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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. Határozza meg az alábbi ógörög eredetű fogalmakat a magyarázatok segítségével! 
(Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

 

a) Eredeti ógörög jelentése „cselekedni, cselekvés”, ma azt az irodalmi alkotást nevezzük így, 
amelyet színpadi előadásra szánt szerzője. 
………………………… 

b) Az ógörög „megtisztulás” szóból származik, Arisztotelész után ma a tragédia a nézőben 
kifejtett hatását, a néző lelki megtisztulását értjük alatta.  
………………………… 

c)  Az eredetileg Dionüszosz oltárát körülvevő kör vagy patkó alakú tánctér ma zenekari árkot 
vagy szimfonikus zenekart jelent. 
………………………… 

d) Az eredeti ógörög jelentése szerinti „előbeszéd” szó ma a dráma, a színjáték 
cselekményének indulását megelőző – az előzmények, a helyszín ismertetését, a nézők 
üdvözlését, hangulatuk felcsigázását szolgáló – bevezetést, elöljáró beszédet jelenti. 

……………………… 
 

4 pont  

 
 
2. a) Válassza ki az alábbi szereplők közül, és írja le, ki áll családi kapcsolatban Irinával 
és ki Trepljovval! (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 
 

Anfisza, Arkagyina, Nyina, Szorin, Tuzenbach, Trigorin, Olga, Versinyin, Andrej,  
 

Irina rokonai:  ………………………. ……………………….. 

Trepljov rokonai:  ………………………. ……………………….. 

 

b) Mi a címe annak a két Csehov-drámának, amelyben szerepelnek a felsorolt 
szereplők? (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

 
…………………………  ………………………… 

 

 

4 pont  
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3. Válassza ki az alábbiak közül a brechti dramaturgia négy jellemzőjét! Választását 
aláhúzással jelölje! (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 
 

az idő, a tér és a cselekmény egysége 
drámai jambus 

érvekkel az értelemre hatás 
a nézők érzelmeire hatás 

a nézők aktivitásának felébresztése 
epikus szerkezet 

az események egyenes vonalban haladnak 
elidegenítő effektusok használata 

 

2 pont  

 
 
4. Olvassa el az alábbi idézeteket, és írja le, hogy melyik drámában, melyik szereplő 
mondja! (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 
 

a) „Aztán mivégre az egész teremtés? 
Dicsőségedre írtál költeményt, 
Beléhelyezted egy rossz gépezetbe 
És meg nem únod véges végtelen, 
Hogy az a nóta mindig úgy megyen. 
Méltó-e ilyen aggastyánhoz e 
Játék, melyen csak gyermekszív hevülhet? 
Hol sárba gyúrt kis szikra mímeli 
Urát, de torzalak, de képe nem: 
Végzet, szabadság egymást üldözi, 
S hiányzik az összhangzó értelem.” 

 
A darab címe:  ………………………… 

A szereplő neve: ………………………… 
 

b)  „Akkor este kezdődött, amikor olyan ostobán megbukott a darabom. A nők 
sohasem bocsátják meg a kudarcot. Elégettem az egészet az utolsó cafatig. Ha 
tudná, mennyire boldogtalan vagyok! A maga elhidegülése olyan szörnyű, 
olyan hihetetlen, mintha most felébrednék, és azt látnám, hogy hirtelen 
kiszáradt a tó, vagy elfolyt a föld alá. ” (Makai Imre fordítása) 
 

A darab címe:  ………………………… 

A szereplő neve: ………………………… 
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c) „És a cápa fal javába 

Vad fogakkal – nem titok, 
És Macheath-nél ott a kése 
Ám a kést nem láthatod. 
 
Nézz a cápa uszonyára 
Hogyha gyilkolt, ott a vér! 
Penge Mackie kesztyűsen jár 
És a kesztyű hófehér.”  
(Vas István fordítása, más fordításban Penge Mackie: Bicska Maxi) 

 
A darab címe:  ………………………… 

A szereplő neve: ………………………… 

3 pont  

 
 
 
5. a) Karikázza be a megállapítások közül azok sorszámát, amelyek helyesek! 
(Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 
 

1.  Katona József a fejlett magyarországi színházi életben szerzett dramaturgiai 
tapasztalatai segítségével írta meg Bánk bán című tragédiáját. 

