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ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt! 

A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, kizárólag 

a versenyző kódszáma. A feladatlap utolsó, üres lapjai piszkozat írásához, vagy az egyes 

feladatok megoldásainak esetleges folytatásához felhasználhatóak. 

 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás 

csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, 

kifestőt tilos alkalmazni!  

 

A feladatlapokat a versenybizottság értékeli központi javítási- értékelési útmutató 

alapján.  

 

 

 

A VERSENYZŐ ADATAI                           
 

 

 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:      igen      nem  

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

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

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

Összes pontszám: ………………………                     Pótlapok száma: ………………… 
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Bemelegítő-ráhangoló dráma-totó 

  

1. KARIKÁZZA BE A HELYES VÁLASZOKAT!  
(1-9 találat: 0 pont, 10-11 találat: 1 pont, 12-13 találat: 2 pont, 13+1 találat: 3 pont.) 

  

1. Hogyan nevezték az ókori görögök a színház nézőterét? 

1. theatron                              2. maszk                                 x. pantheon 

  

2. Ki a római vígjáték leghíresebb – mai színpadokon is gyakran játszott – alakja? 

1. Plautus                               2. Bacchus                              x. Menandrosz 

  

3. Ki volt a drámai műnem első leírója? 

1. Arisztophanész                   2. Arisztotelész                        x. Aiszkhülosz 

  

4. Hogyan nevezzük a rögtönzésen alapuló középkori színjátéktípust? 

1. interlude                             2. performance                       x. commedia dell’ arte 

  

5. Ki a főszereplője a középkori passiójátékoknak? 

1. Jézus                                   2. Ádám                                  x. Akárki 

  

6. Melyik londoni színház neve kötődik Shakespeare-hez leginkább? 

1.Court Royal                       2. Globe                                  x. Metropolitan 

  

7. Ki készítette Shakespeare Hamletjének első magyar nyelvű szövegváltozatát? 

1. Nádasdy Ádám                  2. Arany János                       x. Kazinczy Ferenc 

  

8. Shakespeare melyik drámaírói korszakába tartozik a Macbeth? 

1. királydrámák                      2. nagy tragédiák                   x. regényes színjátékok 

  

9. Mi jellemzi a Shakespeare-drámák időkezelését? 

1. szabad                          2. egy-két órás                       x. egy nap – egy tér  

  

10. Melyik színpadtípus jellemző a spanyol barokk színházra? 

1. szimultán színpad               2. corral színpad                     x. kukucskáló színpad 

  

11. Ki volt a francia klasszicista dráma szabályrendszerének összefoglalója? 

1. Lessing                               2. Diderot                               x. Boileau 

  

12. Molière melyik drámája veti fel a társadalomból kivonulás lehetetlenségének kérdését? 

1. A mizantróp                       2. Tartuffe                               x. A fösvény 

  

13. Ki volt az Elektra-téma első magyar feldolgozója? 

            1. Csokonai Vitéz Mihály       2. Bornemisza Péter               x. Balassi Bálint 

  

 

+1/ Hogyan nevezték a romantikus kezdetek idején magyarul a színészeket? 

1. bohócok                              2. artisták                                x. teátristák 
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A drámák szerkezete egymással ütköző érdekek szövevényén alapszik. Vizsgáljuk meg 

néhány ütközés keletkezését a következő feladatokban!  

 

2. A KONFLIKTUS CSÍRÁI EGY KATONA SÉRTETTSÉGÉBEN... 

 

„Hát köpj szemen, ha nem igaz!  

Hisz három nagyfejű kalaplevéve  

Kilincselt nála hadnagyságomért:  

S való, hogy arra én volnék való.  

De ő nem hagyja, mit fejébe vett!  

Elbújik holmi bombasztok mögé,  

Dobálózik nagy harci műszavakkal –   

S hová lyukad ki?  

Lerázza pártfogóim, hogy „Hiába,  

már választottam hadnagyot magamnak.”  

S ugyan ki az?  

Ó, kérem, egy nagy arithmetikus!  

