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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

 

DRÁMA 
 

FELADATLAP 
 

Munkaidő: 180 perc 

Elérhető pontszám: 100 pont 
 

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.: .............. 

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

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

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

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

Összes pontszám: ……………………… 

 

 

 

Kódszám: 

 

Kódszám: 
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SZÍNHÁZI SZÓTÁR 

1. Magyarázza meg röviden az alábbi fogalmakat! 

(Helyes válaszonként 1 pont, összesen 10 pont.) 

 

 

 szkéné   ……………………………………………………………………………  

 commedia dell’ arte …………………………………………………………………………… 

 iskoladráma  …………………………………………………………………………… 

 ekhós szekér   …………………………………………………………………………… 

 kukucskáló színpad  …………………………………………………………………………… 

 szegény színház …………………………………………………………………………… 

 alternatív/független  színház ………………………………………………………………….. 

 színpadi gesztus …………………………………………………………………………… 

 karakter   …………………………………………………………………………... 

 fordulat  …………………………………………………………………………… 
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IDŐUTAZÁS  

2. Diákszínjátszóként az a feladata, hogy dolgozzon fel egy tetszőlegesen kiválasztott 

ókori komédiát. Írjon egy rövid jelenetet, melyből felismerhető a választott mű, és 

helyezze át a mai Magyarországra a történetet, a jelenetet. (10 pont) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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LITURGIKUS SZÍNJÁTÉK 

3. Jellemezze néhány szóban a középkori liturgikus színjáték három műfaját, illetve 

nevezze meg az ismertetett negyedik műfajt! 

(Műfajonként 2 pont, a felismerés 1 pont, összesen 7 pont.)  

 

Passió Misztérium Mirákulum  

   Elvont  

fogalmakat 

színpadon 

allegorikusan 

megjelenítő  

középkori  

színjáték,  

erkölcsjáték. 
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KANAVÁSZ 

4. Bár a commedia dell’arte rögtönzésre épülő színjáték-típus, de röviden gyakran 

leírták az eljátszandó történetet (kanavász, canavaccio). Tanult ismeretei és 

fantáziája segítségével találjon ki egy rövid vígjátéki jelenetet, és írja be az alábbi 

táblázatba kivonatszerűen a kitalált szituációt! (10 pont) 

 

Cselekmény-

vázlat 
 

Vígjátéki 

alaphelyzet, 

humorforrás 

 

Szereplők 

(tipi fissi) 
 

Konfliktus  

Helyszín  
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„EGYMAGA A TEREMTÉS FELE” 

5. Sorolja föl Shakespeare drámáinak legalább 10 dramaturgiai jellemzőjét! 

(Helyes válaszonként 1 pont, összesen 10 pont.) 

 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 
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„AZ ÉSZ VEZET SZABÁLYA RENDJÉN…”  

6. Értelmezze az alábbi Boileau-idézetet egy konkrét francia klasszicista tragédia vagy 

vígjáték alapján! (10 pont) 

 

 

„De bennünket az Ész vezet szabálya rendjén: 

úgy kívánjuk, legyen jól formált a cselekmény, 

történjék egy eset, egy helyen, egy napon; 

kezdettől végig azt lássuk a színpadon. 

Ne tárj néződ elé olyat, mi hihetetlen. 

A való néha nem valószerű is egyben.  

Nekem érdektelen egy képtelen csoda. 

Amit nem hisz, az észt nem hatja meg soha. 

Mit látni nem szabad, elbeszélés tudassa. 

Bár amit látsz, eszed azt jobban megragadja, 

helyes művészetünk bizonyos dolgokat 

csak fülünkkel közöl, szemünknek nem mutat…” 

 

 (Nicolas Boileau: Költészettan) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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 „Ó, DUGÁBA DÜLT REMÉNYEK”! 

7. Értelmezze az alábbi jelenetet! Írja le röviden a cselekményt, jellemezze a szerep-

lőket! Fejtse ki azt is, ha színpadra állítaná, milyen stílusban rendezné meg ezt a 

jelenetet! (10 pont) 

 

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: KARNYÓNÉ, AVAGY A KÉT SZELEBURDIAK 

Kilencedik jelenés 

Karnyóné és Samu. 

KARNYÓNÉ. Samu! mit csinálsz? Siess, nékem most minden minuta egy esztendőt tesz. 

SAMU. No, Asszonyám! van ám orvosság, csak egér legyen, úgy-e, egérrel eszi meg Asszonyám? 

nekem is adjon ám belőle, sülve lesz-é vagy főzve? 

KARNYÓNÉ. Adce, édes fiam! Ah! csak téged ne látnálak, könnyebben venném bé ezt a halálos port, de hiszen 

az Isten gondot visel rólad, édes fiacskám, veszne inkább a jószágom csak az eszemet hagyhatnám neked 

testamentumba - édes fiam, te már engemet holnap nem látsz! 

SAMU. Hát osztán hónap mit eszem én? 

KARNYÓNÉ. Toros kábosztát, édes fiam! azt is az anyád torjába eredj csak, végy magadnak egy pár vajas kiflit. 

