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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. Válaszoljon a kérdésekre a szöveg segítségével! Írjon szó szerinti idézeteket! 
(Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 
„A legfontosabb ezek közül a tettek összekapcsolása, mert a tragédia nem az 
emberek, hanem a tettek és az élet utánzása. A szerencse és a szerencsétlenség is a 
cselekvésben van, és a cél is valamilyen cselekedet, nem valamiféle elvont jelleg; az 
emberek jellemük szerint lesznek olyanok, amilyenek, de tetteik szerint lesznek 
szerencsések vagy ellenkezőleg. Egyáltalán nem azért cselekszenek, hogy jellemeket 
utánozzanak, hanem a jellemek nyilatkoznak meg a tettek által. Ezért a cselekedetek 
– vagyis a történet – a tragédia célja, a cél pedig minden közt a legfontosabb. 
Cselekmény nélkül nem is léteznék tragédia, de jellemek nélkül még lehetne.” 
(Arisztotelész: Poétika, fordította: Sarkady János) 

 

a) Miket utánoz a tragédia?  
………………………………………………………………. 

b) Mi alapján lesznek az emberek olyanok, amilyenek?  
 ………………………………………………………………. 

c) Mi alapján lesznek az emberek szerencsések vagy szerencsétlenek?  
………………………………………………………………. 

d) Mi nélkül nincs tragédia?  

………………………………………………………………. 

 

4 pont  

 
2. Állapítsa meg, hogy a felsorolt drámai műfajok mely korszakhoz rendelhetők! Írja a 
táblázatba a megfelelő műfaj sorszámát! (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 
 
1. musical  2. vásári komédia  3. tragédia  4. polgári vígjáték 
 

Korszak Műfaj 

a) ókor  

b) középkor  

c) XIX. század  

d) XX. század  

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

„Négy százados 
Emelje […], mint katonát, 
A ravatalra: mert belőle, ha 
Megéri, nagy király vált volna még. 
Útján kövesse harci tisztelet.” 

 
A darab címe:  .........................................................................................................................  

A szereplő neve:  .........................................................................................................................  

b)  
„A cél voltaképp mi is? 
A cél, megszűnte a dicső csatának, 
A cél halál, az élet küzdelem, 
S az ember célja e küzdés maga.” 

 
A darab címe:  .........................................................................................................................  

A szereplő neve:  .........................................................................................................................  

c)  
”Hölgyeim és uraim! Hanyatló osztály hanyatló képviselőjét látják 
maguk előtt. Minket, polgári kisiparosokat, akik derék 
feszítővasainkkal a kis boltosok nikkelkasszáit dolgozzuk meg, 
elnyelnek a nagyvállalkozók, akik mögött ott állnak a bankok. Mit 
számít egy tolvajkulcs egy részvénnyel szemben? Mit számít egy 
bankrablás egy bankalapítással szemben?” 

 
A darab címe:  .........................................................................................................................  

A szereplő neve:  .........................................................................................................................  

d)  „Négy egyforma darabba vágtam... Talán nem jól tettem?” 
 

A darab címe:  .........................................................................................................................  

A szereplő neve:  .........................................................................................................................  
 
 
 
4. a) Karikázza be a megállapítások közül annak a kettőnek a sorszámát, amelyek 
helyesek! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
 
1. Az antik dráma a katharzis nélküliségre törekedett.  
2. Csehov drámái a lélektani realizmust képviselik.  
3. Katona József Bánk bán című drámája fődíjat kapott az Erdélyi Magyar Múzeum 
pályázatán.  
4. Az ember tragédiája című dráma történelmi színeiben Lucifer nézőpontjából látjuk az 
emberiség történetét. 

4 pont  
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b) Javítsa ki azokat az állításokat, amelyek nem helyesek, és írja le helyesen! 
 (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
Helyes állítás: …………………………………………………………………………………... 

