
11. g 

Kedves Diákok! 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyakat heti egységben, ciklusban kapjátok meg. Az itt 

megjelenő tananyagok, tennivalók tehát kb. 1 tanórányi nyelvtant és 4 tanórányi irodalmat 

tartalmaznak. 

A házi feladatoknak, beadandóknak a határideje: 

a nyelvtant szerdán 20:00-ig  

az irodalmat pénteken 20:00-ig kérném szépen eljuttatni hozzám a 

bobe.tancineni@gmail.com címre. Az elküldött válaszok lehetnek fotók, begépelt szövegek 

is. A leveletekbe legyetek szívesek a saját neveteket beleírni.  

 

Bárkinek gondja, baja, óhaja van, keressen bizalommal! 

Mindenkinek nagyon tartalmas, hasznos tanulást, készülést kívánok, de lehetőleg segítsetek a 

testvéreiteknek, a szüleiteknek is, legyetek (persze csak szigorúan otthon!) sokat a kertben, 

levegőn! Sok erőt, vidámságot!  

 

NYELVTAN 

 

Új anyag: A határon túli magyarok nyelvhasználata 

 

Tk. 78-81. o. 

Kérlek, olvasd el a tananyagot, tanuld meg az új fogalmakat! 

Segítségedre lehet az alábbi is: 

 
https://erettsegi.com/tetelek/nyelvtan/a-hataron-tuli-magyar-nyelvhasznalat-fobb-adatai-
tendenciai/ 
 

Beadandó: Állíts össze 3-4 különböző típusú feladatból dolgozatot, számonkérést! 

Készítsd el hozzá a megoldókulcsot is! Határidő: 2020. március 25. szerda 20:00. 

 

 

IRODALOM 

 

1. A múlt héten kiadott verselemzést (Ady Endre: Nézz, Drágám, kincseimre) szeretném, 

ha minél hamarabb befejeznétek és elküldenétek. Jó lenne, ha ezt még a héten 

vasárnap estig (20:00-ig) megkaphatnám. Előre is köszönöm szépen az 

együttműködéseteket. 

 

2. Új anyag: Babits Mihály élete, első kötete 

Tk. 64-74. o. 

 

A 64. oldal elolvasása után, a 68. oldalon lévő életrajzot tekintsd át, majd nézd meg az 

alábbi videót! 

https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-

szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/babits 

 

In Horatium  című vers értelmezése 

Tk. 66-68. o. 

Olvasd el a költeményt vagy hallgasd meg! 
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https://www.youtube.com/watch?v=f9d_Ibqnyuc 

Tanulmányozd a tankönyvi verselemzést. 

 

3. A lírikus epilógja című szonett elemzése 

Tk. 69-70. o 

Olvasd el a költeményt vagy hallgasd meg! 

https://www.youtube.com/watch?v=dA9S3ncUraw 

Készíts rövid jegyzetet a füzetedbe erről a versről! (Egyik elküldendő.) 

 

4. A Fekete ország vagy a Messze…messze … című alkotások egyikével való 

foglalkozás. 

Tk. 71-74. 

Itt meghallgathatod mindkettőt. 

https://www.youtube.com/watch?v=xxp0PEiQoNQ 

https://www.youtube.com/watch?v=LqZCLtXQ19o 

 

 Döntsd el, melyikről készítesz 10-12 mondatos érvelést, majd ezt írd le a füzetedbe. 

Azt fogalmazd meg és érvekkel támaszd alá, miért azt a verset választottad! (Másik 

elküldendő.) 

 

A két elkészített feladatot küldjétek el 2020. március 27. (péntek) 20:00-ig! 
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