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 Az európai kultúra kialakulása

 1.  Jelöld az idővonalon a középkor időszakát!

 2.  Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Tegyél x-et a megfe-
lelő helyre!

Igaz Hamis

A keresztény vallás és egyház meghatározta a középkor és a kö-
vetkező századok gondolkodását, kultúráját. 
Isten a saját képmására teremtette az embert, de az ember nem 
kitüntetett lény. 
Az egyház a földi élet célját a túlvilági boldogság, az örök üdvösség
elnyerésében jelölte meg. A túlvilági boldogság eléréséhez pedig
úgy kell élni az életet, hogy Istennek tetsző legyen.

 3.  Mik az európai kulturális hagyományok forrásai?

 4.  Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten a táblázat hiányzó információinak!

Szerzetesrend 
neve Alapító neve Alapítás időpontja Központja 

(Magyarországon)

Szent Benedek

Nyulak szigete

1244

ferences rend
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Középkor

 Az európai kultúra kialakulása

 1.   Jelöld az idővonalon a középkor időszakát!

 2.   Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Tegyél x-et a megfe-
lelő helyre!

Igaz Hamis

A keresztény vallás és egyház meghatározta a középkor és a kö-
vetkező századok gondolkodását, kultúráját. 
Isten a saját képmására teremtette az embert, de az ember nem 
kitüntetett lény. 
Az egyház a földi élet célját a túlvilági boldogság, az örök üdvösség 
elnyerésében jelölte meg. A túlvilági boldogság eléréséhez pedig 
úgy kell élni az életet, hogy Istennek tetsző legyen. 

 3.   Mik az európai kulturális hagyományok forrásai?
 

 4.   Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten a táblázat hiányzó információinak!

Szerzetesrend 
neve Alapító neve Alapítás időpontja Központja 

(Magyarországon)

Szent Benedek

Nyulak szigete
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 Középkor

 A kolostori és a világi irodalom

 1.   Egészítsd ki a hiányos szöveget!
A középkori _____________ írott, másolt könyvek a kódexek. Egyes fejezetei 
nagy méretű kezdő _________ indultak, amelyeket színes díszítményekkel 
emeltek ki. Ezek voltak az ________________. A _______________ a kódex 
szövegének az illusztrálását szolgáló képek.

 2.   Készíts iniciálékat a neved kezdőbetűivel!

 3.   Fogalmazz meg 2-2 állítást a középkori egyházi és világi kultúra kapcsán!
 

 

 

 

 

 4.   Párosítsd a stílusirányzatokhoz a templomépítészet megfelelő jellemzőit!  
A számok beírásával válaszolj!

Román stílus:  Gótika:  
1. csúcsíves tetőzetek, ablakok és ajtók; 2. kicsi ablakok; 3. vékony falak;  
4. színes ablakok; 5. vastag falak; 6. félköríves mennyezet; 7. rózsaablak

 Lovagi kultúra

 1.   Válaszolj a következő oldal kérdéseire az idézett szöveg és ismereteid alapján!
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 Középkor

 Lovagi kultúra

 1.   Válaszolj a következő oldal kérdéseire az idézett szöveg és ismereteid alapján!

1. Véres csaták, reuma,1 hátfájás, folytonos 
életveszély, nyáron hőguta, télen fagyoskodás 
– csak néhány nehézség, amellyel a középkori 
lovagoknak életük során szembe kellett nézniük.
2. A leendő lovagok sorsa már öt-hat éves koruk-
ban meg volt pecsételve, amikor szüleik elküldték 
fiaikat egy hűbérúr udvarába, hogy annak fel-
ügyelete alatt lovaggá váljanak.
3. A kisiskolás korú gyermekeket úszás és ököl-
harcok edzették férfivá, közben megtanulták 
használni a lándzsát, a kardot, valamint a tőrt,  
s magukévá tették az íjászat tudományát is – 
habár a lovagi eszme szerint a lesből támadás, illetve az íj vagy számszeríj 
használata nem számított lovagias tettnek.
4. A férfikort hét-nyolc éves képzésük után, 14 éves korukban érték el, 
amikor átadták nekik a templomban megszentelt kardot. Eddig apródok-
ként szolgáltak uruk mellett, akinek főként a pajzs cipelésében segédkez-
tek, ezt követően elnyerték a jogot, hogy részt vegyenek a lovagi torná-
kon. Az éveken át tartó folyamatos „edzés” során huszonéves korukra 
megszerzett erejük a mai rögbijátékosokéval vetekedett. […]
6. A háborúk a középkorban általában szűk időintervallumban zajlottak:  
a késő nyári vagy kora őszi időszakban, amikor már betakarították a termést, 
az utak még nem voltak túl porosak, és a hőmérséklet nem volt se túl meleg, 
se túl hideg; a lovagok ekkor vonultak a középkor legnagyobb csatáiba.
7. Még a kutatók is sokáig úgy gondolták, hogy a harcosok kardja lega-
lább hat-hét kilót nyomott. Ebben az esetben azonban igen kevés lovag 
lett volna képes tartósan fogni a harci eszközét. Valószínűleg olyan fegy-
verekkel harcoltak, amelyek 3 fontnál (~1,5 kg) nem voltak nehezebbek. 
A régészek már azt is bebizonyították, hogy a lovak nagyságát is túlbe-
csültük. A félelmetes lovagok valószínűleg egy mai pónilónál épphogy na-
gyobb harci lóval vonultak hadba. […]

(Forrás: 10 tény a középkori lovagokról
https://mult-kor.hu/10-teny-a-kzepkori-lovagokrol-20170703, letöltés ideje: 2021.06.24.)

1  A reuma nevű betegség az ízületek fájdalmát, duzzanatát és idővel deformálódását eredményezi.
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 Középkor

 2.   Sorolj fel az előző oldali kép segítségével fegyvereket, amelyeket a lovagok 
használtak!
 

 

 3.   Foglald össze egy-egy mondatban, hogy az egyes életszakaszokban mi tör-
tént a lovaggá válás folyamatában!

– 5-6 éves kor:  

 

– kisiskolás kor:  

 

– 14 éves kor:  

 

– 20 éves kor:  

 

 4.   Húzd alá a helyes választ/válaszokat!

miniatűr        trubadúrlíra        elbeszélő költemény        ballada        Minnesäng

 5.  Írj példát a magyar lovagi irodalomból!
 

 6.   Gyűjts legalább 2-2 érvet a lovagi élet mellett és ellen!

Érvek Ellenérvek

 2.   Bizonyítsd 3 állítással, hogy az olvasott mű műfaja intelem (parainesis)!
 

 

 

 3.   Húzd alá, hogy mire vonatkozóan ad tanácsokat a fiának a király!

a) a helyes táplálkozásra b) a helyes uralkodásra c) a megfelelő feleség kivá-

lasztására d) az uralkodói erényekre e) a megfelelő hadászati megoldásokra 

f) az állam kormányzására g) a helyes viselkedésre a királyi lakomákon

 4.   Sorold fel, mik egy uralkodó legfontosabb erényei a mű alapján!
 

 

 5.   Mi lett Imre herceg sorsa, s ki örökölte a trónt István király halála után!
 

 

 Szent István király intelmei Imre herceghez

 1.   Párokban dolgozva idézzétek fel korábbi tanulmányaitokból minél több Ár-
pád-kori uralkodó nevét! 

A lovagvilág jellegzetes szerelmi költészete a(z)…
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 Középkor

 2.   Bizonyítsd 3 állítással, hogy az olvasott mű műfaja intelem (parainesis)!
 

 

 

 3.   Húzd alá, hogy mire vonatkozóan ad tanácsokat a fiának a király!

a) a helyes táplálkozásra b) a helyes uralkodásra c) a megfelelő feleség kivá-

lasztására d) az uralkodói erényekre e) a megfelelő hadászati megoldásokra 

f) az állam kormányzására g) a helyes viselkedésre a királyi lakomákon

 4.   Sorold fel, mik egy uralkodó legfontosabb erényei a mű alapján!
 

 

 5.   Mi lett Imre herceg sorsa, s ki örökölte a trónt István király halála után!
 

 

 Szent István király intelmei Imre herceghez

 1.   Párokban dolgozva idézzétek fel korábbi tanulmányaitokból minél több Ár-
pád-kori uralkodó nevét! 

ÁRPÁD-KOR

OH-MIR07MA_Irodalom_7_Mf.indd   7OH-MIR07MA_Irodalom_7_Mf.indd   7 2023. 03. 15.   19:36:252023. 03. 15.   19:36:25



8

6

Reneszánsz

 Reneszánsz, humanizmus, reformáció

 1.   Hol és mikor bontakozott ki először a reneszánsz? Ismereteid alapján egé-
szítsd ki az alábbi mondatokat!
A reneszánsz először a ________ században, ________________ -ban bontakozott 
ki. Az elnevezés ________ eredetű, jelentése ________________ , ami az ________ 
________________________________________________ utal.

