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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 feladatok megoldásához íróeszközön (tollon) 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. 

Elért pontszám: .............................  Javító bizottsági tagok aláírása: ...........................  

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

 
A VERSENYZŐ ADATAI Kódszám:  

A versenyző neve:  oszt.:   

Az iskola neve:   

   

Az iskola címe:  irsz.  város 

  utca  hsz. 
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Kérjük, erre az oldalra  

ne írjon! 
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1. BEMELEGÍTŐ JÁTÉK: DRÁMASZERZŐK – MŰVEK – SZEREPLŐK 

Kösse össze az alábbi ábrában szereplő összetartozó drámaszerzőket, műcímeket 

és szereplőket! (Három összekötött elem 1 pont, összesen 5 pont.)  

 

 

 

1.   

Csokonai 

Vitéz 

Mihály 

Plautus 

Shakespeare 

Molière 

Bornemisza 

Péter 

 

Tartuffe 

Magyar 

Elektra 

Szentivánéji 

álom 

Az özvegy 

Karnyóné 

A hetvenkedő 

katona 

Puck 

Lipittlotty 

Parasitus 

Orgon 

Palaestrio 
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2. MŰVÉSZETI ÁGAK, SZÍNHÁZI SZAKMÁK ÉS KÉPVISELŐIK 

Az alábbi táblázat első oszlopában művészeti ágak, illetve a színházművészettel 

közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló szakmák szerepelnek. A második 

oszlopba nevezzen meg egy-egy, az adott művészeti ágban, illetve szakmában 

alkotó művészt! (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.)  

irodalom/színházművészet (drámaíró)  

irodalom/színházművészet (dramaturg)  

irodalom/színházművészet 

(színházi kritikus) 
 

zeneművészet/színházművészet 

(zeneszerző) 
 

színházművészet (színművész)  

színházművészet (rendező)  

színházművészet (bábművész)  

táncművészet/színházművészet 

(táncművész vagy koreográfus) 
 

képző-/színházművészet 

(látványtervező, díszlet-, jelmeztervező) 
 

építészet 

(színházi épületet tervező építész)  
 

3. FOGALOM ÉS JELENTÉS 

Fejtse ki röviden az alábbi fogalmak jelentését! (Legalább két jellemző elemet 

tartalmazó fogalommagyarázatonként 1 pont, összesen 10 pont.) 

bohózat .........................................................................................................................  

commedia dell’arte  ......................................................................................................  

hármas egység elve ......................................................................................................  

jelenet  ..........................................................................................................................  

katarzis  ........................................................................................................................  

prologosz  .....................................................................................................................  

moralitásjáték  ..............................................................................................................  

olvasópróba  .................................................................................................................  

premier  ........................................................................................................................  

szcenika ........................................................................................................................   
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4. NAGY KORSZAKOK DRÁMAHŐSEI 

Írjon egy-egy példát a táblázatban szereplő kultúrtörténeti korszakok drámai 

szereplőire, hőseire! (Elemenként 1 pont, összesen 10 pont.) 
 

GÖRÖG KLASSZIKUS 
 

RÓMAI KLASSZIKUS 
 

LITURGIKUS DRÁMA 
 

ANGOL RENESZÁNSZ 
 

SPANYOL BAROKK 
 

FRANCIA KLASSZICIZMUS 
 

MAGYAR ROMANTIKA 
 

OROSZ REALIZMUS 
 

MAGYAR REALIZMUS 
 

ABSZURD 
 

 

 

5. KRONOLÓGIA 

A művek előtti négyzetbe sorszámot írva állítsa keletkezésük szerint időrendi sorba 

az alábbi drámákat! (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 

 
Shakespeare: Rómeó és Júlia 

 
Arisztophanész: Lüszisztraté 

 
Molière: A fösvény 

 
Tasnádi István: Közellenség 

 
Mrożek: Tangó 

 
Molnár Ferenc: Liliom 

 
Madách Imre: Az ember tragédiája 

 
Csehov: Sirály 
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6. BÁBSZÍNHÁZ 

Írja a megnevezéseket tartalmazó négyzetekbe a meghatározások betűjelét és a 

képek sorszámát! (Helyesen kitöltött négyzetenként 2 pont, összesen 8 pont.) 

Nevezzen meg és jellemezzen röviden az alábbiakon kívül még egy bábtípust! (2 pont.) 

    

A. Általában a színpad feletti hídról, egy fakeresztre rögzített zsinórok mozgatásával 

kelti életre a bábszínész a bábját. A zsinórok száma a színész ügyességén is múlik.  