Firenzei, Michele Cassio!  

Egy zöldfülű! Egy szép leány bolondja;  

De egy svadront nem tudna elvezetni;  

S ütközethez annyit sem konyít,  

Mint egy psztonka; száz teóriát költ:  

Bölcsebb, mint egy tógás tanácsnok úr,  

Ha szót csépelhet. Sok szó – semmi tett:  

Ez ő, a hős! De hát: döntött a mór.  

Itt állok én, ki Ciprusnál, Rodusnál 

- S még hány keresztyén és pogány mezőn –   

Szeme láttára álltam a sarat –  

s elém vág egy firkász, egy számkukac.   

Ő hadnagy lett, én – őmórsága mellett –  

Az Isten tartsa meg – zászlós maradtam."  

                    (Mészöly Dezső fordítása)

 

Shakespeare Othello című drámájából Jago szavait idéztük. Az idézett szöveg alapján 

fejtse ki, mi a beszélő és a címszereplő közötti konfliktus kiindulópontja! (2 pont) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Hogyan ítéli meg önmagát és vetélytársát a beszélő? (3 pont) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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3. A KONFLIKTUS CSÍRÁI EGY FÉRFI-NŐ KAPCSOLATBAN... 

 

 A: 

Csak hallgatom, uram, s e szónoki szavakban 

Lelkét feltárta itt napnál világosabban. 

Mondja, mi lesz, ha nincs kedvemre e beszéd 

S férjemnek mondom el egész gáláns hevét? 

E hirtelen kitört, szerelmes szenvedélye 

Nagy barátságukat nem is érintené-e? 

 

B: 

Túl könyörületes ön ehhez, asszonyom, 

S vakmerőségemért majd megbocsát, tudom. 

Nézzen tükrébe és akkor rögtön megérti, 

Hogy vak én sem vagyok, s hogy hús és vér a férfi. 

Emberi gyöngeség ez, ne itélje meg 

Határt nem ismerő, vad szenvedélyemet. 

 

A:  

Az ilyesmit talán mások másképp csinálnák - 

Az én tapintatom nem kedveli a lármát. 

Uramnak az egész ügyet nem említem, 

De valamit viszont ön is megtesz nekem: 

Elintézi nekünk - de nem kertelve, csalva - 

Hogy meglegyen Valér s Mariane lakodalma, 

S lemond igaztalan hatalmáról, amely 

Csak addig van, amíg más javát veszi el 

És… 

(Vas István fordítása) 

 

Az idézett szövegben kinek és melyik művében beszélget A és B? Ki A és ki B?  

(Válaszelemenként 0.5 pont, összesen 2 pont.) 

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

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

Milyen kapcsolatban van a két szereplő egymással? Mivel sérti meg ezt a viszonyt az 

egyik szereplő? (2 pont) 

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

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

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

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

Milyennek ismeri meg az idézett szövegből a két szereplőt? (2 pont) 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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4. A KONFLIKTUS CSÍRÁI A TUDÁS BIRTOKÁBÓL FAKADÓAN... 
 

M: 

Hogy pusztúljon a kegyetlen! 

Mégsem old el láncaimtól. 

Vallanom kell többet is, 

Vallanom kell a valót. – 

Halljad, úrfi, mely gyanúm van: 

Innen tündér szép leányzó, 

Aki e fát ülteté tán, 

Hordja vissza, mint sajátját, 

Az arany gyümölcsöt is. 

CS: 

Menj, siess el; láncaidtól 

Megmentett karom; de menj el, 

Merre lábad visz, szemed lát; 

Mert ha még e szent helyen 

Itt talállak, eltemetlek. 

M: 

Áldjon isten – megbosszúllak – 

E jó tétedért – megfojtlak, 

Csak tehetném! – légy szerencsés – 

Mint az ördög papsüvegben. 

CS: 

Menj, menj, menj, ne lássalak. 

M: 

Nem megyek, mig büszkeséged 

Szarva nem jut körmeimbe. 