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

 

 
 
5. Állapítsa meg az információk és a képek alapján, hogy a különböző előadásokon kik 
alakították a címszerepet? Párosítsa össze a képeket a hozzájuk kapcsolódó 
információval! (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
 

 
1. kép 2. kép 3. kép 

 
 

Hamlet alakítói A kép 
sorszáma 

a) A képen Edvin Booth, a híres amerikai színész látható egy 1870 körül 
készült fotón Hamlet-jelmezben. Korábban a színész apja is nagy sikerrel 
játszotta Hamletet, testvére viszont meggyilkolta az amerikai elnököt 
Abraham Lincolnt. 

 

b) Az első Hamlet-film 1900-ban készült, Hamlet szerepében Sarah 
Bernhardt. A film 5 perces volt, a vívójelenetet ábrázolta.  

c) Ben Kingsley izgága és türelmetlen Hamletet alakított a Royal 
Shakespeare Theatre 1974-es előadásában.  

 

 

2 pont  

3 pont  
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6. Egészítse ki a táblázatot a brechti színház és dramaturgia négy jellemzőjével! 
(Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 

Az arisztotelészi SZÍNHÁZ A brechti 
megtestesít egy folyamatot a)  

részese a néző az előadásnak b)  

érzelmeket vált ki az előadás  c)  

élményeket közvetít a darab  d) 

belehelyezi a nézőt szembehelyezi 

szuggesztióval él a darab  érvekkel 

ahogy van a világ ahogy változik 
 

4 pont  

 
7. A feladat Molnár Ferenc Liliom című drámájára vonatkozik.  
Határozza meg egy-két szóban Liliom darabbeli viszonyát a felsorolt szereplőkhöz:  
(pl.: barátja, ellenfele)! (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
 

a) Muskátné ……………………………………………… 

b) Juli  ………………………………….…………… 

c) Ficsur  ………………………………….…………… 
 

3 pont  

 
8. Párosítsa össze a képeken látható előadásokat a felsorolt műfajokkal! Írja a műfajok 
mellé a megfelelő kép sorszámát! (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.)  
 
 

Műfajok A kép 
sorszáma 

a) mozgásszínház  

b) prózai színház  

c) bábszínház  

d) musical  

e) opera  

f) balett  
 
 



 

írásbeli vizsga 0812 7 / 20 2009. október 27. 

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

1. 2. 

3. 4. 

 

5. 6. 

 
 
 

9. Nevezzen meg a színházi szakma nem színész dolgozói közül egy-egy foglalkozást a 
megfelelő meghatározások után! (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 
 
a) Egy előadás végleges szövegkönyvének elkészítését végzik:. ………………………...…... 

b) Az előadások technikai közreműködőinek munkáját koordinálják:.…………..…………… 

c) Az előadások előtt és alatt a színpadi tér átrendezését végzik:…………..………………… 

d) A színházi próbák és előadások egyeztetését végzik: ……………………………………… 

2 pont  

3 pont  
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10. Soroljon fel a színpadi hatás eszközei közül hármat! Megoldásához használja 
segítségül az alábbi idézeteket és a képet! (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
 

a) ..................................................  

b)  ................................................  

c)  .................................................  
 
„A színésznek figyelmét egyes-egyedül arra kell fordítania, amit mond! […] 
Lehetnek a színésznek bizonyos arcvonásai, lehet bizonyos arckifejezése, hangja […]” 
(Lessing: Hamburgi dramaturgia, Fordította: Tímár Ilona) 
 „A színész elképzelte az alakot, és ez a képzeleti kép érzelmeket és testi 
elváltozásokat idéz fel. […] A színész mozog. Mozgását, mi nézők is utánozzuk, ha 
csak gondolatban is […]” (Vekerdy Tamás: A színészi hatás eszközei Zeami mester művei 
szerint) 
 „Illeszd a cselekményt a szóhoz, a szót a cselekvényhez, különösen figyelve arra, 
hogy a természet szerénységét által ne hágd. […] (Shakespeare: Hamlet, Arany János 
fordítása)” 
 
 

 
 
 
 

3 pont  
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II. 
JELENETÉRTELMEZÉSHEZ, A JELENET SZÍNHÁZI MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 

KÖTŐDŐ, ELEMZÉST ÉS ÉRTELMEZÉST IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK 
 
Olvassa el a klasszicista drámára és színházra vonatkozó részletet!  
 