 2.   Sorolj fel legalább 5 képzőművészt (festőket, szobrászokat), akik a reneszánsz 
korában alkottak! (Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten!)
 

 

 

 3.   Párokban dolgozva kössétek össze az alábbi alkotások képeit a szerzővel és az 
alkotás címével!

 = = Leonardo da Vinci: Mona Lisa = = 

 = = Michelangelo: Dávid = = 

 = = Michelangelo: Az ember  
teremtése (Sixtus-kápolna) = = 

 = = Andrea Mantegna:  
Halott Krisztus = = 

 = = Botticelli: Vénusz születése = = 

 4.   Sorold fel a reneszánsz építészet jellemzőit!
 

 

 

 5.   Csoportosítsd az alábbi jellemzőket aszerint, hogy a középkorra vagy a rene-
szánszra vonatkoznak!

a) Isten áll a középpontban, b) a természet tisztelete és csodálata, c) antik 
minták követése, d) az ember áll a középpontban, e) egyetemesség, közös 
értékek, f) az egyéniség tisztelete, g) nemzeti öntudat/nyelv megjelenése,  
h) latinnyelvűség

Középkor Reneszánsz

 6.   Fogalmazd meg, hogy kik voltak a humanisták! Milyen látásmód jellemezte őket?
 

 

 

 7.   Párokban dolgozva gyűjtsétek össze, hogy mit tudtok a reformációról!
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 Reneszánsz

 4.   Sorold fel a reneszánsz építészet jellemzőit!
 

 

 

 5.   Csoportosítsd az alábbi jellemzőket aszerint, hogy a középkorra vagy a rene-
szánszra vonatkoznak!

a) Isten áll a középpontban, b) a természet tisztelete és csodálata, c) antik 
minták követése, d) az ember áll a középpontban, e) egyetemesség, közös 
értékek, f) az egyéniség tisztelete, g) nemzeti öntudat/nyelv megjelenése,  
h) latinnyelvűség

Középkor Reneszánsz

 6.   Fogalmazd meg, hogy kik voltak a humanisták! Milyen látásmód jellemezte őket?
 

 

 

 7.   Párokban dolgozva gyűjtsétek össze, hogy mit tudtok a reformációról!

REFORMÁCIÓ
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 Reneszánsz

 Hogyan került holló Mátyás király címerébe?

 1.   Hogyan kapcsolódik az alábbi kép Mátyás király életéhez?
 

 

 

 

 

 

 2.   Fogalmazz meg legalább 3 mondatot arról, hogy miért köthető Mátyás király 
uralkodásához a magyar reneszánsz felvirágzása!
 

 

 

 3.   Párokban dolgozva egészítsétek ki a hiányzó vázlatpontokat!

a) Mátyás a poroszok fogságába esett.

b)  

c) Szilágyi Erzsébet levelet szeretett volna küldeni Mátyásnak.

d)  

e) Szilágyi Erzsébet tudomást szerzett Mátyás rabságának körülményeiről.

f)  

g)  

 4.   Értelmezd – a monda alapján – az alábbi mondatot!  

 

 

 Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

 1.   Elevenítsd fel az epigrammáról tanultakat az alábbi gondolattérkép segítségével!

 2.   Gyűjtsd ki a versből azokat a szavakat, amelyek a különböző idősíkok szem-
benállását jelzik!
 

 

 3.   Fogalmazd meg saját szavaiddal az epigramma legfontosabb gondolatát!
 

 

 4.   Jelöld a tanult módon a hosszú és rövid szótagokat az idézet sorai alatt!

 5.   Találj ki más címet a költeménynek!
 

Apád helyett apád leszek!
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 Reneszánsz

 Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

 1.   Elevenítsd fel az epigrammáról tanultakat az alábbi gondolattérkép segítségével!

EPIGRAMMA

 2.   Gyűjtsd ki a versből azokat a szavakat, amelyek a különböző idősíkok szem-
benállását jelzik!
 

 

 3.   Fogalmazd meg saját szavaiddal az epigramma legfontosabb gondolatát!
 

 

 4.   Jelöld a tanult módon a hosszú és rövid szótagokat az idézet sorai alatt!

 5.   Találj ki más címet a költeménynek!
 

Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,

  

S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
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 Reneszánsz

 Verstan – gyakorlás

 1.   Jelöld a verssorokban az ütemhatárokat, majd nevezd meg a sorfajtát!

 2.   Jelöld az alábbi verssorokban a hosszú és rövid szótagokat, majd nevezd meg 
a verslábak és verssorok típusait!

a)
Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám.

József Attila: Tiszta szívvel

Sorfajta:  

b)
Szabadság, szerelem! 
E kettő kell nekem.

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem!

Sorfajta:  

c)
Szeretnék szántani, 
Hat ökröt hajtani

Népdal

Sorfajta:  

d)
Száll a madár, ágrul ágra, 
Száll az ének, szájrul szájra

Arany János: Rege a csodaszarvasról

Sorfajta:  

e)
Estve jött a parancsolat 
Viola-szín pecsét alatt

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi, a táborozáskor

Sorfajta:  
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 Reneszánsz

 2.   Jelöld az alábbi verssorokban a hosszú és rövid szótagokat, majd nevezd meg 
a verslábak és verssorok típusait!

f)
Tüzesen süt le a nyári nap sugára 
Az ég tetejéről a juhászbojtárra.

Petőfi Sándor: János vitéz

Sorfajta:  

g)
Hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga, 
Hej, pedig üresen, vagy félig rakottan

Arany János: Toldi

Sorfajta:  

a)
Áldozatom két Istenség oltára felett áll:

  

Könny neked ó Szerelem, és neked, ó Haza, vér!

  
Kölcsey Ferenc: Áldozat

Verslábak:  

Verssorok típusa:  

b)
Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?

  

Vörösmarty Mihály: Zalán futása

Verslábak:  

Verssorok típusa:  
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 Reneszánsz

 Balassi Bálint: Egy katonaének

 1.   Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Tegyél x-et a meg-
felelő helyre! Keresd meg a tankönyvben azt a verssort, amelyben az adott 
állításról olvashatsz!

Igaz Hamis

A vitézek gyakran puszta kedvtelésből is gyakorolnak, harcolnak.

A vitézek azonnal megindulnak az ellenség hírére.

A vitézek élete a végvárakban szórakozásból áll.

Minden csata után alaposan kipihenik magukat.

A vitézek közül sokan odavesznek a csatákban.

 2.   A vitézi életnek számos előnye és hátránya van. Rendszerezd ezeket!

Előnyök Hátrányok

 3.   Bizonyítsd két-három állítással, hogy az olvasott mű műfaja életkép!
 

 

 4.   Írj naplóbejegyzést egy végvári vitéz nevében, amelyben egy átlagos hétköz-
nap eseményeiről számolsz be!
 