Mint a sánta nyúl leszek, 

Mely kilenc fiát megette 

S a harasztba bujdosott.” 

 

Kinek és melyik művében, ki kivel beszélget az idézett szövegben? (Válaszelemenként 0.5 

pont, összesen 2 pont.) 

………………………………………….. …………………………………………… 

M: ……………………………………… CS: ………………………………………. 

Milyen kapcsolatban van a két szereplő egymással? Mivel rontja ezt a viszonyt az egyik 

szereplő? (2 pont) 

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

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

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

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

Az idézett mű szereplői különböző világhoz tartoznak. Jellemezze ezeket! (2 pont) 

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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A dráma és a színház világa sajátos eszközökkel tükrözi a valóságot. Vizsgáljunk meg 

néhányat ezek közül a következő feladatokban! 

 

5. „KEGYESEN NÉZZÉTEK E DARABUNKAT.” 

  

 

“… Lovakról 

Beszélünk? Lássátok, amint kevély 

Patkóikat a puha földbe vágják, 

Vigyétek őket erre-arra, át- 

Ugorva az időn, az éveket 

Egy óra pergésébe beszorítva.” 

 

(Shakespeare: V. Henrik,  

Vas István fordítása) 

 

 

"...Ó, bocsánat, 

Kedveseim, hogy néhány törpe szellem  

E méltatlan deszkákra mer behozni 

Ekkora tárgyat: e kakasporondon 

Elfér-e a tágas Franciaország?" 

 

(Shakespeare: V. Henrik,  

Vas István fordítása) 

 

Kiket szólít meg a szerző? (1 pont)  …………………………………………………………… 

 

Értelmezze röviden a fönti két idézetet! Mit mond Shakespeare a színpadi és a valódi 

tér-idő viszonyáról? (4 pont) 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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Mit jelent? Ki volt? A következő feladatokban a drámairodalom és a színházművészet fontos 

fogalmainak rövid kifejtését és jelentős alkotóinak, szereplőinek rövid bemutatását kérjük. 

 

6. DRÁMAI ÉS SZÍNHÁZI FOGALOMTÁR (Válaszonként 0.5 pont, összesen 4 pont.) 

 

a) orkhésztra  ........................................................................................................ 

b) monológ  …………………………………………………………………… 

c) prológ(us)  …………………………………………………………………… 

d) feszültség  …………………………………………………………………… 

e) adaptáció  …………………………………………………………………… 

f) szertartásjáték  ………………………………………..……….…….………….. 

g) komédia  …………………………………………………………………… 

h) fordulópont …………………………………………………………………… 

 

7. „KI KICSODA?” (Válaszonként 0.5 pont, összesen 4 pont.) 

 

a) Arisztotelész …………………………………………………………………… 

b) Aiszkhülosz …………………………………………………………………… 

c) Plautus  …………………………………………………………………… 

d) Akárki   …………………………………………………………………… 

e) Özvegy Karnyóné………………………………………………………………….. 

f) Calderón  …………………………………………………………………… 

g) Racine  …………………………………………………………………… 

h) Paulay Ede …………………………………………………………………… 

 

8. KINEK ÉS MELYIK MŰVÉBEN SZEREPELNEK AZ ALÁBBI DRÁMAI HŐSNŐK, ÉS KI VOLT 

A PÁRJUK ? (Hibátlan válaszonként 1, összesen 2 pont.) 

 

Szereplő          Szerző   Cím  Drámai párjuk 

Gertrud  ……………… ………………… ……………………. 

Gertrudis  ……………… ………………… ……………………. 
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9. MINTHA… 

 

 

“Top, top; és ez itt rettentő jó hely a próbára. Ez a kis zöld gyep a színpad, ott az a 

galagonyabokor öltözőszoba; s egészen úgy csináljuk, mint majd a fejedelem előtt.” 
 

(Shakespeare: Szentivánéji álom, Arany János fordítása) 

 

Ki beszél, kikhez, és milyen alkalomból? (Mindhárom elemében hibátlan válasz 1 pont.) 