„A dramaturgia a görög drámából, főleg Szophoklész tragédiáiból elemezte ki a 

konfliktus menetének ötös tagoltságát. Ez hozta létre az ötfelvonásos formát, amely 

sokáig szívósan tartotta magát a tragédiák szerkesztésénél, […] A rendszeres 

függönyhasználatot is a francia drámákhoz találták ki a XVII. században. Pedig a 

francia dráma minden felvonása azonos színhelyen játszódott, tehát nem kellett 

átdíszletezni.[…] De a francia drámánál, éppen azért, mert ugyanott játszódott 

minden, valamivel jelezni kellett, hogy az idő múlik. Eredetileg erre szolgált a 

függöny. Összefügg ez a klasszikus francia dráma szerkezeti sajátosságával, a 

felvonástechnikával. Itt ugyanis sok minden történik a színfalak mögött vagy a 

felvonások között. A jelenettechnikánál legfontosabb történéseket, 

cselekménymozzanatokat a néző mind láthatja. A felvonástechnikában kevesebb a 

látható cselekmény, a néző csupán elfogadja, amit a drámai személyek megtudnak, 

tudomásul vesznek. A drámai folyamat a személyek tudatában, értelmében, 

érzelmeiben játszódik. A klasszikus drámaeszmény szerint nem azt kell bemutatni, 

ami történik, hanem azt, hogy ami történt, hogyan veszik tudomásul a cselekmény 

résztvevői, és milyen hatást vált ki belőlük. 

A klasszicizmus korában középpontba kerül drámaírásban az értelem. Minden 

megérthetővé válik. […] Racionális, szimbolikus és fegyelmezett dráma fejlődik ki, 

amely kellően művelt emberek számára alkalmas a legbonyolultabb helyzetek és 

legbonyolultabb érzelmek érthető megfogalmazására. […] a korszak tette a drámai 

egység elméletét azzá a hármasegység-törvénnyé, amely oly sokáig volt tehertétele a 

drámaszerkesztésnek. ” (Hegedűs Géza -  Kónya Judit – Kecskeének) 
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11. Válaszoljon az alábbi kérdésekre!  

a) Határozza meg, hogy a konfliktusok menetének tagoltsága milyen formát hozott létre! 
(1 pont) 
…………………………………………………………………...……………………………… 

b) Nevezze meg, mely színpadtechnikai eszköz rendszeres használata kapcsolódik a 
klasszicizmushoz! Határozza meg korabeli és mai leggyakoribb funkcióját! (Elemenként 
1 pont, összesen 3 pont.)  
Eszköz neve:   ……………………………………………………. 

Korabeli funkció:  ……………………………………………………. 

Mai funkció:   ……………………………………………………. 

 

c) Soroljon fel a szöveg alapján három okot, amiért felvonástechnikát alkalmaz a 
klasszicista dráma! A szövegből vett idézetekkel válaszoljon! (Elemenként 1 pont, összesen 
3 pont.) 
………………………………………………………………………………………………… 

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

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

d) Határozza meg, mi kerül a korszakban a drámaírás középpontjába, és kiknek szólt a 
klasszicista dráma! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
………………………………………………………………………………………………….. 

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

e) Fogalmazza meg, mit értünk hármasegység alatt! (2 pont) 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

10 pont  

 
12. Igazolja két megállapítással, hogy Molière művei a klasszicizmushoz sorolhatók! 
(Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

 

2 pont  
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Olvassa el Molière Tartuffe című darabjának alábbi részletét! 
 

NEGYEDIK FELVONÁS 
ÖTÖDIK JELENET 

Tartuffe, Elmira, Orgon (az asztal alatt) 
 
„TARTUFFE   Itt vagyok, asszonyom, ez volt az óhaja. 
 
ELMIRA  Igen. Nagy titkokat kell meghallania. 

