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Fontos tudnivalók 
 

Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon – javítás esetén is!   

Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen!  

Csak annyi válaszelemet írjon, amennyit a feladat kér!  

Kérjük, kék színű tollat használjon! 

 

 

A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! 

• Olvassa el figyelmesen a feladatokat! Kövesse a feladatlap utasításait! 

• Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó képeket, szövegrészleteket! 

• Használja a helyesírási szótárt! 

• Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le!  

 

 

Eredményes munkát kívánunk! 
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I. 

EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 
 
 

1. Írja az alábbi idézetekhez az idézet szerzőjének nevét és a mű címét! (Elemenként 0,5  
pont, összesen 3 pont.) 
 

1. „Csakhogy aztán fölötte jámbor se légy, hanem menj saját ép 
érzésed vezérlete után. Illeszd a cselekvényt a szóhoz, a szót a 
cselekvényhez, különösen figyelve arra, hogy a természet 
szerénységét által ne hágd: mert minden olyas túlzott dolog távol 
esik a színjáték céljától, melynek föladata most és eleitől fogva az 
volt és az marad, hogy tükröt tartson mintegy a természetnek, 
hogy felmutassa az erénynek önábrázatát, a gúnynak önnön képét, 
és maga az idő, a század testének tulajdon alakját és lenyomatát.” 

 
Az idézet szerzője:……………………………………………………………………………… 

A mű címe:……………………………………………..……………………………………….. 

 
2. . „Minden, mi él, az egyenlő soká él,  
A százados fa s egynapos rovar. 
Eszmél, örűl, szeret és elbukik, 
Midőn napszámát s vágyait betölté. 
Nem az idő halad: mi változunk, 
Egy század, egy nap szinte egyre megy.” 

 

Az idézet szerzője:……………………………………………………………………………… 

A mű címe:……………………………………………..……………………………………….. 

 
3. „Igazi tehetségek! Hát ha már idáig jutottunk – én tehetségesebb 
vagyok mindnyájatoknál! Ti, rutinos iparosok, elfoglaltátok az első 
helyet a művészetben, és csak azt tartjátok törvényesnek meg 
igazinak, amit ti magatok csináltok, minden mást elnyomtok, 
megfojtotok! Nem ismerlek el benneteket! Nem ismerlek el sem 
téged, sem őt!” 
 

Az idézet szerzője:……………………………………………………………………………… 

A mű címe: ……………………………………………………………………………………. 

3 pont  
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2. a) Húzza alá az alábbi meghatározások közül azt a négyet, amelyek a drámai 
műnemre vonatkoznak! (Elemenként 0,5  pont, összesen 2 pont.) 
 
Elnevezése a görög ’drán’ – cselekedni szóból ered. 

A cselekményt mint elmúlt dolgot adja elő. 

Az ellentétek cselekvésben és párbeszédben bontakoznak ki. 

Szerkezetének fő részei közé tartoznak az expozíció, bonyodalom, tetőpont és a katasztrófa. 

A szerzőnek a szövegben lehetősége van arra, hogy saját véleményének is hangot adjon. 

A cselekmény a jelenben történik. 

 

b) Fogalmazza meg, mit értünk a dráma tetőpontján a klasszikus tragédiában! (1 pont) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3 pont  

 
3.  Húzza alá az alábbi jellemzők közül azt a hatot, amelyek egy antik görög színház 
eszköztárát képezhették! (Elemenként 0,5  pont, összesen 3 pont.) 
 

mimika, szerepeket jellemző jelmezek, gesztusok, teljes arcot takaró maszk, díszes 
előfüggöny, magasított talpú saru, csizma, zajkeltő gépek, félmaszk, emelők, sok 

kellék, hanglejtés 
 

 
 

3 pont  

 
4. „Tragikus triásznak szoktuk nevezni együtt ezt a három athéni drámaírót: 
Aiszkhüloszt, Szophoklészt és Euripidészt. Három egymásra következő nemzedék 
fiai voltak… az egész drámai fénykor legföljebb egy évszázadig tartott. De ezalatt 
olyan magas színvonalú drámaíró-művészet bontakozott ki, amilyet ezután kétezer 
évig nem ért utol az emberiség.” 
„William Shakespeare a drámatörténet eddigi két és fél ezer évének főszereplője. Az 
athéni triász után – vagyis kétezer év után – ő emelte még magasabbra a műfajban 
rejtőző lehetőségeket, és alkotott olyan műveket, amelyek mindmáig a 
drámairodalom csúcsát jelentik.” (Hegedüs Géza-Kónya Judit: Kecskeének) 
 
Az alábbi táblázat összeveti az athéni triász és Shakespeare dramaturgiájának néhány 
fontos vonását. Töltse ki a táblázatot! (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 
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 Athéni triász Shakespeare 
A helyszínek száma 
 

 sok 

A dráma cselekményének 
időtartama 

1-2 nap  

A cselekményszálak száma 
 

  
Keverednek-e tragikus és 
komikus elemek a 
drámában?  