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

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

 

Az idézetből is kiindulva fejtse ki, mit értünk a „mintha” fogalmán! (2 pont) 

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

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

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

 

Értelmezze és vesse össze a következő színházművészeti fogalmakat: hivatásos, amatőr! 

(2 pont) 

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

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

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

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

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

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

 

       



Dráma   Kódszám: ……………  

 

OKTV 2013/2014 10 1. forduló 

 

A színész koronként és kultúránként más-más eszközökkel dolgozik. A következő három 

feladatban járjuk körül ezt a kérdést! 

 

10. THESZPISZ ÖRÖKÖSEI… 

 

Ki kinek adja az instrukciókat az alábbi szövegben?  

(Mindkét elemében hibátlan válasz 1 pont.) 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

A színészi játék milyen összetevőire hívja fel máig érvényesen a figyelmet a beszélő? 

(3 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 
Szavald a beszédet, kérlek, amint én ejtém előtted: lebegve a 
nyelven; mert ha oly teli szájjal mondod, mint sok színész, akár a 
város dobosa kiáltaná ki verseimet. Ne is fűrészeld nagyon a 
levegőt kezeddel, így; hanem jártasd egészen finomul: mert a 
szenvedély valódi zuhataga, szélvesze, s mondhatnám, forgószele 
közepett is bizonyos mérsékletre kell törekedned és szert tenned, mi 
annak simaságot adjon. Ó, a lelkem facsarodik belé, ha egy 
tagbaszakadt, parókás fejű fickót hallok, hogyan tépi foszlánnyá, 
csupa rongyokká a szenvedélyt, csak hogy a földszint állók füleit 
megrepessze, kiknek legnagyobb részét semmi egyéb nem érdekli, 
mint kimagyarázhatatlan némajáték és zaj. 
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11. Ismertesse a commedia dell’ arte színházi jellemzőit, különös tekintettel a színész 

munkájára! (4 pont) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

12. Mutasson be – név, jellegzetes külső és mozgás stb. – négy tipikus commedia dell’ 

arte figurát! (4 pont) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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13. SZÁLLÓIGE 
 

Ki mondja az alábbi szállóigévé vált mondatot? Nevezze meg a szerzőt és a művet, 

melyben elhangzanak! (Mindhárom elemében hibátlan válasz 1 pont.) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értelmezze az eredeti szövegkörnyezetben a beszélő szándékából kiindulva, illetve 

az eredeti jelentéstartalmon túl mutatóan a híres kérést! (2 pont)   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

14. ÚJABB SZÁLLÓIGÉK… 

 

Ki mondja az alábbi szállóigévé vált mondatokat? Nevezze meg a szerzőt és a művet 

is, melyekben elhangzanak! (Idézetenként – mindhárom elemében helyes válasz esetén 1 

pont, összesen 4 pont.) 

 

„Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb.” 
 

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

 
„Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.” 

 

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

„Minő csodás kevercse jónak s nemesnek a nő.” 
 

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

 „Nincs a teremtésben vesztes, csak én!” 
 

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

 

Mi a véleménye, miért válhattak ezek a mondatok szállóigékké? (2 pont) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

„Ide nekem az oroszlánt is.” 

 



Dráma   Kódszám: ……………  

 

OKTV 2013/2014 13 1. forduló 

 

A XX. század a nagy kísérletezések kora a drámairodalomban is. A következő két 

kérdésben vizsgáljunk meg a nagy útkeresések közül kettőt! 

 

15. Mi a célja Brechtnek az elidegenítő technikával, az ún. elidegenítő effektusokkal (V-

effekt)? Mik ezek, és minek az érdekében alkalmazza őket? (4 pont)  

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

16. Milyen „drámaféleségre” utal az alábbi leírás? (1 pont) Nevezze meg a meghatározás 

után következő drámarészletek szerzőit és a művük címét! (Válaszelemenként 0.5-0.5 

pont, összesen 4 pont, mindösszesen 5 pont.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Az egzisztencialista filozófia 

hatására létrejött drámaféleség, 

amely azt kívánja érzékeltetni, hogy 

az elidegenedett társadalomban már 

nincs mód arra, hogy az emberek 

megértsék egymást.” 