Az ajtót csukja be, mielőtt belekezdek 
És nézzen jól körül: félek, valaki meglep. 
(Tartuffe becsukja az ajtót, és visszajön) 
Egyikünk sem akar még egy olyan ügyet, 
Mint mi az előbb halálra rémített. 
De ki gondolta, hogy ilyen meglepetések 
Várnak? Féltettem önt, mikor Damis belépett. 
De láthatta ön is, hogy mindenekelőtt 
Önt védtem és hogyan csillapítottam őt, 
Csak épp az nem jutott eszembe zavaromban, 
Hogy az egész ügyet szemébe letagadjam. 
De égnek hála, jól végződött az eset 
És ennél biztosabb ügyünk nem is lehet, 
Mert szent híre elől a vihar messze hátrált 
S nem tűri ön körül férjem a gyanú árnyát. 
A rágalommal úgy dacol az én uram, 
Hogy parancsa: legyünk csak kettesben vígan, 
Ezért megtehetem, hogy önnel e szobában 
Kettesben maradok - meg lehet tenni bátran, 
S csupán ezért merem feltárni szívemet - 
Az ön tüze nyomán máris lángot vetett. 
 

TARTUFFE  Nehéz megértenem e vallomása nyelvét - 
Más stílusban beszélt, asszonyom, nem is oly rég. 
 

ELMIRA  Ha e kosár miatt ilyen dühös lehet, 
Még rosszul ismeri a női szíveket, 
S nem tudja, mit jelent a nőknél ez a kezdet, 
Mikor csupán ilyen szelíden védekeznek. 
E percekben, uram, harcot vív idebenn 
Szemérmünk s ellene a gyöngéd érzelem. 
A győztes szerelem mellett szólnak az érvek, 
De még bevallani feszeng a szégyenérzet, 
Védekezünk előbb, de kiolvasható 
Szemünkből az a jel, hogy nyert a hódító, 
Már csak becsületünk mond ellene a vágynak 
S az elutasítás fél-ígéretbe bágyad. 
Túl nyílt e vallomás - talán úgy véli ön - 
S hogy szemérmünket is kissé lebecsülöm, 
De ha kimondtam ezt, habozva és zavartan: 
Hát mi bírt volna rá, hogy Damist visszatartsam? 



 

írásbeli vizsga 0812 12 / 20 2009. október 27. 

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

Vagy olyan szelíden hallgattam volna-e 
Végig mindazt, amit felajánlott szíve, 
S fogadtam volna-e úgy, ahogy maga látta, 
Ha szívem nem felel szíve ajánlatára? 
S ha kényszeríteni akartam ezután, 
Hogy vesse el a nászt, melyet férjem kíván - 
Tudhatta volna, hogy e kérés mit jelentsen, 
S csupán maga miatt történt, önérdekemben, 
Mert kezdtem félni, hogy a tervezett kötés 
Szívét megosztja s nem marad nekem egész.” 

 
13. a) Miért van Orgon az asztal alatt? (1 pont) 

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

 

b) Mi volt az az ügy, mely „halálra rémisztette” Elmirát? (1 pont) 
…………………………………………...……………………………………………………… 
 

c) Elmira egy férje által tervezett házasságkötésről beszél a fenti szövegrészletben. 
Kiknek a tervezett házasságáról van szó? (Elemenként 0,5 pont, öszesen 1 pont.) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
TARTUFFE  Ó, asszonyom, gyönyör nekem s csodálva hallom 

Szólalni szavait ezen a drága ajkon, 
Érzékeimbe ez a méz árasztja szét 
Egy édes, soha nem ízlelt öröm ízét. 
Fő igyekezetem csak az, hogy tessem önnek, 
S hogy szerelmes belém, ez boldogság szívemnek, 
De megbocsát, ha e szív alig hiszi el 
Szerencséjét s kicsit még kételkedni mer. 
Szánhatta szavait tisztes szándékú tőrnek, 
Hogy így gátolja meg készülő esküvőmet, 
És ha beszélhetek magával szabadon: 
Édes szavaiban addig nem bízhatom, 
Amíg egy kis kegye, mely után úgy esengek, 
Nem biztosítja azt, amit most kijelentett, 
S belém nem ülteti azt a szilárd hitet, 
Hogy hozzám jó lesz és hogy igazán szeret. 