  

Megjelenik-e az erőszak a 
színpadon? 

  
 

4 pont  
 

5.  Párosítsa össze Molière Tartuffe című drámája szereplőinek nevét a vígjátéki 
hagyományok tipikus alap-karaktereivel! Írja a szereplők számát a négyzetbe! 
(Elemenként 0.5 pont, összesen 3 pont) 
 
a) A gyermekein zsarnokoskodó atya      1. Tartuffe 

b) Az intrikus, az ármánykodó       2. Dorine 

c) A minden lében kanál komorna       3. Cléante 

d) Az író „szócsöve”, az írói vélemény közvetítője, a rezonőr   4. Damis 

e) Az egybekelésben akadályokkal megküzdő szerelmespár tagja   5. Mariane 

f) A hirtelen haragú, meggondolatlan fiú       6. Orgon  

3 pont  

 
6. Döntse el a képekről, hogy helyzet- vagy jellemkomikumot jelenítenek-e meg! 
Fogalmazza meg a komikum forrását is a kép segítségével! (Elemenként 0,5 pont, összesen 
2 pont.) 

 

 
a) A komikum fajtája:  
 .......................................................................

 A komikum forrása:  
 .......................................................................

 .......................................................................

 .......................................................................

(Latabár Kálmán – női ruhában – egyik filmszerepében.) 
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b) A komikum fajtája:  
 .......................................................................

 A komikum forrása:  
 .......................................................................

 .......................................................................

 .......................................................................

(Latabár Kálmán egy másik filmszerepében.) 
 
 
 
7. Válassza külön a Brecht, illetve a Sztanyiszlavszkij színházára vonatkozó állításokat! 
Írja a szerzők melletti négyzetekbe az odaillő meghatározások számát! (Elemenként 0,5  
pont, összesen 3 pont.) 
 

1. A színház célja, hogy bemutassa a változó világot. Ehhez azonban arra van szüksége, 
hogy ne az érzelmek, hanem az ész, a gondolatok útján közelítsen nézőihez. 

2. A színészi alkotó munka folyamata a drámában való elmélyedéssel kezdődik. A 
színész teljes szellemi és fizikai apparátusának az ábrázolt figura életét kell szolgálni. 
Az érzelmeket nem lehet játszani, illusztrálni. 

3. A színészi játék megköveteli, hogy a színész csak ábrázolja az alakítandó figurát, de 
sohase azonosuljon vele. „A színész ne próbálja meg érthetővé tenni azt az embert, 
akit ábrázol.” 

4. Minden előadás átélést követel meg a színésztől, vagyis pszichikai erejének teljes 
bevetését. 

5. A színház másik fő célja, hogy nevelő legyen. Ezt a szándékot csak úgy tudja 
szolgálni, ha mindig ébren tartja azt a tudatot, hogy amit a néző lát, az nem valóság, 
hanem játék. 

6. A színészek és a rendező az alkotói folyamat során egyre mélyebbre ássák magukat, és 
egyre jobban átélik a szerep és a dráma lényegét, egyre rejtettebb művészi 
motívumokat tárnak föl benne. 

 
Brecht színháza: 
 
Sztanyiszlavszkij színháza: 
…………………………………………………..………………………..  
 
 
 

2 pont  

3 pont  



 

írásbeli vizsga 0811 7 / 16 2008. május 21. 

Dráma — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

8. Fogalmazza meg egy-egy mondatban a világítás szerepét az alábbi alkotók 
színházában, illetve a mai, a kortárs színházi alkotásokban! (Elemenként 1 pont, összesen 
3 pont.) 

 
 

Shakespeare: ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..…………………………………………….. 

 
 

Brecht:………………………………..………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………. 