 

 

 

? ……………………………… 
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Mrs. Smith: Nocsak, kilenc óra. Megettük a levest, a halat, a szalonnás krumplit 

meg az angol salátát. A gyerekek angol vizet ittak. Ma jól vacsoráztunk. De csak 

azért, mert London környékén lakunk, és a nevünk: Smith.  

 
Szerző: ……………………………………………… 

Cím: ………………………………………………… 

 

 

Ágika: Hiszen mi ketten, az anyu meg én, sohasem szoktunk ölbe tett kézzel ülni… 
Ilyenkor estefelé, amikor nincs jobb dolgunk, dobozokat szoktunk hajtogatni.  

 
Szerző: ……………………………………………… 

Cím: ………………………………………………… 

 

 

Vladimir: Azt mondta, a fa előtt várjuk. (Szemügyre veszi a fát) Látsz más fát is?  

 
Szerző: ……………………………………………… 

Cím: ………………………………………………… 

 

 

Artúr: Itt nem lehet lélegezni, járni, élni! 

Eleonora: Milyen szépen iszol, Edus!  

 
Szerző: ……………………………………………… 

Cím: ………………………………………………… 
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17. IDEGENVEZETÉS… 
 

Egy Brazíliába férjhez ment rokon értelmes, érzékeny középiskolás lánya 

életében először jár Magyarországon, és szeretne színházba menni. Ajánljon neki 

előadást, keltse föl a figyelmét iránta, indokolja meg, miért ezt ajánlja, miért 

érdekes, mutassa be egy-két jellemző mondattal az alkotókat is! (5 pont) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

      
 

18. Megbízást kap egy könyvkiadótól, hogy szerkesszen kortárs magyar 

drámakötetet. Melyik négy művet válogatná bele? Ezek közül emeljen ki egyet, s 

mutassa be röviden, afféle könyvajánlót írjon! Írja le, miért jelentős a magyar 

drámairodalomban, volt-e már bemutatója, ha igen, hol! Ismertesse röviden a 

cselekményét, mutassa be a szereplőket, és a szerzőről is mesélje el a legfontosabb 

tudnivalókat! (A „szerkesztés” 1 pont, a drámaajánló: 4 pont, összesen 5 pont.)  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

 

 

   ? 
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19. SZEREPBE LÉPÉS… LEVÉL FORMÁBAN 

 

Írjon levelet a három nővér Irinája nevében Szoljonijnak arról, hogy miért nem 

lesz a felesége! (4 pont)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 

20. SZEREPBE LÉPÉS… KORTÁRS FORMÁBAN 

Molnár Ferenc Liliomjának Marikája le akarja beszélni barátnőjét, Julikát 

Liliomról. Írjon egy képzeletbeli chatelést erről! (4 pont) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 

21. „SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG…” 

 

Ibsent a modern drámairodalom első nagyjai közt tartjuk számon. El tudja-e 

képzelni, hogy teljesen mai környezetben, jelmezben és díszletben játsszák el a 

Vadkacsa című drámáját? Érveljen mellette vagy ellene, ahogy gondolja! (4 pont)   

 

 

  
  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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22.  „…ÉS SZÍNÉSZ BENNE MINDEN FÉRFI ÉS NŐ.” 

 

Egy-egy színházi előadás létrejöttében sokféle művész vesz részt. Fölsorolunk 

néhányat azok közül a szakmák közül, amelyek képviselőinek a neve a színlapon 

is szerepel. Kinek mi a dolga a színházi előadásban? Említsen a különféle 

szakmák képviselői közül 1-1 ismert művészt! (Szakmánként és nevekként 2 pont, 

összesen 8 pont.)  

SZÍNÉSZ 

…………………………………………………………………………………………………

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

  

RENDEZŐ 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

DÍSZLETTERVEZŐ/JELMEZTERVEZŐ 

…………………………………………………………………………………………………

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

    

DRAMATURG 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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