 

ELMIRA  (köhög, hogy férjét figyelmeztesse) 
Hogyan? Ön hát olyan gyorsan akar haladni 
S egy gyöngéd szíven itt már diadalt aratni? 
Az édes vallomás kínzó szégyene még 
Itt dúl szívemben, és ez önnek nem, elég? 
És nem nyugtatja meg már semmi más, csak az, ha 
Szívem végső kegyét azonnal leszakasztja? 

3 pont  
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TARTUFFE  Érdemtelen remény rendszerint ingatag 
És nem nyugtatja meg a szó a vágyakat. 
Kétkedni könnyű a hirtelen fényű sorsban 
S nem hisszük el, amíg nem élvezzük ki gyorsan. 
Tudom, hogy mennyire nem érdemlem kegyét 
S kétkedve bámulom rohamom sikerét, 
És, asszonyom, egy szót sem hiszek el szívének, 
Amíg szerelmemet nem győzik meg a tények. 

 

ELMIRA  A szerelme milyen zsarnoki! Remegek. 
Mért ejti különös zavarba lelkemet? 
A szíveken hogyan tombol dühös hatalma. 
S amire vágyik, azt nagy erővel akarja. 
Nem védekezhetik ön ellen senki sem - 
Hát már lélegzeni sem hagy időt nekem? 
És illik-e ilyen szigorral, vakmerően, 
Ami után eped - így követelni tőlem, 
És kihasználni a legvégső kegyekig, 
Ha észreveszi, hogy mennyire szeretik? 

 

TARTUFFE  De ha imádatom nem esik rosszul önnek, 
Miért vonakodik, hogy jelét adja ennek? 

 

ELMIRA  S az ég, amelyről ön annyit beszélt nekem 
Mit szól hozzá az ég, ha beleegyezem? 

 

TARTUFFE  Ha gondot már csupán az ég okoz magának. 
Könnyen elhárítom utunkból ezt a gátat, 
És nem kell, hogy szívét az ég ijessze meg. 

 

ELMIRA  Pedig ilyesmivel hányszor rémítenek! 
 

TARTUFFE  E lelkifurdalás, asszonyom, kész nevetség - 
Csitításának én a művésze lehetnék. 
Igaz, hogy tiltva van egynémely élvezet, 
De alkudozni az Istennel is lehet, 
Mert fontos tudomány s a szükséglet hatása 
A lelkiismeret kellő kitágítása. 
És igazolja majd legrosszabb tetteit 
A cél szentsége és a buzgó, tiszta hit. 
Én e titkokra majd lassanként kitanítom, 
Csak bízza rám magát ezen a kényes úton. 
Töltse be vágyamat s ne féljen, asszonyom: 
Én felelek ezért, s a bűnt elvállalom. 

(Elmira hangosan köhög) 
 Ön erősen köhög. 
 

ELMIRA  Bizony, kínszenvedés ez. 
 

TARTUFFE  És mit szól, asszonyom, egy kis édesgyökérhez? 
 

ELMIRA  Makacs hűlés, ilyet nem éreztem soha - 
S tán nincs is szer, ami most meggyógyítana. 

 

TARTUFFE  Ez borzasztó lehet. 
 

ELMIRA  Igen, elmondhatatlan. 
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14. Elmira mit mond Tartuffe-nak köhögésének okáról? Mi a valódi indoka? 
(Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
TARTUFFE  Szóval aggályait oszlassa el nyugodtan: 

Itt mély titok marad minden, ezt higgye el, 
Márpedig bűn csak az, aminek híre kel. 
A botrány, asszonyom, csak az kiált az égre. 
S ki titkon vétkezik, annak már nincs is vétke. 

