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IRODALOM  2020. április 27-május 8. (7-8. hét) 

Mint az időpontokból láthatjátok, most nem egy hétre kapjátok meg a feladatokat. Május 1-je 

péntekre esik, a munka ünnepén pedig nem tanulunk, így a mi közös óráink sem lesznek meg. 

Úgy gondoltam, hogy csak egy óra miatt ne levelezgessünk egymással. Tehát most négy órára küldöm 

a tananyagot. 

1. óra   Új anyag: Vörösmarty Mihály pályaképe 

TK. 116-118. o. 

Olvasd el a tankönyv megjelölt oldalait, majd ehhez kacsolódóan készíts egy 

számonkérést/dolgozatot.  

 

1. BEADANDÓ 

Kéréseim: 

 Változatos, különféle típusú feladatokat találj ki! (pl. igaz-hamis, hibás szöveg 

javítása, párosítás, keresztrejtvény, időrendbe állítás, hiányos szöveg pótlása, 

kérdések, évszámok, fogalommagyarázat) 

 5-6 kérdést/feladatot állíts össze! 

 Készítsd el a megoldókulcsot is! 

 

2-3. óra  Műértelmező dolgozat/számonkérés 

Vörösmarty tanult verseiből válassz ki egyet, s készíts róla részletes, minél komplexebb 

elemzést! 

2. BEADANDÓ 

Legyen bevezetés, tárgyalás, befejezés. 

A bevezetés szólhat a romantika főbb jellemzőiről VAGY a magyar romantikáról VAGY 

Vörösmarty költészetéről (NEM AZ ÉLETRAJZÁRÓL!) 

Tudom, hogy ez nem túl könnyű feladat, de kérlek, próbálkozz! Természetesen használhatod 

a könyvedben lévő magyarázatokat, olvashatsz hozzá az interneten találhatók közül is. Sőt 

ismerkedj ilyen szövegekkel is, gyűjts belőlük jó gondolatokat, ötleteket! De csak a te 

munkádat fogadom el, a te mondataidat várom, nem mások kész, bonyolult értelmezését. 

Hidd el, menni fog! Meg tudod csinálni! 

 

Ha nem szeretnéd leírni, hangüzenetben is elküldheted vagy videóra is felveheted. Te döntöd 

el, nekem az a fontos, hogy elkészüljön, én megkapjam és tudjam értékelni. 

 

4. óra   Új anyag: Petőfi Sándor életműve 

TK. 120-122. o 

Az egyik legismertebb költőnk életéről biztosan nagyon sokat tudsz. Olvasd el a tankönyvi 

szöveget. Egy kicsit kutakodós/keresgélős feladatot kapsz.  

 

3. BEADANDÓ 

a) Mi az eredeti családneve? 



b) Három fontos esemény is kapcsolódik Petőfi Sándor életében Aszódhoz. Mik ezek? 

c) 1842. május 22-énaz Athenaeumban jelent meg az első verse. Mi a címe? 

d) Milyen nyelveken tudott? (4) 

e) Két szerelméről is tudunk a Szendrey Júlia előtt időkből. Hogyan hívták őket? 

f) Petőfi drámát is írt. Mi a címe? 

g) Mi lett Szendrey Júliával Petőfi eltűnése után? 

 

Jó és eredményes munkát kívánok! 

 

FONTOS 
Kérlek, ha lehet, ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A három feladatot egy levélben 

juttassátok el hozzám! A számomra elküldött levél tárgyába pedig írjátok be a tantárgy nevét, 

valamint a 7-8. heti beadandó szavakat! 

Köszönöm szépen. 

 

Határidő: 2020. május 8. (péntek) 20:00 

Cím: bobe.tancineni@gmail.com 
 

Áldás, békesség! 

      Böbe néni 
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