 
 

Kortárs színház: ………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………..……………………………………………… 
 

3 pont  
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9. Párosítsa össze Madách Imre Az ember tragédiája című művének előadásfotóit a 
hozzájuk tartozó információkkal! Figyeljen a jelmezek stílusára, a szereplők 
testbeszédére stb.! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 

  
1. 2. 

 
3. 4. 

 
 

Az előadás bemutatójának évszáma, színhelye, rendezője,  
és az Ádámot, Évát, Lucifert alakító színészek neve 

A kép sorszáma 

1883. Nemzeti Színház (ősbemutató): 
rendező Paulay Ede, 
szereplők: Nagy Imre, Jászai Mari, Gyenes László  

 

1908. Népszínház: 
rendező Hevesi Sándor,  
szereplők: Beregi Oszkár, Báthory Giza, Kürti József  

 

1983. Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg 
rendező Ruszt József,  
szereplők: Szalma Tamás, Fekete Gizi, Gábor Miklós  

 

2002. Nemzeti Színház: 
rendező Szikora János,  
szereplők: Szarvas József, Papp Vera, Alföldi Róbert 

 

 

4 pont  
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10. Nevezze meg az alábbi meghatározások alapján a zenés-táncos színházi szakma 
néhány dolgozóját! (Elemenként 0.5 pont, összesen 2 pont.) 
 
a) Nagyobb zenélő együttesek vezetője, feladata a színdarab zenés és énekes részének 

betanítása, illetve az előadások alatt vezénylése:  

………………………………….. 

b) A táncjátékok mozdulatokra lebontott cselekményét alkotja meg és állítja színpadra: 

…………………………………… 

c) Klasszikus zenei előadások énekes szerepeinek előadója: 

…………………………………….  

d) Színpadi művek zenei anyagának alkotója: 

…………………………………….. 

 2 pont  
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II. 

JELENETÉRTELMEZÉSHEZ, A JELENET SZÍNHÁZI 
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KÖTŐDŐ, ELEMZÉST ÉS ÉRTELMEZÉST 

IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK 
 
 
Olvassa el az alábbi részletet A Vígszínház története című könyvből!  
„Az 1896-os budapesti útmutató négy színházat talál a félmilliós fővárosban a 
megnyitás előtt álló Vígszínházzal együtt. Az egyik az Opera. A másik a „régi” 
Nemzeti Színház a Rákóczi út elején, a Múzeum körútnál. A harmadik a Népszínház, 
a Körút és a Rákóczi út sarkán: később majd hatvan éven át ebben játszik a Nemzeti. 
És végül „Budapest legújabb színháza”. Ez lesz a Vígszínház […] 
A játékstílus és a műsor nyilván kölcsönösen hat egymásra. A klasszikus drámában 
ekkor még elengedhetetlen a zengzetes hangvitel, a pátosz. Ez jelenti az igazi 
erőpróbát, így a Nemzeti Színház színészei a szalondarabokban elég nehézkesek. A 
Vígszínház műsora viszont szinte önműködően alakítja ki a rá jellemző friss, 
mozgékony, poentírozó játékot. Egyben az összjátékot is. A klasszikus drámák 
előadása statikus, lehetőleg kevés mozgással, fontos benne a plasztikus megjelenés, a 
szép hang, az egyéni produkció. A sok mozgás kockázatosabb: előnytelen 
mozdulatok, kibicsakló, esetleg érthetetlen hang veszélyeztetik a hatást. A 
Vígszínházban ez kevésbé fontos. Nemcsak a darabokban, melyekben az alsóruhás 
csábítót ajtón-ablakon át kergeti a cilinderes férj, de a Vígszínházat körülvevő egész 
légkörben is. A Nemzeti Színház szelleme statikus, hagyományőrző, a változások 
iránt kevéssé fogékony. A Vígszínház viszont egy változó társadalom szülötte, a 
századforduló ideges, kapkodó, nyugtalan lelkületét fejezi ki […] A Nemzeti Színház 
játékstílusa nyugalmasabb: a szereplők a szalonban ülve-álldogálva társalognak, 
megérkeznek, távoznak. Üldözésről, kergetőzésről, nyíltszíni, gyors vetkezésről-
átöltözésről szó sem lehet. Mindez a Vígszínház darabjainak és így előadásainak 
sajátja […] 
Molnár Ferenc, a legigazibb vígszínházi író először fordításokkal jelentkezik. Első 
darabjának, A doktor úr-nak friss hangja viszonylagos visszhangot kelt, bár a darab 
összesen nem ér meg többet harminc előadásnál. 1907-ben kerül sor Az ördög 
bemutatójára […] 
Az ördög az első exportképes magyar darab, utána gyors egymásutánban következik 
[…] a Liliom, A testőr, a Farsang.” (Magyar Bálint: A Vígszínház története) 
 
11. a) Melyik négy színház található Budapesten a millenáris évében? (Elemenként 0.5 
pont, összesen 2 pont.) 
1…………………………………………………………. 