2.  Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye az emberiség 
világdrámájának tekinthető. 

3.  Molnár Ferenc a XIX. századi romantikus magyar dráma nagy alkotója. 
4.  Örkény István az eredetileg kisregényként megírt Tóték című drámájában a 

groteszk írói módszerét alkalmazva mutatja be a háborús viszonyok között zajló 
emberi lét abszurditását. 

 
b) Javítsa ki azokat az állításokat, amelyek nem helyesek, és írja le helyesen! (Elemenként 
1 pont, összesen 2 pont.) 
 

Helyes állítás: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Helyes állítás: ……………………………………………………………………… 

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

4 pont  
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6. A következő oldalon látható képek Katona József Bánk bán című tragédiájának 
különböző feldolgozásain a Gertrudist alakító színésznőkről készültek. A jelmezek 
stílusa, a jelenetek beállítása, a szereplők testbeszéde stb. alapján párosítsa össze a 
képeket az alkotásokról megadott információkkal! (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

 
 
 

   
                           1.                                                                      2. 

 

   
3. 
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Előadások A kép 
sorszáma 

a) A Nemzeti Színház 1872-es bemutatóján Jászai Mari alakította 
Gertrudist, rendező: Paulay Ede. 

 

b) A Nemzeti Színház új épületében 2002-ben bemutatott előadásban 
Gertrudis szerepében Kubik Anna, rendező: Vidnyánszky Attila. 

 

c) A Vakok Állami Intézetének Nádor termében bemutatott, a 
Krétakör Színház 2006-os előadásában Láng Annamária játszotta 
Gertrudist, rendező: Schilling Árpád. 

 

 

3 pont  

 
 
7. Döntse el, igazak-e az alábbi, Molière drámáival és színházával kapcsolatos állítások! 
Karikázza be az igaz állítások betűjelét! (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 
 
a) Molière a francia klasszicista dráma kimagasló alkotója. 

b) Molière társulatában csak férfiak játszhattak. 

c) A klasszicista drámában tiltott volt az illetlen kifejezések használata. 

d) Molière komédiáiban sohasem szerepeltette a commedia dell’ arte tipikus figuráit. 

 

2 pont  

 
 
8. Sorolja fel a következő két oldalon látható képek segítségével a színházművészet 
különböző műfajait! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.)  
 
 

Színházi  
műfaj 

A kép 
sorszáma 

a)   

b)   

c)   

d)   

 
 
 

4 pont  
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1. Tim Rice – A. Lloyd Webber: József és a színes szélesvásznú álomkabát  

(Madách Színház) 
 

 

 
2. Marius von Mayerburg: Haarmann (Vígszínház Házi Színpad) 
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3. Madách Imre: Az ember tragédiája (Budapest Bábszínház) 

 

4. Uray Péter: Ünnep (M Studio Sepsiszentgyörgy, Panboro Budapest) 
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9. Játsszon velünk! Képzelje el, hogy Ön lakóhelyének színházában színész vagy 
színésznő! Ha megérkezik színházába (olvasópróbára, összpróbára, előadásra stb.), 
milyen színházi foglalkozást gyakorló kollégákkal találkozik, akik a színház 
működtetésében, illetve az előadás létrehozásában együttműködnek Önnel? Nevezze 
meg közülük nyolc kolléga foglalkozását! (Elemenként 0.5 pont, összesen 4 pont.) 
 

a) …………………………………... 

b) …………………...……………… 

c) ……………………………..……. 

d) …………………………………… 

e) …………………………………... 

f) …………………...……………… 

g) ……………………………..……. 

h) …………………………………… 

 

4 pont  
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II. 