 

 

 

 Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne néki

 1.   Fogalmazd meg, hogyan értelmezhető a mű címe a költemény egészét te-
kintve!
 

 

 2.   Foglald össze két-három mondatban, hogyan kapcsolódik az olvasott mű a 
trubadúrlírához!
 

 

 3.   Egészítsd ki az alábbi állítást!
A ___________________________ és a _____________________________ költészetének 
középpontjában az egyik legfőbb lovagi kötelesség, az „úrnő” hódoló tiszte-
letének kifejezése áll.

 4.   Készíts ábrát a vers szerkezeti felépítéséről! Írj néhány kulcsszót az egyes 
szerkezeti egységekhez!

 5.   Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten a korszaknak megfelelő köszö-
nési/köszöntési formáknak! Írj legalább 5 példát!
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 Reneszánsz

 Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne néki

 1.   Fogalmazd meg, hogyan értelmezhető a mű címe a költemény egészét te-
kintve!
 

 

 2.   Foglald össze két-három mondatban, hogyan kapcsolódik az olvasott mű a 
trubadúrlírához!
 

 

 3.   Egészítsd ki az alábbi állítást!
A ___________________________ és a _____________________________ költészetének 
középpontjában az egyik legfőbb lovagi kötelesség, az „úrnő” hódoló tiszte-
letének kifejezése áll.

 4.   Készíts ábrát a vers szerkezeti felépítéséről! Írj néhány kulcsszót az egyes 
szerkezeti egységekhez!

 5.   Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten a korszaknak megfelelő köszö-
nési/köszöntési formáknak! Írj legalább 5 példát!
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 Reneszánsz

 Shakespeare: Romeo és Júlia

Előhang, Első felvonás

 1.   Fogalmazd meg, mi a szerepe a mű Előhangjának!
 

 

 2.   Sorold fel az Első felvonásban megismert szereplőket! Csoportosítsd őket 
aszerint, hogy a Capulet vagy a Montague családhoz tartoznak!

 3.   Foglald össze, mit tudunk meg az expozíció alapján a két család viszályáról!
 

 

 

 

 

 

 4.   Idézz példákat az Előhang és az Első felvonás szövegéből, amelyek utalnak  
a két család ellenséges viszonyára!
 

 

 

 

 Dráma (műnem)

 1.   Csoportosítsd a három műnemhez tartozó műfajokat!

 2.   Írd a megfelelő betűjelet az állítások mellé!

A: a görög drámára jellemző
B: a középkori drámára jellemző
C: a reneszánsz drámára jellemző

a) Nem létezett a mai értelemben vett színház.  

b) A félkör alakú szabadtéri színházat domboldalba építették.  

c) Kapcsolódik a valláshoz, vallásos műfajokhoz.  

d) Dionüszoszt dicsőítő alkalmakhoz kapcsolódik.  

e) A dráma szinte csak a szöveg párbeszédes előadását jelentette.  

f)  A drámák szereplőit a szenvedély irányítja, jellemük sokat változik  
a darab során.  

g) Az egyházi irodalomban a dráma a tanítás, nevelés célját szolgálta.  

h)  A drámák általában verses szövegűek, a történeteket öt felvonásra  
tagolás jellemzi.  

 3.   Nevezz meg három drámát, amelyet Shakespeare írt!
 

komédia a

tragédia e

mese h mítosz i

himnusz gmonda f

regény depigramma cdal b

LíraLíra EpikaEpika DrámaDráma
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 Reneszánsz

 Shakespeare: Romeo és Júlia

Előhang, Első felvonás

 1.   Fogalmazd meg, mi a szerepe a mű Előhangjának!
 

 

 2.   Sorold fel az Első felvonásban megismert szereplőket! Csoportosítsd őket 
aszerint, hogy a Capulet vagy a Montague családhoz tartoznak!

 3.   Foglald össze, mit tudunk meg az expozíció alapján a két család viszályáról!
 

 

 

 

 

 

 4.   Idézz példákat az Előhang és az Első felvonás szövegéből, amelyek utalnak  
a két család ellenséges viszonyára!
 

 

 

 

Capulet családCapulet család Montague családMontague család
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 Reneszánsz

Második felvonás, Harmadik felvonás

 1.   Foglald össze, mi okozza a konfliktust és a bonyodalmat a műben!

Konfliktus:  

 

 

Bonyodalom:  

 

 

 

 2.   Jellemezd Lőrinc barátot vagy a dajkát! Magyarázd meg a műben betöltött 
szerepét, jelentőségét!
 

 

 

 

 3.   Hasonlítsd össze a Romeo és családja közötti viszonyt a Júlia és családja kö-
zötti viszonnyal!

Romeo és családjaRomeo és családja Júlia és családjaJúlia és családja

Negyedik felvonás, Ötödik felvonás

 1.   Döntsd el, mely szerkezeti egységekhez tartoznak az alábbi cselekményrész-
letek! Írd a megfelelő betűjelet az állítások mellé!

Romeo és Júlia találkoznak egy bálon.  

Romeo és Júlia összeházasodik.  

Romeo meggyilkolja Tybaltot.  

Romeót száműzik.  

Júlia tetszhalott lesz.  

Romeo meggyilkolja Párist.  

Romeo megissza a mérget.  

A két család kibékül.  

 2.   Írj ötsorost Romeo nevében Júliához vagy Júlia nevében Romeóhoz! Szere-
peljen a sorokban a megadott szófajú szó a megadott számban!

1. sor: a téma – 1 főnév:  

 

2. sor: jellemzés, leírás – 2 melléknév:  

 

3. sor: cselekvések – 3 ige vagy igenév:  

 

4. sor: személyes érzelmek, gondolatok – 4 bármilyen szó:  

 

5. sor: a lényeg ismétlése, összefoglalása – 1 bármilyen szó:  
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 Reneszánsz

Negyedik felvonás, Ötödik felvonás

 1.   Döntsd el, mely szerkezeti egységekhez tartoznak az alábbi cselekményrész-
letek! Írd a megfelelő betűjelet az állítások mellé!

Romeo és Júlia találkoznak egy bálon.  

Romeo és Júlia összeházasodik.  

Romeo meggyilkolja Tybaltot.  

Romeót száműzik.  

Júlia tetszhalott lesz.  

Romeo meggyilkolja Párist.  

Romeo megissza a mérget.  

A két család kibékül.  

 2.   Írj ötsorost Romeo nevében Júliához vagy Júlia nevében Romeóhoz! Szere-
peljen a sorokban a megadott szófajú szó a megadott számban!

1. sor: a téma – 1 főnév:  

 

2. sor: jellemzés, leírás – 2 melléknév:  

 

3. sor: cselekvések – 3 ige vagy igenév:  

 

4. sor: személyes érzelmek, gondolatok – 4 bármilyen szó:  

 

5. sor: a lényeg ismétlése, összefoglalása – 1 bármilyen szó:  

 

Expozíció   a Bonyodalomb

Tetőpontd Megoldáse

Konfliktusc
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 Reneszánsz

 3.   Létezik-e szerelem első látásra? Gyűjts érveket mellette és ellene a mű alap-
ján! Rendezzetek vitát az osztályban az összegyűjtött érvek és ellenérvek fel-
használásával!
Érvek:  

 

 

Ellenérvek:  

 

 

 4.   Változtass a mű befejezésén! Írd meg a mű végét másképpen az alábbi lehe-
tőségek közül választva!

– onnan, hogy Romeo megtudja: száműzik
– onnan, hogy Júlia megtudja, férjhez akarják adni Párishoz
– onnan, hogy Romeo belép a kriptába
– onnan, hogy Júlia felébred, s meglátja Romeo holttestét

Elbeszélés/napló/levél formájában fogalmazd meg!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A barokk művészet