Samu elmegy. Fiam! Fiam! Isten hozzád, már te engemet többet nem látsz, Isten hozzád!!! 

Én nem tudom, mi az oka... 

Keservesen danol 

Ó, dugába dült remények! 

Ó, Legények ó, Legények! 

Ó Lipittlotty! szívem kínja 

Gonosz mindnyájatok csínja. 

Én meghalok, hitetlenek! 

Mindjárt Karnyóm után menek, 

Mindjárt nem lesz most egy dáma 

S hibít rabjaitok száma. 

Nem szántok-e? hitetlenek! 

Mindjárt Karnyóm után menek. 

Gyertek, még egy kicsit várok, 

Míg a bótajtóig járok. Integet legényeket. 

Jaj, nem jön szavamra senki, 

Nohát lelkem, csak innen ki. 

Mégis egy-két percet várok, 

Míg a nyoszolyáig járok. Integet legényeket. 

Jaj, nem jön szavamra senki, 

No hát lelkem, csak innen ki. 

Majd jó szívvel látnak mára 

Pilátushoz vacsorára. 

A mérget kezébe veszi 

Ó, irtóztató nagy kétség! 

  Ó, másvilági setétség! 

Hunyjatok el, szép csillagok! 

  Én csak setétbe ballagok. 

Párkák! Lidércek! Fúriák! 

  Republicanus franciák! 

Megtestesült kan angyalok! 

  Fogjatok el, mert meghalok! Megitta. 

Repetálja ez utolsó sort rekedezve. 

Következik a némajáték. 

Itt megiván Karnyóné a mérget s azzal a nyoszolya fele botorkázván megholt elnyujtózva. 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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REKLÁMSPOT 

8. Színházától azt a megbízást kapja, hogy a helyi rádió kulturális műsorába írjon 

Molnár Ferenc Liliom című színművéről és az ebből készült előadásról egy minimum 

5, maximum 10 mondatos ajánlót! (5 pont) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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 „SZÓRAKOZTATÓ SZÍNHÁZ VAGY TANÍTÓ SZÍNHÁZ?” 

9. Brecht 1936-os színházi tanulmányában felsorolja a színház drámai formáit, amivel 

szembehelyezi az általa hirdetett epikus formákat. Egészítse ki a táblázatot Brecht 

nézeteivel! (A feladat megoldásakor nem elvárás Brecht szó szerinti idézése, bármely 

más megfogalmazású, tartalmában helyes megoldás elfogadható.) 

(Helyes válaszelemenként 0,5 pont, összesen 8 pont.) 

 

A színház drámai formája A színház epikus formája 

 A színpad megtestesít egy folyamatot.   

 A nézőt bevonja egy aktusba,  

 és feléli aktivitását. 

   

  

 Érzelmekre indítja,  

 élményeket közvetít neki. 

   

  

 Belehelyezi egy cselekménybe,  

 szuggesztióval dolgozik,  

 az érzések érzések maradnak. 

   

   

  

 Az embert ismertnek és változatlannak 
tételezi fel. 

  

 A jelenetek egyenes vonalban haladnak,  

 egymásért vannak,  

 a figyelem tárgya a dolgok kimenetele. 

   

   

  

 A színház tárgya a világ, ahogy van,  

 és az ember, ahogy cselekednie kellene. 

   

  

 Középpontjában az ember ösztönei állnak;  

 a tudat határozza meg a létet. 
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 „A LÉT ABSZURDITÁSA” 

10. Egészítse ki az alábbi táblázatot a hiányzó szerzők nevével, a meg nem nevezett 

drámák címével, két főszereplő nevével és a cselekmény helyszínével! 

(Válaszelemenként 0,5 pont, összesen 8 pont.) 

 

    

 

Szerző Mű Két főszereplő Helyszín 

Eugène Ionesco …………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
…………………….. 

…………………… Godot-ra várva 
……………………….. 

……………………….. 
…………………….. 

…………………… ……………………... 
Artur 

……………………….. 
…………………….. 

…………………… …………………….. 
……………………….. 

……………………….. 
egy hegyvidéki község 
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SZÍNHÁZI SZAKMÁK  

11. Színházigazgatóként hat különböző színházi szakmára keres munkatársat. 

Fogalmazza meg az apróhirdetéseket, melyekben azt is határozza meg, milyen 

képességekkel rendelkezzen a jelentkező! 

(Szakmánként/apróhirdetésenként 1 pont, összesen 6 pont.)  

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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„MI SZÉP, MI SZÉP, MI SZÉP 

A MI FÖLADATUNK!” 

12. Felvételiztet a Színház- és Filmművészeti Egyetem színész szakára. Soroljon fel 12 

szempontot, amely szerint értékeli a jelentkezőt! 

(Helyes válaszonként 0,5 pont, összesen 6 pont.) 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 
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Dolgozatát beadta:  ............................................ . óra  ....................................  perckor 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása:  ..............................................................................  

 

 

 

 

A javítást végző OKTV bizottsági tag/-ok aláírása:          ........................................................  

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

 