JELENETÉRTELMEZÉSHEZ, A JELENET SZÍNHÁZI 
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KÖTŐDŐ, ELEMZÉST ÉS ÉRTELMEZÉST 

IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK 
 
10. Olvassa el az alábbi részletet Géher István Shakespeare-olvasókönyv című 
könyvéből, és válaszoljon a kérdésekre! 
 

„Ha nem tudnánk, hogy pontosan megfért benne Shakespeare életműve 
(vagyis az egész világ), mai szemmel nézve bizony elég kicsi és kezdetleges 
alkotmánynak tűnne ez a színház. Meglátszik rajta, hogy építészeti mintáját a 
kocsmaudvartól és az állatuszító arénától kölcsönözte. Képzeljünk el egy fából 
eszkábált, sárral tapasztott hengert vagy sokszögű hasábot, melynek magassága két 
emelet meg a zsúptető, teljes átmérője nem több huszonöt méternél. Kívül sima fal, 
bejárattal és néhány apró ablakkal, belül körbefutó karzatok, középen mintegy kilenc 
méter sugarú fedetlen térség. Nagyobbik fele nézőtér; itt ácsorognak, lökdösődnek, 
söröznek, falatoznak, lármáznak a földszint törzsvendégei. A kisebbik felét, a 
bejárattal átellenben – és a mesterlegények, utcalányok, zsebmetszők, matrózok, 
martalócok gyűrűjében – a színpad foglalja el. Embermagasságú, csupasz 
deszkaemelvény, melyre jó rálátás nyílik a galériákból is, ahol az igényesebb nézők, a 
jogászifjak, a jobb hölgyek, az úrinépek ülnek. A társaság díszei, a nemes 
udvaroncok olykor feltelepszenek a színpadra is, mintegy keretbe fogva és előkelő 
jelenlétük fényével megtoldva az attrakciót. Ami rendszerint kora délután kezdődik 
harsány trombitaszóval: bevonulnak a színészek, és ott ágálnak a nyílt színen, a 
köréjük zsúfolódó tömegtől alig karnyújtásnyira. 

Az előadásmódot a helyzet hozza. Világítás nem kell, hiszen besüt a nap; 
függöny sem, mert nincs mit eltakarni. Díszlet sincs, el se férne, legfeljebb egy-egy 
jelzésszerű, stilizált tereptárgy vagy egy trónus, egy ágy, egy asztal. Miből támad hát 
a színház varázsa – ott, ahol semmi sincs? Már hogyne volna! Nincs semmi 
fölösleges, figyelemelterelő kellék, de megvan minden, ami az illúzió lényegének 
megteremtéséhez szükséges. Van közönség, van játéktér, van színész. A színpad fölé 
oszlopokon nyugvó tetőzet magasodik, mennyezetén látható a nappal, holddal, 
csillagokkal ékes mennyország; a színpadi süllyesztő alatt mélység, a pokol. A 
háttérben sejtelmes belső színpad, ha kell, orgyilkost rejt el, ha kell, titkokat tár ki; 
fölötte erkély, ahol akármikor megjelenhet valaki; egy kísértet, egy katona, egy 
szerelmes hajadon. A játék több színtéren, megszakítás nélkül, gyorsan pereg. Hogy 
éppen hol és mikor, megmondja a szöveg; szavak festik a helyszínt, mérik az időt, 
keltik a hangulatot. „Most van az éjnek rémjáró szaka…”, „A szép Verona tárul itt 
elénk…”, S a közönség elhiszi, mert hisz a színésznek, aki a szemét parádés jelmezzel 
bűvöli el, míg fülébe hipnotikus verset muzsikál. És szól a zene a toronyból, és lobog 
a zászló, és emberi testek ölelkeznek, viaskodnak, élnek-halnak a színpadon. A 
kiomló vér festett, az öldöklő indulat valódi. Ez a képzelet színháza, mely maga 
teremt (magából és magának) valóságot. Előadás-színház, ahol a darab azonos a 
produkcióval, ahogy a színész is azonosul a nézővel. És viszont; ha az előadás az, 
aminek a jó színházban lennie kell: koprodukció.” 
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a) A szöveg jellemzi az angol reneszánsz színjátszást. Mit mondhatunk a szöveg alapján 
a színpad alábbi eszközeiről? (Elemenként 0.5 pont, összesen 3 pont.) 

