányzatainak megjelenítője.  

 

3) A Kolumbusz előtti kultúrkörök, a felfedezések és a gyarmati korszak fő jellemzői, 

vagy a XVIII-XIX. századi spanyol-amerikai kulturális irányzatok egyikének 

bemutatása két reprezentatív példán. 

 

4) A XX. századi spanyol irodalom: irodalmi nemzedékek. Két tetszőlegesen választott 

életmű bemutatása.  

 

5) Spanyol-amerikai irodalom a XX. század első felében: két választott mű ismertetése. 

 

6) A spanyol-amerikai újpróza: két életmű részletesebb bemutatása. 

 

7) Spanyolország autonóm közösségei (területi felosztás, az autonóm tartományok 

általános jellemzői és kulturális sajátosságai, szabadon választott konkrét példákkal 

alátámasztva). 

 

8) Spanyolország történelmének legfontosabb fejezetei a XX. században és 

Spanyolország aktuális politikai és gazdasági helyzete. 

 

9) Latin-Amerika országai, azok természet- és gazdaságföldrajzi jellemzői és kulturális 

sajátosságai, szabadon választott konkrét példákkal alátámasztva. 

 

10) A mai spanyol-amerikai társadalmak legfőbb jellemzői és kultúrtörténeti 

előzményei, két-három konkrét példán keresztül. 
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Nyelvészet 

 

1) A spanyol nyelv hangzókészlete. Hangsúly és hanglejtés. A spanyol 

szótagszerkezet. Főbb hasonulási folyamatok. 

2) A főnév alaktana, szófaji tulajdonságai és altípusai; a főnévi csoport felépítése, 

jellemző bővítményei és mondattani funkciói. 

3) Az ige alaktana: igeragozás (mód, idő, szám, személy), rendhagyóságok, 

szubkategorizáció. Az igei csoport bővítményei, az összetett állítmány, az igei 

körülírások, az igenevek használata, igei aspektus. 

4) A névmások osztályozása, névmások találkozása; a visszaható névmás jelentései, a 

szenvedő és személytelen szerkezetek. 

5) Az egyszerű mondat szintaktikai jellegzetességei, osztályozása az állítmány fajtája 

szerint (névszói, tárgyas, tárgyatlan, visszaható, személytelen stb.).  

6) Az összetett mondatok szerkezete és osztályozása; a mellé- és alárendelés jellemzői, 

típusai. 

7) A spanyol nyelv területi és társadalmi változatai, valamint a művelt nyelvi norma és 

az attól való eltérések. A spanyol nyelvi intézmények tevékenysége és művei. 

8) A spanyol helye az újlatin nyelvek között és kialakulásának fontosabb állomásai a 

latintól kezdve. 

9) A spanyol szókincs alkotóelemei, a szóalkotás módozatai, jövevényszavak, betű- és 

mozaikszavak, a szójelentés. A spanyol szótárirodalom fontosabb művei. 

10) A spanyol-magyar kontrasztív nyelvészet fő területei; az anyanyelvi transzferencia 

és interferencia a spanyol nyelv tanulásának folyamatában. 
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