2…………………………………………………………. 

3………………………………………………………….. 

4………………………………………………………….. 
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b) Melyik színház műsorára voltak leginkább jellemzőek az alábbi színházi műfajok? 
Írja a műfaj mellé a fenti színházak egyikét! (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 

 
Színházi műfaj Színház 
népszínmű  
tragédia  
bohózat  
opera  
 
 
 
 
 
12.  Hasonlítsa össze a szövegek alapján a Nemzeti Színházra és a Vígszínházra 
jellemző játékstílust. Írjon a táblázatba hat idézetet (szavakat, kifejezéseket), melyek a 
megadott szempontok szerint szembeállítják a két játékstílust! (Elemenként 0,5 pont, 
összesen 3 pont.) 
 

Szempontok Nemzeti Színház Vígszínház 

beszédmód a) friss, poentírozó 
a színészek közötti 
együttműködés fontossága 

egyéni produkció d) 

általános mozgás b) mozgékony 
jelenetek alatti akciók c) e) 
szellemiség Statikus, hagyományőrző, a 

változások iránt kevéssé 
fogékony. 

f) 

 

3 pont  

 
 
13. Állítsa sorba a szöveg alapján Molnár Ferenc alábbi műveit a keletkezésük szerint! 
(Összesen 2 pont, 1 hibával 1 pont, 2 hibával 0 pont.) 
 
Farsang, A doktor úr, Liliom, Az ördög, A testőr 
 
1…………………………… 

2……………………………. 

3…………………………… 

4……………………………. 

5…………………………… 

2 pont  

 

4 pont  
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Olvassa el az alábbi részletet Molnár Ferenc Liliom című drámájából!  
 

Első kép 
 

A Városliget egy zuga. Fák, bokrok. Elől középen egy pad. Tavaszi délután, alkonyat felé 
 

Mikor a függöny felgördül, a színpad egy pillanatig üres. Aztán beszalad Mari, a színpad 
közepén megáll és visszanéz 