 
Függöny:   ……..…………………………………………………………… 

Világítás:   ………………………………………………………………….. 

Jelmez:  ………………………………………………………………….. 

Térkezelés: ………………………………………………………………….. 

Díszlet: ………………………………………………………………….. 

Az előadás tempója, szünetek: ………………………………………………… 
 

b) Nevezze meg a szöveg alapján, és a sorszámok beírásával helyezze el a rajzon a 
közönség különböző rétegeit! (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 

 

 

1. …………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………….. 
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c) Melyik két Shakespeare-műben szerepelnek azok a szereplők, akikre az alábbi 
idézetben utal a szerző? (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 
 
„… fölötte erkély, ahol akármikor megjelenhet valaki; egy kísértet, egy katona, egy 
szerelmes hajadon.” 

  ……………………………………….. 

   …………………………...................... 

d) Fogalmazza meg, mit ért a szerző a következő állításán: „Ez a képzelet színháza…”! 
(2 pont) 
………………………….……………………………………………………….………………

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

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

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

10 pont  

 
 
11. Olvassa el az alábbi részletet Shakespeare Romeo és Júlia című tragédiájából (II. 
felvonás 2. szín, Capuleték gyümölcsöskertje), és válaszoljon a kérdésekre! 
 
 
„ROMEO 
Csak a sebetlen gúnyol így sebet. 
De csitt, mi fény nyilall az ablakon? 
Ez itt Kelet és Júlia a Napja! - 
Kelj, szép Nap, és az irigy holdat öld meg, 
Mely már beteg és bútól sápadoz, 
Mivel te, a szolgálólánya szebb vagy. 
Ne légy cselédje hát, irigykedik rád. 
Az ő avítt-zöld, Vesta-szűz-ruháját 
Viselje a bolond, de nem te; vesd le. 
Ez itt a hölgyem! Itt az én szerelmem! 
Ó, bár tudná, hogy az! - 
Beszél, de nem hallom szavát: sebaj. 
Szeme beszél, majd felelek neki. 
Jaj, vakmerő én: nem hozzám beszél: 
Az ég két legtündöklőbb csillagának 
Tán dolga volt s megkérték, hogy 
szemével 
Csillogjon addig, míg ők visszatérnek. 
És hogyha fönn ragyogna a szeme - 
A csillag elsápadna fényes arcán, 
Mint mécs a napban, és szeme az égen 
Úgy égne, hogy minden madárka dallal 
Köszöntené, azt vélve, itt a hajnal. 

Ni, most lehajtja arcát a kezére! 
Ó, bár lehetnék kesztyű a kezén, 
Hogy az arcához érjek! 

JÚLIA 
                Jaj nekem. 

ROMEO    Szól: - 
Szólj újra, fényes angyal, mert az éjben 
Fejem fölött nekem oly glóriás vagy, 
Akár a mennyek szárnyas hírnöke, 
A visszatorpanó, döbbent halandók 
Fehéren-égre-ámuló szemének, 
Míg nézik őt, hogy száll a lusta felhőn, 
A lég hullámain és elvitorláz. 

JÚLIA 
Ó, Romeo, mért vagy te Romeo? 
Tagadd meg az atyád, neved hajítsd el, 
S ha nem teszed meg, esküdj édesemmé 
És nem leszek Capulet én se többé. 

ROMEO 
Hallgassak-e vagy szóljak-e neki? 
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JÚLIA 
Csak a neved ellenségem, csak az: - 
Te önmagad vagy és nem Montague. 
Mi az a Montague? se kéz, se láb, 
Se kar, se arc, se más efféle része 
Az embereknek. Ó, hát légy te más név! 
Mi is a név? Mit rózsának hivunk mi, 
Bárhogy nevezzük, éppoly illatos. 
Így hogyha nem hívnának Romeónak, 
E cím híján se volna csorba híred. 
Romeo, lökd a porba a neved, 
S ezért a névért, mely nem a valód, 
Fogd életem. 
 