 1.   Hasonlítsd össze a reneszánsz és a barokk jellemzőit az alábbi szempontok 
alapján!

Reneszánsz Barokk

Az elnevezés eredete, jelentése

Kibontakozásának ideje (század)

Világkép, központi gondolat

Követendő minta

 2.   Magyarázd meg saját szavaiddal az alábbi kifejezéseket!

Parasztbarokk:  

 

Monumentális:  

 

 3.   Fejtsd ki, milyen jellemzők nehezítik a barokk irodalom olvasását!
 

 

 

 

 4.   Végezz kutatómunkát a könyvtárban vagy az interneten!
Johann Sebastian Bach néhány műve:  

 

Antonio Vivaldi néhány műve:  
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 A barokk művészet

 1.   Hasonlítsd össze a reneszánsz és a barokk jellemzőit az alábbi szempontok 
alapján!

Reneszánsz Barokk

Az elnevezés eredete, jelentése

Kibontakozásának ideje (század)

Világkép, központi gondolat

Követendő minta

 2.   Magyarázd meg saját szavaiddal az alábbi kifejezéseket!

Parasztbarokk:  

 

Monumentális:  

 

 3.   Fejtsd ki, milyen jellemzők nehezítik a barokk irodalom olvasását!
 

 

 

 

 4.   Végezz kutatómunkát a könyvtárban vagy az interneten!
Johann Sebastian Bach néhány műve:  

 

Antonio Vivaldi néhány műve:  

 

6

Barokk
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 Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

 1.   Magyarázd meg, hogyan kapcsolódnak az alábbi személyek és helyszínek Zrí-
nyi Miklós életéhez!

Új-Zrínyivár:  

Pázmány Péter:  

Csáktornya:  

Zrínyi Péter:  

Nagyszombat:  

 2.   Fogalmazd meg, mi volt Zrínyi Miklós legfőbb célja költőként és hadvezér-
ként is!
 

 

 3.   Idézzétek fel párokban a mű történelmi hátterét! Hogyan kötődik ez a törté-
nelmi esemény a költő életéhez?
 

 

 

 

 

 4.   Folytasd a megkezdett mondatot a mű alapján! Isten bűnösnek ítéli meg a 
magyarokat, mert…
 

 

 

 

 

 5.   Gyűjts össze minél több információt Szulimánról az alábbi gondolattérkép 
segítségével! (Idézd fel, amit történelemórán tanultál, ha szükséges, kutass a 
könyvtárban vagy az interneten is!)

 6.   Adj egy-egy összefoglaló címet az alábbi versszakoknak!
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 Barokk

 5.   Gyűjts össze minél több információt Szulimánról az alábbi gondolattérkép 
segítségével! (Idézd fel, amit történelemórán tanultál, ha szükséges, kutass a 
könyvtárban vagy az interneten is!)

SZULIMÁN

 6.   Adj egy-egy összefoglaló címet az alábbi versszakoknak!

3.
Musa! te, ki nem rothadó zöld laurusbul
Viseled koszorudat, sem gyönge ágbul,
Hanem fényes mennyei szent csillagokbul,
Van kötve koronád holdbol és szép napbul;             
4.
Te, ki szűz Anya vagy, és szülted Uradat,
Az ki örökkén volt, s imádod fiadat 
Ugy, mint Istenedet és nagy monárchádat:
Szentséges királyné! hivom irgalmadat.             
5.
Adj pennámnak erőt, ugy irhassak mint volt,
Arrol, ki fiad szent nevéjért bátran holt, 
Megvetvén világot, kiben sok java volt;
Kiért él szent lelke, ha teste meg is holt.             
6.
Engedd meg, hogy neve, mely mast is köztünk él,
Bűvüljön jó hire, valahól nap jár-kél,
Lássák pogány ebek: az ki Istentől fél,
Soha meg nem halhat, hanem örökkén él.             
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 Barokk

 7.   Fogalmazd meg saját szavaiddal, hogy kit nevezünk múzsának! Milyen szere-
pe van a múzsának a költészetben?
 

 

 8.   Magyarázd meg, milyen jelentősége lehet annak, hogy Zrínyi múzsája Szűz 
Mária!
 

 

 9.   Egészítsd ki a folyamatábrát az első ének cselekménye alapján!

 2.   Készíts rövid beszámolót az itthon maradt kurucok életmódjáról!
 

 

 

 

 3.   Készíts rajzot a Buga Jakab énekében beszélgető két kurucról!

 Kuruc kori magyar irodalom

 1.   Bizonyítsd az alábbi gondolattérkép segítségével, hogy a Buga Jakab éneke a 
bujdosóköltészethez sorolható!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŰNÖK megnevezéseBŰNÖK megnevezése

BŰNHŐDÉS módjaBŰNHŐDÉS módja

BŰNBOCSÁNAT feltételeBŰNBOCSÁNAT feltétele
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 2.   Készíts rövid beszámolót az itthon maradt kurucok életmódjáról!
 

 

 

 

 3.   Készíts rajzot a Buga Jakab énekében beszélgető két kurucról!

 Kuruc kori magyar irodalom

 1.   Bizonyítsd az alábbi gondolattérkép segítségével, hogy a Buga Jakab éneke a 
bujdosóköltészethez sorolható!

BUJDOSÓKÖLTÉSZET
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Dicsőséges napokDicsőséges napok A szabadságharc bukásaA szabadságharc bukása

 4.   Gyűjts példákat a Rákóczi-nótából a dicsőséges időkre, valamint a szabadság-
harc bukására vonatkozó részletekre!

 5.   Indokold, hogy miért tekinthetjük szinte az első nemzeti himnuszunknak a 
Rákóczi-nótát!
 

 

 

 

 6.   Készítsd el a Rákóczi-nóta szerkezeti vázlatát!

 7.   Keress olyan művészeti alkotásokat (filmeket, festményeket), amelyek a 
kuruc kort ábrázolják!
 

 

 

 Mikes Kelemen: Törökországi levelek

 1.   Kövessétek nyomon Mikes Kelemen és a magyar bujdosók útját a levelek kel-
tezései alapján! Használjatok térképet is, és figyeljétek meg, mekkora távol-
ságokat tettek meg ezek az emberek a mai modern járművek nélkül!

Gallipoliból, Anno 1717. 10. octobris.
Édes néném! Hálá légyen az Istennek, 
mi ideérkeztünk ma szerencsésen, 
Franciaországból pedig 15. septemb-
ris indultunk meg.
Gallipoli, , 21. octobris 1717.
Drinápoly, 29. octobris 1717.
Drinápoly, 15. augusti 1718.
Bujukdere, 25. augusti 1718.
Jénikő, 22. septembris 1718.
Jénikő, 9. augusti 1719.
Békós, 16. augusti 1719.
Jénikő, 10. octobris 1719.
Jénikő, 16. aprilis 1720.
Rodostó, 24. aprilis 1720.
Rodostó, 16. aprilis 1722.
Bujukálli, 24. junii 1722.
Rodostó, 11. octobris 1722.
Rodostó, 13. septembris 1737.

 2.  Válaszolj az alábbi kérdésekre egy-két mondatban!
 a)  Milyen szerepe és feladata volt Mikes Kelemennek II. Rákóczi Ferenc szol-

gálatában?
 

 

 b)  Hol és miért bujdosott Mikes Kelemen?
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 Mikes Kelemen: Törökországi levelek

 1.   Kövessétek nyomon Mikes Kelemen és a magyar bujdosók útját a levelek kel-
tezései alapján! Használjatok térképet is, és figyeljétek meg, mekkora távol-
ságokat tettek meg ezek az emberek a mai modern járművek nélkül!