MARI Julika! 
Nincs válasz 

Julika! Hadd! Hadd! Gyere! Hadd! (indul visszafelé) 
JULI (bejön, izgatottan, vissza-visszanéz) Nézd csak! Ilyen szemtelen. 
MARI (kifelé néz) Ott van ni! Megint gyön! 
JULI Tőlem gyöhet, én nem csináltam semmit. Csak egyszerre rám ugrik, meg kiabál, meg 
elmond mindennek, meg … 
MARI Ott gyön ni. Gyere, szaladjunk. (Húzza kifelé) 
JULI Nem szaladok én. Nem csináltam semmit. Nem félek tőle. 
MARI Gyere, mer az megver. 
JULI Nem megyek én. Ha megver, megver. 
MUSKÁTNÉ (jön) Nem köll szaladni, ne féljen, nem eszem meg. Én csak figyelmeztetem 
magát, édes lányom, hogy az én körhintámba be ne tegye többet a lábát. Én ott megtűrök 
mindent, nekem muszáj, mert ez az üzletem. Én nem nézem, úri hölgy, vagy bárcás, nekem 
mindegy, csak öt vasat fizessen. De ha valaki az én körhintámon illetlenül viselkedik, az ki 
lesz tiltva. 
JULI Ezt nekem mondta? 
MUSKÁTNÉ Magának, maga cseléd. Az én körhintámon… 
JULI Énnekem mondta, hogy viselkedtem? Megfizettem a menetet, és fölültünk a szarvasra. 
Egy szót se szóltam, csak a barátnémmel beszéltem. 
MARI Mit akar tőle? Nem is ő szólt, hanem a Liliom gyött oda. 
MUSKÁTNÉ Az nekem mindegy. Aztán győjjön a rendőrség, és vegye el tőlem a licencemet. 
Maga majd megfizeti nekem azt, maga rongyos? 
JULI Rongyos, aki mondja. 
MUSKÁTNÉ Hát többet nem ül föl. Fogdostatja magát a kikiáltóval. Nem sül ki a szeme? 
JULI Mit mondott? 
MUSKÁTNÉ Azt hiszi, nem láttam. Azér, mert benn ülök a hinta közepibe, a tükörnél, látok 
én mindent. Felültek a szarvasra és az egész menet alatt hagyta magát a Liliomtul fogdosni. 
Szép kis disznó. 
JULI Nem is fogdosott, mert engem nem fogdoshat senki. 
MUSKÁTNÉ Oda volt dűlve magához az egész menet alatt. 
JULI Hát oda volt dűlve, mert odadűlt. Oda dűl, ahova akar. Én csak nem mondhatom neki, 
hogy ne dűljön hozzám, mikor illedelmesen odadűl. Nem is nyúlt hozzám. 
MUSKÁTNÉ Átfogta a derekát. 
MARI Abba is van valami? 
MUSKÁTNÉ Maga fogja be a száját, magát nem kérdeztem. Majd éppen magát kérdezem, 
hogy mibe van valami? Szép kis szemét. 
JULI Átfogta a derekamat, másnak is átfogta, azt a Liliomtúl megszoktuk. 
MUSKÁTNÉ Hát majd én leszoktatom róla, édes lányom. Az én körhintámon nem lesz 
fogdosás, ha szerelmeskedni akar, menjen az állóhelyre, a Barokaldi-cirkuszhoz. Ott katonát 
is kap. 
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JULI Köll a kutyának. 
MARI Hogyne, még katona. Ette vóna meg a fene mind. 
MUSKÁTNÉ Csak ezt akartam mondani, édes lányom. Tudja, csak azér, mert jobb ez így. 
Mer ha oda találja dugni az orrát, hát én hátba vágom, édes lányom, úgy, hogy megnémul 
tőle. Nem hagyom a licencemet elvenni a rendőrségtől, mert azt ott is tudják, hogy az én 
körhintámon nincs erkölcstelenség. 
JULI Ezt mind akár ne is mondta volna. Mert ha nekem kedvem szottyan fölülni a maga 
hintájára, megfizetem a menetet és fölülök. Szeretném látni, hogy hozzám nyúl valaki. 
MUSKÁTNÉ No hát győjjön, fiam, holnap. Aztán próbálja meg. 
MARI Meg is próbáljuk. 
MUSKÁTNÉ Olyat még nem látott a liget. 
JULI Talán ledob? 
MUSKÁTNÉ Le én, édes lányom. 
JULI Hát aztán, ha én vagyok az erősebb? 
MUSKÁTNÉ Akkor be se piszkolom a kezemet az ilyen cseléddel. Majd lelöki a Liliom. Már 
az tudja, hogy köll elbánni a mindenesekkel. 
JULI Hogy engem lelök a Liliom? 
MUSKÁTNÉ Le, édes lányom, hogy azt sem tudja, honnan gyütt. 
JULI Hogy engem… (Hirtelen elhallgat) 

Muskátné hátranéz. Négy viháncoló cseléd közt bejön Liliom 
LILIOM Eriggyetek innen, mer aki nem megy el, azt szájon kapom! 
EGY KIS CSELÉD Adja vissza a zsebkendőmet! 
LILIOM Nem mentek innen? 
MIND A NÉGY Adja vissza! Nézze meg az ember! 
AZ EGYIK (Muskátnéhoz) Nagysága, kérem… 
MUSKÁTNÉ Fogd be a szád! 
LILIOM Nem méc innen? (Nekiugrik, mind a négy viháncolva kiszalad) 
MUSKÁTNÉ Mit csinált már megint? 
LILIOM Mi köze hozzá? (Julira néz) Már megint ezzel van baja? 
JULI Liliom úr kérem… 
LILIOM (elébe áll) Ne kiabálj! 
JULI (meghúzódva) Nem kiabálok. 
LILIOM Na hát. (Muskátnéhoz) Mi baj van? Mit csinál ez itt? 
MUSKÁTNÉ Azt csinálja, hogy jár a szája. Még neki áll följebb. Ki lett lökve a körhintáról, 
és nézze meg magának ezt a cselédet, Liliom, jól nézze meg magának ezt a hölgyet, ez ki van 
tiltva az én körhintámról. 
 
14. A dráma a három női szereplő jelenetével kezdődik. Ők mindhárman igen 
izgatottan lépnek színpadra. Mi az oka feszültségüknek? (Elemenként 1 pont, összesen 3 
pont.) 
 