B. Karneválokon, fesztiválokon, ünnepi felvonulásokon egy gyalogló bábos által 

mozgatott több méter magas alakok.  

C. A kivágott figurákat a bábszínész egy fényforrás és a kifeszített vászon között 

mozgatja, vagy a kezüket, testüket felhasználva képeznek a fenti módon figurákat.  

D. Az arányaiban a kézhez igazodó alsó mozgatású bábot a bábszínész a kezére húzza 

fel, és így kelti életre a figurát.  

 1.  2.  

 

 3.  4.  

Egy, a fentiektől eltérő bábtípus megnevezése és jellemzése:  ........................................  

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

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

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

  

kesztyűsbáb óriásbáb marionett árnyjáték 
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7. SZÍNHÁZAINK  

Írja a táblázatban szereplő magyar nyelven játszó színházak közül tíznek a neve 

mellé a város nevét, ahol működik! (Elemenként 1 pont, összesen 10 pont.) 

 

Állami Magyar Színház  

Csiky Gergely Színház   

Csokonai Színház   

Gárdonyi Géza Színház  

Hevesi Sándor Színház  

Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház  

Jászai Mari Színház  

Jókai Színház  

Katona József Színház  

Móricz Zsigmond Színház  

Népszínház  

Latinovits Színház  

Örkény Színház  

Petőfi Színház  

Radnóti Színház  

Szigligeti Színház  

Tamási Áron Színház  

Thália Színház  

Vörösmarty Színház  

Weöres Sándor Színház  

 

   

https://pixabay.com/photos/building-fountain-city-travel-4437724/    

https://fortepan.download/_photo/240/fortepan_47291.jpg 

  

https://pixabay.com/photos/building-fountain-city-travel-4437724/
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8. KLASSZIKUSOK ÚJRATÖLTVE… 

A klasszikus művek minden kor számára hordoznak aktualitást. Tanulmányaiból, 

színházi vagy olvasmányélményeiből idézzen föl olyan drámát vagy 

drámarészletet, amelynek a központi kérdése a tőlünk független erőkkel – pl. 

istenek, sors, természeti csapás, hatalmi önkény – való küzdelem, és 10-12 

mondatban fejtse ki a párhuzamot napjainkkal! (10 pont) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/theatrical-masks-emoticons-vector-4791122  
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9. TÁRSKERESŐ ROVAT 

Írjon egy legfeljebb 2-3 mondatos társkereső hirdetést az alábbi drámai hősök 

nevében, amelyben bemutatkoznak, és tömören elmondják, kik ők, illetve milyen 

társra vágynak! (10 pont) 

 

Kreón 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Nóra 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ádám 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Nyina 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Bicska Maxi 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

   

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/06/05/12/17/adam-and-eve-798376__340.jpg 

https://cdn.pixabay.com/photo/2019/09/10/06/01/online-dating-4465305__340.jpg   
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10. DRÁMAI PÁROK 

Shakespeare halhatatlan szerelmespárjait kell összehozni! Írja be az ábrákba a 

drámai hős párját, és annak a drámának a címét, amelynek hősei!  

(Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ophelia 

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

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

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

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

 

Othello 

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

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

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

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

 

Lysander 

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

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

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

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

 



Dráma  Kódszám: 

OKTV 2020/2021 11 1. forduló 

 

11. SZÍNHÁZI ELŐADÁS ELEMZÉSE 

Soroljon föl legalább öt szempontot, amelynek figyelembevételével elemezne egy 

látott színházi előadást, majd ezek mentén néhány mondatban mutasson be egyet 

azok közül, amelyek – akár pozitív, akár negatív értelemben – emlékezetesek 

voltak az Ön számára! (Szempontonként 1 pont, elemzés 5 pont, összesen 10 pont.) 

1. …………………………………..…… 2. ……………………………………… 

3. …………………………………..…… 4. ……………………………………… 

5. ……………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/04/29/17/52/theatre-2271194__340.jpg  
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12. KARAKTER 

Válasszon egy szereplőt a mellékelt festményről, majd 10-12 mondatban alkossa meg 

a karakterét, írja meg a történetét, kapcsolatait, konfliktusait! (10 pont) 

 
https://cdn.pixabay.com/photo/2012/11/28/10/20/cossacks-67620_960_720.jpg 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://cdn.pixabay.com/photo/2012/11/28/10/20/cossacks-67620_960_720.jpg