Gallipoliból, Anno 1717. 10. octobris.
Édes néném! Hálá légyen az Istennek, 
mi ideérkeztünk ma szerencsésen, 
Franciaországból pedig 15. septemb-
ris indultunk meg.
Gallipoli, , 21. octobris 1717.
Drinápoly, 29. octobris 1717.
Drinápoly, 15. augusti 1718.
Bujukdere, 25. augusti 1718.
Jénikő, 22. septembris 1718.
Jénikő, 9. augusti 1719.
Békós, 16. augusti 1719.
Jénikő, 10. octobris 1719.
Jénikő, 16. aprilis 1720.
Rodostó, 24. aprilis 1720.
Rodostó, 16. aprilis 1722.
Bujukálli, 24. junii 1722.
Rodostó, 11. octobris 1722.
Rodostó, 13. septembris 1737.

Constancinápoly, 21. septembris 1737.
Constancinápoly, 25. januarii 1738.
Drinápoly, 5. februarii 1738.
Csernavoda, 19. februarii 1738.
Vidin, 7. aprilis 1738.
Vidin, 9. julii 1738.
Fetislán, 11. julii 1738.
Fetislán, 26. augusti 1738.
Vidin, 1. septembris 1738.
Vidin, 4. octobris 1738.
Oroszcsik, 14. octobris 1738.
Csernavoda, 7-dik novembris 1738.
Bukurest, 11. junii 1739.
Jász, 21. junii 1739.
Jász, 3. septembris 1739.
Bukurest, 18-dik septembris 1739.
Bukurest, 22. maji 1740.
Rodostó, 22. junii 1740.
Rodostó, 20. decembris 1758.

 2.  Válaszolj az alábbi kérdésekre egy-két mondatban!
 a)  Milyen szerepe és feladata volt Mikes Kelemennek II. Rákóczi Ferenc szol-

gálatában?
 

 

 b)  Hol és miért bujdosott Mikes Kelemen?
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 Barokk

 3.   Mit nevezünk fiktív levélnek?
 

 

 4.   Sorold fel kulcsszavakban – a tankönyvi részletek alapján – Mikes Kelemen 
leveleinek tárgyát, témáit!
 

 

 5.   Fogalmazd meg, milyen összefüggés fedezhető fel a levelek hangulatának 
változása és a száműzetésben eltöltött idő között!
 

 

 6.   Kinek a haláláról ír Mikes az alábbi részletben? 
 

Rodostó, 8. aprilis 1735.Rodostó, 8. aprilis 1735.

Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve ben-
nünket, és kivévé ma közüllünk a mi édes urunkot és atyánkot, három óra 
után reggel. Ma nagypéntek lévén, mind a mennyei, mind a földi atyáink-
nak halálokot kell siratni. Az Isten mára halasztotta halálát urunknak azért, 
hogy megszentelje halálának áldozatját annak érdemével, aki ma megholt 
érettünk. Amicsoda életet élt, és amicsoda halála volt, hiszem, hogy meg-
mondották nékie: ma velem lész a paradicsomban. Hullassuk bővséggel 
könyveinket, mert a keserűségnek ködje valóságoson reánk szállott. De ne 
azt a jó atyánkot sirassuk, mert őtet az Isten annyi szenvedési után a meny-
nyei lakadalomban vitte, ahol a gyönyörűségnek és az örömnek pohárából 
itatja, hanem mi magunkot sirassuk, kik nagy árvaságra jutottunk.

 7.   Miért mondja azt Mikes, hogy mi magunkot sirassuk?
 

 

 Klasszicizmus és romantika a művészetekben

 1.   Gyűjtsd össze a klasszicizmus és a romantika jellemzőit!

Klasszicizmus Romantika

Az elnevezés magyarázata

Kibontakozásának ideje (század)

Világkép, központi gondolat

Követendő minta

 2.   Sorolj fel a klasszicista korszakban alkotó művészeket!
 

 

 3.   Értelmezd Kölcsey Ferenc jelmondatát a reformerek célkitűzéseire vonatko-
zólag!
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 Klasszicizmus és romantika a művészetekben

 1.   Gyűjtsd össze a klasszicizmus és a romantika jellemzőit!

Klasszicizmus Romantika

Az elnevezés magyarázata

Kibontakozásának ideje (század)

Világkép, központi gondolat

Követendő minta

 2.   Sorolj fel a klasszicista korszakban alkotó művészeket!
 

 

 3.   Értelmezd Kölcsey Ferenc jelmondatát a reformerek célkitűzéseire vonatko-
zólag!

 

 

 

 

6

Klasszicizmus és romantika 

Jelszavaink valának: haza és haladás.
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 Klasszicizmus és romantika 

 Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

 1.   Foglald össze az alábbi ábra segítségével, hogy mi jellemzi az elégia műfaját!

ELÉGIA

BoldogságBoldogság SzomorúságSzomorúság

 2.   a)  Párokban dolgozva gyűjtsétek össze a műből a boldogságra és a szomorú-
ságra vonatkozó kifejezéseket és természeti képeket!

 b)  Fogalmazd meg 2-3 mondatban, milyen ellentét érzékelhető a mű címe és 
tartalma/mondanivalója között!
 

 

 

 3.   Bizonyítsd a mű alapján, hogy a Remény nem azonosítható Lillával!
 

 

 

 Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz

 1.   a)  Fogalmazd meg saját szavaiddal, hogy mennyiben felel meg a Levéltöredék 
barátnémhoz című vers a levélformának! Mennyiben tér el tőle?
 

 

 

 b)  Határozd meg, hogy a mű témája és hangulata alapján melyik műfajba 
sorolható!
 

 

 2.  Milyen évszak jelenik meg a költeményben? Válaszodat indokold!
 

 

 

 3.   Értelmezd a mű utolsó versszakát! Fogalmazd meg, mit jelent az elestvéled-
tem kifejezés! Mire utalhat a vers utolsó sora?
 

 

 

 4.   Bizonyítsd, hogy a mű címe és tartalma között ellentét érzékelhető!
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 Klasszicizmus és romantika 

 Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz

 1.   a)  Fogalmazd meg saját szavaiddal, hogy mennyiben felel meg a Levéltöredék 
barátnémhoz című vers a levélformának! Mennyiben tér el tőle?
 

 

 

 b)  Határozd meg, hogy a mű témája és hangulata alapján melyik műfajba 
sorolható!
 

 

 2.  Milyen évszak jelenik meg a költeményben? Válaszodat indokold!
 

 

 

 3.   Értelmezd a mű utolsó versszakát! Fogalmazd meg, mit jelent az elestvéled-
tem kifejezés! Mire utalhat a vers utolsó sora?
 

 

 

 4.   Bizonyítsd, hogy a mű címe és tartalma között ellentét érzékelhető!
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 Klasszicizmus és romantika 

 Kölcsey Ferenc: Himnusz

 1.   A vers szerkezetét meghatározza a történelmi korok bemutatása. Egészítsd ki 
a szerkezeti ábrát!

 2.   Egészítsd ki a mondatokat!
A keretversszakokból arra következtethetünk, hogy a versben megszólaló 
személy foglalkozása: __________________________ .
A vers igéinek igeideje arról tanúskodik, hogy a megszólalás jelenében 
_______________________________ a várakat.
Kölcsey azért adhatta művének ezt az alcímet, hogy kikerülje a 
__________________________ akadékoskodását.

 3.   Kösd össze az egymáshoz tartozó részeket!

 Nektárt  ==    ==  tatárok 

 Mátyás bús hadát  ==     ==  magyar nemzet  

 rabló mongol  ==    ==  Vereckei-hágó 

 Bendegúznak vére  ==    ==  polgárháború   

 Kárpát szent bércére  ==    ==  tokaji bor (aszú)   

 Ozmán vad népe  ==    ==  fogság

 Kínzó rabság  ==    ==  törökök  

 Hányszor támadt tenfiad  ==      ==  Afekete sereg  
 Szép hazám, kebledre              

 Kölcsey Ferenc: Huszt

 1.   Állapítsd meg az alábbi verssorokban a szótagok hosszúságát! Jelöld a verslá-
bak határát!