Juli: ……………...……………………………………………………………………………… 

Mari: ……………………………………………….…………………………………………… 

Muskátné: ……………………………………………….……………………………………… 
 
 
 
 

3 pont  
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15. Elemezze a drámát kezdő veszekedést! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 
a) Határozza meg a veszekedés tartalmi és dramaturgiai funkcióját!  
 
Tartalmi: ……………...………………………………………………………………………… 

Dramaturgiai: …………...……………………………………………………………………… 

b) Említsen még egy drámát, amely ugyancsak veszekedéssel kezdődik!  

Szerző:……………...……………………………… Cím:……………………………………... 
c) Említsen még egy drámát, amelynek első jelenete ugyanilyen dramaturgiai funkcióval 
bír!  
Szerző:……………...……………………………… Cím:……………………………………... 

4 pont  

 

16. Mit jelentenek a szöveg alábbi kifejezései az adott mondatban? (Elemenként 0,5 
pont, összesen 2 pont.) 
 
„Hadd! Gyere! Hadd!” .………………………………………………………………………… 

„vegye el tőlem a licencemet”………………………………………………………………….. 

„csak öt vasat fizessen”.………………………………………………………………………… 

„aki nem megy el, azt szájon kapom”………………………………………………………...… 

2 pont  

 

17. a) Megfelel-e Liliom első megjelenése a darabban róla korábban alkotott képnek? 
Igazolja ezt idézettel! (1 pont.) 
……………...……………………………………….….……………..………………………… 

……………...…………………………………………..……………………..………………… 

 

b) Később is ugyanilyennek látjuk Liliomot? Indokolja válaszát egy-két mondattal! (2 
pont) 
 
……………...…………………………………………………………………………………… 

……………...…………………………………………………………………………………… 

……………...…………………………………………………………………………………… 

3 pont  
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18. Hogyan viselkedik Mari a jelenetben? Fejtse ki néhány mondatban! (2 pont) 
……………...…………………………………………………………………………………… 

……………...…………………………………………………………………………………… 

……………...…………………………………………………………………………………… 

……………...…………………………………………………………………………………… 

……………...…………………………………………………………………………………… 

2 pont  

 
19. „Juli: Hát oda volt dűlve, mert odadűlt. Oda dűl, ahova akar. Én csak nem mondhatom 
neki, hogy ne dűljön hozzám, mikor illedelmesen odadűl. Nem is nyúlt hozzám.” 
 
Mi az író célja az ismétléssel? (1 pont) 
……………...…………………………………………………………………………………… 
Miért humoros ez a szöveg? (1 pont) 
……………...…………………………………………………………………………………… 
 

 
 
20. Gyűjtsön példákat Muskátné beszédéből a hivatalos, az előkelő, a közönséges és a 
bizalmaskodó stílusú megszólalásokra, szófordulatokra! (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 
pont.) 

Hivatalos:…………...………………………………………………………………………… 

Előkelő:……………...………………………………………………………………………… 

Közönséges:…………...……………………………………………………………………….. 

Bizalmaskodó:……...…………………………………………………………………………. 

2 pont  

 
21.  Julika cseléd létére bátran szembeszáll a hintatulajdonos Muskátnéval. Írjon két 
idézetet ennek bizonyítására! Indokolja meg egy-két mondatban, mi ennek a 
viselkedésnek a szerepe Julika jellemének megrajzolásában! (A két példa 2x0,5 pont, az 
indoklás 2  pont.) 
 
Példák:………………………………………………………………………….……………… 

……………...………………………………………………………………….…..…………… 

Indoklás:………………………………………………………………………..………………

………………...………………………………………………………………………………… 

 

 

2 pont  

3 pont  
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Feladatok maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 30  
1.  3  
2. 3  
3. 3  
4. 4  
5. 3  
6. 2  
7. 3  
8. 3  
9. 4  
10. 2  
II. Jelenetértelmezés 30  
11. 4  
12. 3  
13. 2  
14. 3  
15. 4  
16. 2  
17. 3  
18. 2  
19. 2  
20. 2  
21. 3  
I. + II. összesen 60  

 
 Dátum:.............................  _________________________  
 javító tanár 
 

   
pontszáma

programba  
beírt 

pontszám  
 Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok    

 
Néhány soros jelenetelemzést, -értelmezést 
igénylő kérdések    

 
 ____________________  _________________________  
 javító tanár jegyző 
 
 Dátum:.............................  Dátum:......................................  
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