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IRODALOM 2020. május 11-22. (9-10. hét) 

Kedves Diákjaim! 

Az angol reneszánsz irodalom legismertebb, leghíresebb szerzőjével, William Shakespeare-rel 

és a Hamlet című tragédiájával foglalkozunk az elkövetkező időben. Az általános iskolában már 

megismerkedtetek Romeo és Júlia történetével, ezért erről nem beszélünk az idén. A Hamlet-et négy 

órában tanuljuk. Úgy tartom helyesnek, ha ezt az egységet nem szakítjuk meg, ezért egyben, két 

hétre kapod meg a feladatokat. 

1-4. óra Shakespeare: Hamlet 
 TK. 178-188. o. 
Ismételd át, elevenítsd fel Shakespeare életét, munkásságát! 
Olvasd el a tankönyv 172. oldalán az életéről írottakat, majd a 189. oldalon a rövid pályaképéről szóló 
részt! 
 
Tekintsd meg a dráma filmes feldolgozását! Az alábbi linkre kattintva máris nézheted az 1990-ben 

Franco Zeffirelli által rendezett alkotást. Címszereplő: Mel Gibson.   

https://videa.hu/videok/film-animacio/hamlet-j9N3ZwAZUtdNv57W 

A tankönyvünk magyarázatát/értelmezését feltétlenül tekintsd át! 

Nézd meg a videót, a tanári magyarázatot és a digitális tankönyvet! (Ezek nagy segítségedre lesznek a 

Hamlet című tragédiához kapcsolódó beadandók megoldásában!) 

a) https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-hamlet 

b) https://www.youtube.com/watch?v=BUCQEPF1Wpo&list=PLEiwVd6n_Q_0O-

t5ILPkBKlpkvScou9YF&index=80&t=0s  (Kb. 15:30-tól kezdődik a Hamlet!) 

c) https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_9/lecke_04_017 

 

BEADANDÓ 

1. Nézz utána az alábbiaknak! Ha a könyved és a videók nem adtak választ a kérdésekre, akkor 

kutakodj az interneten! 

a) Shakespeare 1564-ben született, pontosan csak a hónapot tudjuk, a napot nem. Mit 

feltételeznek az irodalmárok a születési időpontjáról?  

b) Melyik évben hagyott fel a színészi mesterséggel? 

c) Ki nevezte őt „Avon édes hattyújának”? 

d) Kik fordították a műveit?  

e) Hány korszakra osztja a tankönyvünk Shakespeare drámaírói pályáját? 

2.  Hamlet, a dán királyfi  

a) Miket tekinthetünk a forrásainak? (2 db) 

b) Írd le a szerkezeti vázlatát! Tüntesd fel a felvonások és a színek számát is! Legalább egy-

egy mondatot fűzz az egyes részekhez!  

c) Értelmezd, mit jelent a „darab a darabban” kifejezés a tragédiában! Melyik jelenet ez? 

Miért volt erre szükség? Írd le részletesen! 

https://videa.hu/videok/film-animacio/hamlet-j9N3ZwAZUtdNv57W
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-hamlet
https://www.youtube.com/watch?v=BUCQEPF1Wpo&list=PLEiwVd6n_Q_0O-t5ILPkBKlpkvScou9YF&index=80&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BUCQEPF1Wpo&list=PLEiwVd6n_Q_0O-t5ILPkBKlpkvScou9YF&index=80&t=0s
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_9/lecke_04_017


d) Jellemezd Hamletet! Minél részletesebben írj róla: családja, szerelme, legjobb barátja, 

tanulmányai, belső tulajdonságai stb. 

e) Sorolj fel motívumokat! (2-t) 

f) Miért nevezzük bosszúdrámának ezt a tragédiát? 

g) Szerinted bűnös-e Hamlet Ophélia halálában? Miért? 

h) Tetszett-e az 1990-ben készült film? (Mi tetszett, mi nem tetszett?) Kérlek, indokold a 

válaszodat! 

 

Jó és eredményes munkát kívánok! 

FONTOS 
Kérlek, ha lehet, számítógépen készítsétek el a munkátokat! A két beadandót egyszerre juttassátok el 

számomra, az elküldött levél tárgyába írjátok be a tantárgy nevét, valamint a 9-10. heti beadandó 

szavakat! 

Köszönöm szépen. 

Határidő: 2020. május 22. (péntek) 20:00 

 Cím: bobe.tancineni@gmail.com 

Áldás, békesség! 

Böbe néni 
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