
10. g 

IRODALOM 

Kedves Diákjaim! 

Most két hétre kapjátok meg a feladatokat, pontosabban a tavaszi szünet előtti három napra, illetve 

az utána következő háromra. Dátumozom, a könnyebbség kedvéért. (Természetesen ez nem azt 

jelenti, hogy abban az időben kell elvégezni a feladatokat.) 

1. óra 2020. április 8. szerda 

Vörösmarty Mihály portréja 

TK. 80. o. 

A rövid életrajz elolvasása után tekintsd meg a videót! 

https://zanza.tv/irodalom/romantika/vorosmarty-mihaly-eletmuve 

2 – 3. óra 2020. április 15. szerda és 2020. április 17. péntek 

Csongor és Tünde 

Most a videó megnézésével kezdd el ezt az anyagrészt! 

https://zanza.tv/irodalom/romantika/vorosmarty-mihaly-csongor-es-tunde 

TK. 80-90. óra 

Figyelmesen tanulmányozd át a megadott oldalakat! Tanuld meg az új fogalmakat! (drámai 

költemény, kétszintes dráma) 

 

4. óra 2020. április 17. 

Szózat 

TK. 91-95. o. 

Olvasd el vagy hallgasd meg a költeményt Sinkovits Imre előadásában! 

https://www.youtube.com/watch?v=-QkU-Xam_p4 

Értelmezd a tankönyvi gondolatokat! 

 

BEADANDÓ 

1. Vörösmarty Mihály életműve című videóhoz kapcsolódó kérdések. 

a) Kik a romantikus triász tagjai? 

b) Mi minden köthető közösen hármójukhoz? 

c) A Guttenberg-albumba című epigrammájában 4 hiányt emel ki. Mik ezek? 

d) Melyik vers szól Perczel Etelkához? 

e) Hogy hívják a feleségét? ((Teljes nevet kérek!) 

 

2. Feladatok a Csongor és Tündéhez  

a) Mely művek tekinthetők a mű forrásainak? (4 db) 

b) Fogalmazd meg egy mondatban, mi a darab témája! 

c) Mit jelképeznek az alábbi szereplők? Kalmár, Fejedelem, Tudós 

d) Értelmezd, mit jelenthet jelképesen a kert!  

e) Sorolj fel mesei elemeket, szereplőket, számokat! (5-öt) 

 

https://zanza.tv/irodalom/romantika/vorosmarty-mihaly-eletmuve
https://zanza.tv/irodalom/romantika/vorosmarty-mihaly-csongor-es-tunde
https://www.youtube.com/watch?v=-QkU-Xam_p4


3. Állapítsd meg a következőket a Szózatra vonatkozóan! 

a) Mi a műfaja? 

b) Készítsd el a szerkezeti vázlatát, egy-egy mondatot írj a szerkezeti egységek mellé! 

c) Mi a vers kulcsszava? 

d) Ki zenésítette meg? 

e) Írj 3 eltérést a Himnusz és a Szózat között! 

 

Jó munkát kívánok mindenkinek! 

 
FONTOS 
Kérlek, ha lehet, ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A négy óra anyagához kapcsolódó 

feladatokat egyszerre küldjétek el! A számomra elküldött levél tárgyába pedig írjátok be a tantárgy 

nevét, valamint a 4-5. heti beadandó szavakat! 

Köszönöm szépen. 

 

Határidő: 2020. április 17. (péntek) 20:00. 

Cím: bobe.tancineni@gmail.com 
 

Lenne egy másik kérésem is. Mivel én csak az e-mail-címetek segítségével érlek utol benneteket, 

legyetek szívesek naponta megnézni a leveleiteket. Van, hogy valami miatt visszaküldök egy-egy 

beadandót, s mellékelem a kéréseimet. Meg lehetne oldani, hogy reagáltok ezekre? Nagyon 

kellemetlen, hogy várom tőletek a javítást, a módosítást, a pótlást, s nemhogy ezt nem kapom meg, 

még azt sem, hogy tudomásul vetted ezt a lehetőséget, de nem kívánsz vele élni. Vagy azt, hogy 

megkaptad, s majd igyekszel. Tudom, hogy sokfelé kell alkalmazkodnotok, rengeteg a tennivalótok, 

de könnyebben menne a közös munka, ha jobban figyelnétek rám.   

Előre is köszönöm az együttműködéseteket! 

 

Szép, mosolygós, áldott húsvéti ünnepeket nektek és az egész családotoknak! 

  

Áldás, békesség! 

Böbe néni 
 

mailto:bobe.tancineni@gmail.com

