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

Kedves Diákjaim! 

A május elsejei péntek miatt nem egy hétre kaptok most feladatot, hanem kettőre, így összesen 

háromórányi tananyaggal kell foglalkoznotok. 

1. óra 2020. április 28. kedd 

Tananyag: Összefoglalás 

TK. 124-167. o. 

Kérlek, ismételd át az alábbiakat! 

a) A reneszánsz általános jellemzői 

b) A szonett fogalma – Petrarca jelentősége 

c) A novella meghatározása, jellemzői – Boccaccio főműve 

d) Janus Pannonius költészete  

e) Balassi Bálint költészete 

 

2. óra 2020. május 5. kedd 

Tananyag: Számonkérés 

A tanult ismereteid alapján készíts verselemző/versértelmező fogalmazást! Ez lesz az egyik 

beadandód. 1. BEADANDÓ 

Válassz az alábbi lehetőségek közül egyet! 

Janus Pannonius Búcsú Váradtól című elégiájának elemzése 

VAGY  

Balassi Bálint Egy katonaének című versének elemzése 

 

KÉRÉSEIM: 

Összefüggő, tehát nem vázlatos, gondolatjeles elemzést várok tőled. 

Próbáljatok kb. egy gépelt oldalt írni. 

Legyen bevezetés, tárgyalás, befejezés. 

Mi lehet a bevezetőben? A reneszánsz stílusról néhány gondolat/A magyarországi reneszánsz 

néhány jellegzetessége/Janus Pannonius költészetéről pár lényeges megállapítás/Balassi 

Bálintról ugyanez (Értelemszerűen!) 

Tárgyalásban: a választott költeményed minél bővebb bemutatása (keletkezés körülményei; 

témája; műfaja, s annak a meghatározása; szerkezeti egységek, azok lényege; szóképek; 

alakzatok; versformája; rímelése; strófaszerkezete; üzenete stb.) 

 Befejezés: rád gyakorol hatása; utókorra való hatása; a költő egyéb fontos munkája/témája; 

érdekesség 

 

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, csak fogadd el és meg a tanácsaimat/kéréseimet!  



3. óra  2020. május 8. péntek 

Tananyag: Az angol reneszánsz színház és dramaturgia 

TK.168-171. o 

Olvasd el a tankönyvi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! Ez lesz a másik beadandód. A 

kérdéseket nem kell leírnod, elég a sorszám és a betű (ahol van). 

2. BEADANDÓ 

1. Mivel esik egybe I. Erzsébet uralkodása?  1 pont      

2. Milyen átmenet jellemzi ezt az időszakot? 1 pont       

3. A létezők láncolatának fogalma igaz-e a társadalomra? 1 pont 

4. Mi történt a korszak második felében a világképpel?  1 pont     

5. Mik voltak Shakespeare drámaművészetének fő kérdései? Írj le egyet! 1 pont   

6. Mettől meddig tartott a színvonalas hivatásos színjátszás? 1 pont      

7. A görög vagy a latin hagyományokat követi az angol reneszánsz dramaturgia? 1 pont  

8. Tölts ki a táblázatot!         9 pont 

MISZTÉRIUMOK MORALITÁSDRÁMA MIRÁKULUMOK 

   

a) A bibliai üdvtörténetet a teremtéstől a végítéletig vitték színre. 

b) Allegorikus szereplőket vonultat fel. 

c) Szentek életének eseményeiről szóltak. 

d) Rendszerint egy-egy erkölcsi tételt illusztrált. 

e) A latin kifejezés azt jelenti: csoda. 

f) Szereplői között a tapasztalaton túliak is megjelentek. 

g) Nem voltak idő- és térbeli korlátai. 

h) Szentek csodatételeiről szóltak. 

i) A megszemélyesített bűnök és erények az ember lelkéért harcoltak. 

9. Milyen színpadtípusai vannak az angol reneszánsz színháznak? Magyarázd is meg ezeket! 4 pont 

10. Válaszolj a Shakespeare színházához kapcsolódó kérdésekre!   16 pont  

a) Hogyan nézett ki a Globe színház? 

b) Miből építették? 

c) Földszintes vagy emeletes volt? 



d) Volt teteje? 

e) Mikor tartották az előadásokat? 

f)Hányas tagolású volt a színpad? 

g) Írd le ezeknek a nevét, s jellemezd egy-két szóval mindet! (6) 

h) Jellemző, fontos volt a díszlet? 

i) Felvonásokra tagolódott az előadás? 

j) Tartottak közben szünetet? 

k) Nők is játszhattak a darabokban? 

Összesen: 36 pont 

 

Jó és eredményes munkát kívánok! 

 

FONTOS 
Kérlek, ha lehet, ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A két 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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