 2.   Készítsd el a vers szerkezeti vázlatát! Ügyelj arra, hogy melyik rész képviseli 
az előkészítést, valamint a csattanót!
 

 

 

 

 3.   Értelmezd az alábbi szavakat, kifejezéseket!
Honfi:  

Epedő kebel:  

Régi kor árnya:  

Visszamerengni:  

Vess öszve:  

Hass:  

Fényre derűl:  

 4.   Születnek-e manapság jelmondatok? Hol találkozhatunk ilyenekkel a hétköz-
napokban? 
 

 

A múlt fájdalmas A múlt fájdalmas 
emlékeiemlékei A jelenA jelenA múlt dicső A múlt dicső 

emlékeiemlékei
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 Klasszicizmus és romantika 

 Kölcsey Ferenc: Huszt

 1.   Állapítsd meg az alábbi verssorokban a szótagok hosszúságát! Jelöld a verslá-
bak határát!

 2.   Készítsd el a vers szerkezeti vázlatát! Ügyelj arra, hogy melyik rész képviseli 
az előkészítést, valamint a csattanót!
 

 

 

 

 3.   Értelmezd az alábbi szavakat, kifejezéseket!
Honfi:  

Epedő kebel:  

Régi kor árnya:  

Visszamerengni:  

Vess öszve:  

Hass:  

Fényre derűl:  

 4.   Születnek-e manapság jelmondatok? Hol találkozhatunk ilyenekkel a hétköz-
napokban? 
 

 

Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék,

  

Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
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 Klasszicizmus és romantika 

 Kölcsey Ferenc: Emléklapra

 1.   Jellemezd az epigramma műfaját az alábbi ábra segítségével!

EPIGRAMMA

 2.   Állapítsd meg az alábbi verssorokban a szótagok hosszúságát! Jelöld a verslá-
bak határát!

 3.   Készítsd el a mű önálló elemzését annak alapján, amit az epigrammáról és 
Kölcsey eszméiről tanultál!
 

 

 

 

 

 

 

 Kölcsey Ferenc: Parainesis

 1.   Kösd össze az egymáshoz tartozó részeket!

 célt és véget nem tudó olvasás  ==          ==  élet 

 a bölcsesség legnagyobb mestere  ==              ==  olvasásnak szentelt órák  

 nagy író műve ==          ==  tartalmatlan könyv 

 üresbeszédű társalkodó ==          ==  játékszenvedelem   

 2.   …idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig tehetségig mívelni kötelesség  
– olvastuk. Gyűjts érveket mindkét állítás mellett!

 3.   Szerinted melyek azok Kölcsey javaslatai közül, amelyeket napjainkban is 
fontos betartani? Sorolj fel néhányat!
 

 

 

 

 

Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak

  

Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.
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 Klasszicizmus és romantika 

 Kölcsey Ferenc: Parainesis

 1.   Kösd össze az egymáshoz tartozó részeket!

 célt és véget nem tudó olvasás  ==          ==  élet 

 a bölcsesség legnagyobb mestere  ==              ==  olvasásnak szentelt órák  

 nagy író műve ==          ==  tartalmatlan könyv 

 üresbeszédű társalkodó ==          ==  játékszenvedelem   

Fontos idegen nyelveket tanulniFontos idegen nyelveket tanulni Törekednünk kell Törekednünk kell 
anyanyelvünk ápolásáraanyanyelvünk ápolására

 2.   …idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig tehetségig mívelni kötelesség  
– olvastuk. Gyűjts érveket mindkét állítás mellett!

 3.   Szerinted melyek azok Kölcsey javaslatai közül, amelyeket napjainkban is 
fontos betartani? Sorolj fel néhányat!
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 Klasszicizmus és romantika 

 Vörösmarty Mihály: Szózat

 1.   Értelmezd a mű címét két-három mondatban!
 

 

 

 2.   Melyik versszakok szólnak a múltról, a jelenről és a jövőről? Írd a strófák szá-
mát a megfelelő helyre!
Múlt:  

Jelen:  

Jövő:  

 3.  Készíts pókhálóábrát a vers alakzatairól! Folytasd az ábrát!

 Vörösmarty Mihály: Ábránd

 1.   Bizonyítsd, hogy vers keretes szerkezetű!
 

 

 

 2.   Gyűjtsd össze azokat a jellemzőket, amelyek utalnak a szerelem beteljesülé-
sének bizonytalanságára!
 

 

 

 4.   Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, hogy mit jelképez a famotívum 
az irodalomban! Írd le legalább 3 mű címét, ahol szerepel a famotívum!
 

 

 

 

 

 4.   Hasonlítsd össze az 1. versszak utolsó két sorát a 13. versszak utolsó két so-
rával! Fogalmazd meg, mi a különbség a két részlet között! Mit hangsúlyoz 
erőteljesebben a zárlat?
 

 

 

 

Alakzatok Ellentét Kér éltet vagy halált

 3.   Párokban dolgozva foglaljátok össze az alábbi gondolattérkép segítségével, 
hogy mit tudtok a dal műfajáról!
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 Klasszicizmus és romantika 

 Vörösmarty Mihály: Ábránd

 1.   Bizonyítsd, hogy vers keretes szerkezetű!
 

 

 

 2.   Gyűjtsd össze azokat a jellemzőket, amelyek utalnak a szerelem beteljesülé-
sének bizonytalanságára!
 

 

 

 4.   Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, hogy mit jelképez a famotívum 
az irodalomban! Írd le legalább 3 mű címét, ahol szerepel a famotívum!
 

 

 

 

 

 3.   Párokban dolgozva foglaljátok össze az alábbi gondolattérkép segítségével, 
hogy mit tudtok a dal műfajáról!

DAL
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 Klasszicizmus és romantika 

 Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem!

 1.   Fejtsd ki az alábbiakat eddigi ismereteid alapján!

 a) Magyarázd meg, hogyan köthetőek Petőfi Sándorhoz az alábbi helyszínek!

Aszód:  

Sopron:  

Koltó:  

Kiskunfélegyháza:  

Pest:  

 b) Sorolj fel 5 Petőfi Sándor által írt művet!
 

 

 

 c)  Magyarázd meg, milyen összefüggés van Petőfi és Arany pályaképe és éle-
te között!

 

 

 

 2.   Bizonyítsd, hogy a Szabadság, szerelem című mű stílusa romantikus!
 

 

 

 3.   Sorold fel azokat a jellemzőit a műnek, amelyek alátámasztják, hogy az alko-
tás műfaja dal!
 

 

 

 Petőfi Sándor: Szeptember végén

 1.   Kösd össze az ellentétpárokat! (Több megoldás is lehetséges.)

 2.   Foglald össze 3-4 mondatban eddigi ismereteidet Szendrey Júlia és Petőfi 
Sándor kapcsolatáról!
 

 

 

 3.   Keress összefüggést a természet és az emberi élet jellemzői között az elsőtől 
a kilencedik sorig!
 

 

 

 4.   Foglald össze, hogy hol és milyen hangulati változások érzékelhetőek a műben!
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 Klasszicizmus és romantika 

 Petőfi Sándor: Szeptember végén

 1.   Kösd össze az ellentétpárokat! (Több megoldás is lehetséges.)

kerti virág sötét hajam őszbe vegyűl már

zöldel a nyárfa
Holnap nem omolsz-e sirom 
fölibe?most fejedet kebelemre 

tevéd le
bérci tető

ifju szivemben a  
lángsugarú nyár

Még akkor is, ott is,  
örökre szeret

Ki könnyeden elfeledéd 
hivedet

téli világ

 2.   Foglald össze 3-4 mondatban eddigi ismereteidet Szendrey Júlia és Petőfi 
Sándor kapcsolatáról!
 

 

 

 3.   Keress összefüggést a természet és az emberi élet jellemzői között az elsőtől 
a kilencedik sorig!
 

 

 

 4.   Foglald össze, hogy hol és milyen hangulati változások érzékelhetőek a műben!
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 Klasszicizmus és romantika 

 Petőfi Sándor: Nemzeti dal

 1.   Értelmezd a mű címét két-három mondatban!
 