ROMEO 
        Hadd fogjalak szavadnál. 
Hívj édesednek s újra megkeresztelsz. 
Így nem leszek már Romeo soha. 
 
JÚLIA 

Ki vagy te, ki az éjbe burkolózva  
Megloptad az én titkomat?  

ROMEO 
                        Nevem 
Nem mondhatom meg a számodra, nem. 
Utálom a nevem, te drága szentség, 
Mert néked ellenséged a nevem. 
Ha írva volna, nyomban összetépném. 

JÚLIA 
Nyelvedről a fülem még nem ivott 
Száz szót se, mégis ösmerem a hangját: 
Nem Romeo vagy, nem egy Montague 
vagy? 

ROMEO 
Egyik sem, édes, hogyha nem óhajtod. 

JÚLIA 
Hogy jössz be hozzánk, mondd nekem s 
miért? 
A fal magas, megmászni is nehéz 
S halál e hely - hiszen tudod, ki vagy -, 
Ha rokonaim rád találnak itt. 

ROMEO 
Szerelmem könnyű szárnyán szálltam 
által: 
Kőgát sosem riasztja a szerelmet, 

Mit megtehet, meri is a szerelmem, 
Nem szeghetik utam rokonaid. 

JÚLIA 
De hogyha észrevesznek itt, megölnek. 

ROMEO 
Ó, több veszély van a te két szemedben, 
Mint húsz kardjukban: nézz reám 
szelíden, 
S nem árt nekem ádázkodó dühük. 

JÚLIA 
Jaj, a világért meg ne lássanak. 

ROMEO 
Az éj palástja eltakar előlük, 
S ha nem szeretsz, hadd leljenek meg ők. 
Hadd haljak inkább a haragjuk által, 
Mint hogy szerelmed nélkül haldokoljak. 

JÚLIA 
De mondd, e helyre kicsoda vezérelt? 

ROMEO 
Szerelmem. Az unszolt keresni téged. 
Adott tanácsot s én neki szemet. 
Én nem vagyok hajós, de bárha volnál 
Oly messze, mint a tengermosta partfok, 
Ily áruért bizonnyal útrakelnék. 

JÚLIA 
Az arcomon az éj álarca, látod, 
Másképp leányos pír kendőzné arcom, 
Azért, amit ma éjjel elkotyogtam. 
Az illem - ó -, az illem azt kívánná, 
Hogy visszaszívjam, ámde félre illem! 
Szeretsz-e? Majd így szólsz - tudom -: 
"szeretlek" - 
S bízom szavadban, ámde mégsem esküdj, 
Mert a szerelmeseknek hitszegésén 
Jupiter is kacag. Ó, Romeo, 
Valld meg nekem nyíltan: szeretsz-e, 
kedves: 
Ha azt hiszed, hogy könnyen kapsz meg 
engem, 
Morcoskodom, nemet mondok kacéran, 
Hogy udvarolj, másképp nem, a világért. 
Szép Montague, lásd, lágy vagyok, 
nagyon, 
S azt véled így, hogy könnyűvérű voltam, 
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De bízz te bennem, hűbb leszek tehozzád, 
Mint kik ravaszdin kelletik maguk. 
Talán magam is ezt teszem - bevallom -, 
De észre sem vettem, mikor kilested 
Bús vallomásom: most azért bocsáss meg, 
S ne szalmalángnak tartsd beösmerésem, 
Mit a sötét éj fölfedett neked. 

ROMEO 
Az áldott holdra esküszöm, kisasszony, 
Mely a gyümölcsfákat ezüstözi - 

JÚLIA 
Ne arra esküdj, a hold változékony, 
Havonta másul az körös futásán, 
Attól szerelmed éppoly ingatag lesz. 

ROMEO 
Mire esküdjem? 

JÚLIA 
                Semmire sem esküdj: 
Vagy jól van, esküdj édes tenmagadra, 
Bálványképemre, az én Istenemre 
S hiszek tebenned. 