 
ELMIRA  (megint köhög és kopog az asztalon) 

Látom, engedni kell, ha kínos is nekem: 
Amit tőlem kíván, rendben van, megteszem, 
Mert ennél kevesebb nem volna elég úgysem, 
Hogy egy bizonyos úr szavamnak végre higgyen. 
Igen, rettenetes, hogy így áll a dolog - 
Nem hittem volna, hogy még idáig jutok, 
De kényszerítenek, hogy még tovább haladjak 
S mondhatok bármit is, hitetlenek maradnak. 
Az úr mást követel, meggyőzőbb tanúkat, 
Hogy kedvére tegyek, elszánom magamat. 
Ha megadásomért mégis haragszik Isten, 
Haragja arra száll, akiért bűnbe estem, 
Az nem lehet, hogy a vétek enyém legyen. 

 
TARTUFFE  Vállalom, asszonyom, s persze hogy semmi sem… 
 
ELMIRA  Azt ajtót nyissa ki s nézze meg, arra kérem, 

Hogy kint a folyosón… nem jár-e ott a férjem. 
 
TARTUFFE  Fölösleges - miért pazarol rá időt? 

Már régen vezetem orránál fogva őt, 
Dicsőség neki az, mikor kettesben érhet, 
S elértem nála, hogy nem hisz saját szemének. 

 
ELMIRA  Azért csak menjen, és, kérem, jól nézze meg 

És vigyázzon, nehogy itt meglephessenek. 
 

2 pont  
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15. „Hogy egy bizonyos úr végre szavamnak higgyen.” – mondja Elmira. Ki az a 
bizonyos úr? (1 pont) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

1 pont  

 
16.  Elmira megkéri Tartuffe-t, hogy nyissa ki az ajtót, és nézze meg, nem jár-e a férje 
kint a folyóson. Mi a célja, hiszen tudja, hogy férje nincs a folyosón? (1 pont) 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

1 pont  

 
17. Keressen és írjon le három olyan szövegrészt, amelyek egyértelműen bizonyítják 
azt, hogy Tartuffe képmutató, álszent! (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
 
a) …………………………………………………………………..…………...……………… 

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

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

b)…………………………………………...……………………………………………………

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

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

c)…………………………………………………………………………………………………

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

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

3 pont  

 

 
18. Írja le, hogy a jelenet eljátszásához milyen díszletelemekre lenne szükség, illetve 
milyen cselekvések, akciók lennének benne? (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 
Díszletelemek: .............................................................................................................................  

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

Cselekvések, akciók: ......................................................................................................................................  

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

 

2 pont  
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19. Ki kicsoda? Válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 
 
a) Orgon kinek a férje?  ………………………………………. 

b) Damis kinek a fia?   ……………………………….……… 

c) Mariane kinek a lánya?   ……………………………….……… 

d) Dorine kinek a komornája?  ………………………………………. 

e) Valér kinek a szerelme?  ……………………………….……… 

f) Cléante kinek a sógora?  ……………………………….……… 
 

3 pont  

 
20. Egészítse ki a szereplők nevével a darab történetére vonatkozó mondatokat! 
(Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 
 
A ház ura (a) …………….... Tartuffe-ot választotta lánya, (b) ……………..………..férjéül. 

Ő azonban inkább a halált választaná, minthogy apja kívánságának ellenszegüljön, mert 

c)……………………………. szereti. A címszereplő magatartásával mindenkit megpróbál 

félrevezetni, csak (d) ………………………………-t nem tudja becsapni. Tartuffe szerelmet 

vall (e) …………………………….-nak, a vallomást azonban (f) …………………………. 

kihallgatja. A fiú apjának felfedi az álszent ember viselkedését, de ő nem hisz neki, és 

kitagadja fiát, vagyonát pedig a csábítóra íratja. A komédia azonban mégsem tragédiával 

végzőik, mert megérkezik a jóságos uralkodó segítsége. 

3 pont  
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 Feladat Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám 

I. Egyszerű, rövid 
választ igénylők 

1. 4  
2. 2  
3. 4  
4. 2  
5. 3  
6. 4  
7. 3  
8. 3  
9. 2  
10. 3  

Összesen 30  

II. Jelenetértelmezés 

11. 10  
12. 2  
13. 3  
14. 2  
15. 1  
16. 1  
17. 3  
18. 2  
19. 3  
20. 3  

Összesen 30  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 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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