 

 

 2.   Készíts egy ábrát, amely bemutatja a vers szerkezeti egységeinek viszonyát!

 3.   Idézz a műből ellentéteket!
 

 

 

 4.   a) Fogalmazd meg, mit jelent a refrén!
 

  b) Magyarázd meg, mi a szerepe a refrénnek a mű egészét tekintve!
 

 

 

 Arany János: A fülemile

 1.   Határozd meg a vers műfaját, majd bizonyítsd is ezt!
 

 

 

 

 2.   Készíts a költeményről hat pontból álló szerkezeti vázlatot!

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

 3.   Jellemezd a történet alapján Pétert és Pált!

 4.   Fogalmazd meg saját szavaiddal, hogy miért gúnyos a befejező szakasz!
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 Klasszicizmus és romantika 

 Arany János: A fülemile

 1.   Határozd meg a vers műfaját, majd bizonyítsd is ezt!
 

 

 

 

 2.   Készíts a költeményről hat pontból álló szerkezeti vázlatot!

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

 3.   Jellemezd a történet alapján Pétert és Pált!

 4.   Fogalmazd meg saját szavaiddal, hogy miért gúnyos a befejező szakasz!
 

 

 

 

PéterPéter PálPál
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 Klasszicizmus és romantika 

 Arany János: Epilógus

 1.   Milyen műfajú szöveget feltételez az Epilógus cím? Hasonlítsd össze a felté-
telezett és a mű valós műfaját!
 

 

 

 2.   Készíts listát a költemény alapján arról, ami a számvetés szerint megadatott 
a lírai én számára, s amit még hiányolt élete során! 

 3.   Igazold állításokkal, hogy a költemény a romantika korstílusához áll közel!
 

 

 

 4.   Csoportban dolgozva készítsetek egy képregényt az Epilógus című vershez: 
minden szakaszt egy-egy képkocka mutasson be! A képek alá írjatok egy-egy 
mondatot is, amely lehet idézet a szövegből vagy saját megfogalmazás is! 
Mutassátok be a többi csoportnak a képregényeteket!

 Részösszefoglalás

 1.   Állítsd számozással időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket a tankönyvi 
fejezetek áttekintésével! Idézd fel a történelemórán tanultakat is!

 Széchenyi István felajánlja egyévi jövedelmét a Tudós Társaság számára.

 Megjelenik a Toldi.

 Kölcsey Ferenc megírja a Himnuszt.

 A Szózat megírása.

 Megalakul az első felelős magyar kormány. Világosi fegyverletétel.

 Megnyitja kapuit a Pesti Magyar Színház.

 Petőfi megírja a János vitézt.

 A magyar lesz a hivatalos nyelv.

 2.   Melyik magyar költő melyik művéből származnak az alábbi idézetek?
…elhulltanak legjobbjaink / A hosszu harc alatt.
 

Elhull a virág, eliramlik az élet...
 

 …Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy velem.
 

Földiekkel játszó /  Égi tűnemény…
 

 3.   Írj egy-egy példát a megadott műfajokra!

ÉrtékekÉrtékek HiányHiány
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 Részösszefoglalás

 1.   Állítsd számozással időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket a tankönyvi 
fejezetek áttekintésével! Idézd fel a történelemórán tanultakat is!

 Széchenyi István felajánlja egyévi jövedelmét a Tudós Társaság számára.

 Megjelenik a Toldi.

 Kölcsey Ferenc megírja a Himnuszt.

 A Szózat megírása.

 Megalakul az első felelős magyar kormány. Világosi fegyverletétel.

 Megnyitja kapuit a Pesti Magyar Színház.

 Petőfi megírja a János vitézt.

 A magyar lesz a hivatalos nyelv.

 2.   Melyik magyar költő melyik művéből származnak az alábbi idézetek?
…elhulltanak legjobbjaink / A hosszu harc alatt.
 

Elhull a virág, eliramlik az élet...
 

 …Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy velem.
 

Földiekkel játszó /  Égi tűnemény…
 

 3.   Írj egy-egy példát a megadott műfajokra!

Elégia:                                   

Epigramma:                                   

Óda:                                   

Dal:                                   

Himnusz:                                   
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 Jókai Mór: A huszti beteglátogatók

 1.   Foglald össze eddigi ismereteidet az epika műneméről az alábbi gondolattér-
kép segítségével

EPIKA

 2.   Fogalmazd meg, mit jelent az anekdota!
 

 

 3.   Értelmezd Jókai novellájának címét! Milyen összefüggés van a mű címe és a 
szövege között?
 

 

 

 

 4.   Írj magyarázatot az alábbi kifejezésekhez!

Kifúrta Tallósy oldalát:  

 

Szépen rá van szedve:  

 

Kikúrálták Huszt várából:  

 

 5.   Készítsd el a mű szerkezeti vázlatát! Kösd össze vonallal a szerkezeti egysé-
gekhez tartozó tartalmi megfogalmazásokat!

 6.   Jellemezd a mű elbeszélőjét! Milyen kapcsolat fedezhető fel az elbeszélő és a 
szerző élethelyzete között?
 

 

 

 

 7.   Meséld el Huszt várának bevételét Tallósy nézőpontjából!
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 5.   Készítsd el a mű szerkezeti vázlatát! Kösd össze vonallal a szerkezeti egysé-
gekhez tartozó tartalmi megfogalmazásokat!

 6.   Jellemezd a mű elbeszélőjét! Milyen kapcsolat fedezhető fel az elbeszélő és a 
szerző élethelyzete között?
 

 

 

 

 7.   Meséld el Huszt várának bevételét Tallósy nézőpontjából!
 

 

 

 

 

Előkészítés
Bonyodalom

A cselekmény 
kibontakozása

Tetőpont Megoldás

Rédey uram gyógyító 
szándékának köszönhe-
tően egyre több kuruc 
érkezik a várba.

A kapitányt kikúrálták 
Huszt várából, s önként 
hagyta el a rábízott 
erősséget.

A beteglátogató kuru-
cok száma annyira gya-
rapodott, hogy nevetve, 
harc nélkül foglalták el 
a várat

A kuruc vezér Rédeyt  
a labanc kézen levő 
Huszt várának megszer-
zésével bízták meg.

Tallósy uram, a huszti 
várkapitány megbetege-
dett. Rédey ezt kihasz-
nálva érkezett a várba.
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 Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

 1.   Bizonyítsd 3 állítással, hogy a mű műfaja az epika műnemébe sorolható!

Első állítás:  

 

Második állítás:  

 

Harmadik állítás:  

 

 2.   Tedd a megfelelő sorrendbe a történet eseményeit!

 Megfenyegetik a falut.

 Kuruc-labanc módi.

 Klárika megmenti a falut.

 A diákhadsereg cselekedne.

 A szerelmes levél csempészése.

 A furcsa békekötés, amely csatát vált ki.

 Tordai Szabó Gerzson úr és a nagyenyedi diákok bemutatása.

 3.   Idézz a műből jelzőket, melyekkel az egyes szereplőket jellemzi a szerző!
 

 

 4.   Milyen két szálon futnak az események a műben?
 

 

 5.   Foglald össze saját szavaiddal, hogyan kapcsolódik egymáshoz a mű két cse-
lekményszála!
 

 

 

 

 

 6.   Párokban dolgozva készítsétek el a rektor professzor jellemtérképét!

 7.   Fogalmazd meg, miért nevezhető romantikus szerelemnek Zetelaky József és 
Klárika kapcsolata!
 

 

 

 

 

 8.   Foglald össze, hogyan mutatja be a nagyenyedi diákok karrierjét a szerző!
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 6.   Párokban dolgozva készítsétek el a rektor professzor jellemtérképét!