ROMEO 
                Hogyha hű szerelmem - 

JÚLIA 
Nem, mégsem esküdj: bár tetszel nekem, 
De ez az éji frigy sehogy se tetszik. 
Oly hirtelen, meggondolatlan és gyors, Akár 
a villám, amely elcikáz 
S te azalatt még ki sem mondhatod: 
"Villámlott." Édesem, jó éjszakát. 
Szerelmünk bimbaját a nyári szellő 
Virággá érleli, ha látlak újra. 

Jó éjt, jó éjt! Oly csöndesen aludj, 
Mint amilyen szívem nyugalma - úgy. 

ROMEO 
Hát így bocsátasz el, ily éhesen? 

JÚLIA 
Hát mit kívánsz ma éjjel, édesem? 

ROMEO 
Esküdj hűséget, mint tenéked én. 

JÚLIA 
Hisz én előbb esküdtem, meg se kértél. 
Jaj, bár ne is esküdtem volna meg. 

 

ROMEO 
Ó, visszavonnád esküdet s miért? 

JÚLIA 
Hogy tiszta szívvel újra visszaadjam. 
Ám arra vágyom, ami az enyém már: 
Szerelmem oly nagy, mint az óceán 
S oly mély, adok neked belőle, lelkem 
S több lesz nekem: mindkettő véghetetlen. 
Neszt hallok ott bent, Isten áldjon, édes! 
Dajka a szobából Júliát szólítja 
Megyek, dadus, szép Montague, legyél hű. 
Várj egy kicsit, azonnal itt leszek. 

Bemegy a szobába 

ROMEO 
Ó áldott, áldott éj! Mivel hogy éj van, 
Félek, hogy az egészet álmodom csak, 
Oly bűvös-bájos, túlédes valónak.” 

 
 
a) A mű két főszereplőjének nem ez az első találkozása. Hol és milyen eseményen 
találkoztak korábban? (2 pont) 

……………………………..…  …………………………… 

 
b) A részletben felfedezhetjük a drámai műnem két fontos szövegfajtáját. Melyek ezek, 
és hol találhatóak? (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

1.  ……………………  …………………………………………... 

2. ……………………  …………………………………………... 
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c) Milyen ellentétet érzünk a jelenet térbeli elhelyezése és Júlia szövege között? (2 pont) 
…………………………………………………………………………………………………. 

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

 
d) Minek nevezi, mihez hasonlítja Romeo Júliát? Idézzen két megszólítást, hasonlatot! 
(Elemenként 1, összesen 2 pont.) 
…………………………………………………………………………………………………. 

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

 
e) Milyen szóképekben, melyik két tulajdonsága kerül említésre a holdnak a szövegben, 
és mi célból? (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

Romeo:  ………………………….……………………………………… 

Júlia:  …………………………………………………………………. 

 
f) Mi szükség van a jelenetben a Dajka kívülről való bekiabálásaira? (Elemenként 1 pont, 
összesen 2 pont.) 
1 .………………………………………………………………………………………. 

2.  ………………………………………………………………………………………. 

 
g) Milyen szövegrészletekkel igazolná, hogy a szerelmesek párbeszéde rímtelen, az 
élőbeszédhez nagyon közel álló, célratörő társalgás? Írjon legalább két idézetet! (2 pont) 
…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

16 pont  

 
12. Válaszoljon az alábbi kérdésre egy rövid kisesszében az idézett jelenet elolvasása 
után! Ha ön rendezhetné meg az idézett jelenetet, milyen helyszínen, milyen 
akcióval/akciósorral állítaná mai színpadra? (4 pont) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 pont  
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 Dátum:  _______________   ___________________________  
            javító tanár 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

   

elért 
pontszám 

egész számra
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

 Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok    

 
Néhány soros jelenetelemzést, -értelmezést 
igénylő kérdések    

      
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 

Feladatok Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám 

I. Egyszerű, rövid választ igénylők 
1.  4  
2. 4  
3. 2  
4. 3  
5. 4  
6. 3  
7. 2  
8. 4  
9. 4  

Összesen 30  
II. Jelenetértelmezés 
10. 10  
11. 16  
12. 4  

Összesen 30  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 60  
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