 7.   Fogalmazd meg, miért nevezhető romantikus szerelemnek Zetelaky József és 
Klárika kapcsolata!
 

 

 

 

 

 8.   Foglald össze, hogyan mutatja be a nagyenyedi diákok karrierjét a szerző!
 

 

 

 

 

TORDAI 
SZABÓ GERZSON
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 9.   Csoportokban dolgozva készítsetek egy újságcikket a nagyenyedi diákok lap-
jába, amelyben beszámoltok a nagyenyedi eseményekről! A cikkhez készül-
jön illusztráció is!

 Cikk szövege:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illusztráció a cikkhez:

 Mikszáth Kálmán: A néhai bárány

 1.   Bizonyítsd 2 állítással, hogy az olvasott mű egy novella!

Első állítás:  

 

Második állítás:  

 

 2.   Keress a műben 2-2 romantikus és népmesei vonást! Válaszaidat a szövegből 
vett példákkal rögzítsd az alábbi táblázatban!

Romantikus vonások Népmesei elemek

 3.   Készítsd el a novella szerkezeti vázlatát!
 

 

 

 

 

 

 

 

OH-MIR07MA_Irodalom_7_Mf.indd   48OH-MIR07MA_Irodalom_7_Mf.indd   48 2023. 03. 15.   19:36:342023. 03. 15.   19:36:34



49

 Klasszicizmus és romantika 

 Mikszáth Kálmán: A néhai bárány

 1.   Bizonyítsd 2 állítással, hogy az olvasott mű egy novella!

Első állítás:  

 

Második állítás:  

 

 2.   Keress a műben 2-2 romantikus és népmesei vonást! Válaszaidat a szövegből 
vett példákkal rögzítsd az alábbi táblázatban!

Romantikus vonások Népmesei elemek

 3.   Készítsd el a novella szerkezeti vázlatát!
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 4.   Hasonlítsd össze Baló Ágnes és Boriska jellemét! Sorolj fel 5-5 rájuk jellemző 
vonást a történet alapján!

ÁgnesÁgnes BoriskaBoriska

 5.   Fogalmazd meg 3-4 mondatban, milyennek ábrázolja Mikszáth a falusi életet 
(a szereplők mindennapi élete, érzései, problémái által)!
 

 

 

 

 

 

 6.   Milyen eszközök segítségével jeleníti meg a szerző a palóc nép élét és érzelmeit?
 

 

 

 7.   Mit jelképez a természet erejének megjelenése a novellában?
 

 

 

 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

 1.   Egészítsd ki Mikszáth Kálmán életrajzát!
Mikszáth Kálmán 1847-ben született ______________-n, egy _____________ 
megyei kis faluban (ma Szlovákiához tartozik). A felvidéki kisvárosokból szár-
mazik írói élményeinek második rétege: a ______________ és magyar kisvá-
rosi polgárok világa. Ezekből az élményekből nem egy fölismerhető a Szent 
Péter esernyőjében. Pesten tanult ____________-t, de diplomát nem szer-
zett. Megismerkedett hivatali főnökének lányával, _________________-val. 
Kapcsolatuk hamarosan szerelemmé mélyült. A szülők _________________ 
házasságukat, ezért titokban esküdtek meg Pesten. Itt is éltek, de szinte nyo-
morogtak, mert Mikszáth keveset keresett az írással. Az író nem akarta rá-
kényszeríteni a nyomort jóléthez szokott feleségére, de a lány tiltakozott a 
házasság felbontása ellen. Hogy megmentse feleségét, Mikszáth kénytelen 
volt ______________: „Azért kell elválnom magától, hogy mást vehessek 
nőül.” A válást 1878-ban mondták ki. Néhány évvel később azonban ismét 
___________________ , és több gyermekük is született.

 2.   Az alábbi szövegben öt helytelen információ olvasható a regény A legenda 
című első részének utolsó fejezetéről. Húzd alá ezeket, és írd le a javított ré-
szeket helyesen!

A fiatal pap az esernyőt a gyermek Veronka feje fölött találta, ahova valaki 
a tűző nap ellenébe tette. Gyorsan kiderült, hogy a falu lakói Szűz Mária se-
gítségeként gondolnak az ernyő megjelenésére. Azt gondolták az értékes 
darabról, hogy feltűnése csodákat is jelent majd. Ennek ellenére az ernyő 
nem vált gyorsan híressé, viszont a glogovaiak Veronkát mégis önzetlen 
szeretettel vették körül. János pap nem fogadta örömmel a feléjük forduló 
érdeklődést.
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 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

 1.   Egészítsd ki Mikszáth Kálmán életrajzát!
Mikszáth Kálmán 1847-ben született ______________-n, egy _____________ 
megyei kis faluban (ma Szlovákiához tartozik). A felvidéki kisvárosokból szár-
mazik írói élményeinek második rétege: a ______________ és magyar kisvá-
rosi polgárok világa. Ezekből az élményekből nem egy fölismerhető a Szent 
Péter esernyőjében. Pesten tanult ____________-t, de diplomát nem szer-
zett. Megismerkedett hivatali főnökének lányával, _________________-val. 
Kapcsolatuk hamarosan szerelemmé mélyült. A szülők _________________ 
házasságukat, ezért titokban esküdtek meg Pesten. Itt is éltek, de szinte nyo-
morogtak, mert Mikszáth keveset keresett az írással. Az író nem akarta rá-
kényszeríteni a nyomort jóléthez szokott feleségére, de a lány tiltakozott a 
házasság felbontása ellen. Hogy megmentse feleségét, Mikszáth kénytelen 
volt ______________: „Azért kell elválnom magától, hogy mást vehessek 
nőül.” A válást 1878-ban mondták ki. Néhány évvel később azonban ismét 
___________________ , és több gyermekük is született.

 2.   Az alábbi szövegben öt helytelen információ olvasható a regény A legenda 
című első részének utolsó fejezetéről. Húzd alá ezeket, és írd le a javított ré-
szeket helyesen!

A fiatal pap az esernyőt a gyermek Veronka feje fölött találta, ahova valaki 
a tűző nap ellenébe tette. Gyorsan kiderült, hogy a falu lakói Szűz Mária se-
gítségeként gondolnak az ernyő megjelenésére. Azt gondolták az értékes 
darabról, hogy feltűnése csodákat is jelent majd. Ennek ellenére az ernyő 
nem vált gyorsan híressé, viszont a glogovaiak Veronkát mégis önzetlen 
szeretettel vették körül. János pap nem fogadta örömmel a feléjük forduló 
érdeklődést.
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 3.   Töltsd ki a táblázatot a cselekmény 3 helyszínéhez köthető információkkal!

Milyennek 
mutatja be  

a szerző a tájat? 
(jelzők)

Milyenek az itt élő 
emberek? (jelzők)

Mely szereplők 
köthetőek 

 a helyszínhez?

Glogova

Besztercebánya

Bábaszék

 4.   Gyűjtsd össze, és írd be az ábrába, milyen ötletek merülnek fel a szereplők-
ben az esernyő eredetével kapcsolatban!

 5.  Ki mondja az esernyőről? Kösd össze az egymáshoz tartozó elemeket!

 6.  Állítsd sorrendbe számozással a cselekmény elemeit!

 Besztercén meghal a rokonokkal rossz viszonyt ápoló, gazdag Gregorics.

 Gregorics a fiára hagyja mindenét, de a nagy vagyon nem kerül elő.

 Az apróbb ingóságok az ócskás Müncz birtokába jutnak.

  Müncz éppen Glogován halad át, s észreveszi az esőben a kinn felejtett 
kislányt, és fölé teszi az esernyőjét.

 A falusiak az esernyőt ereklyeként tisztelik.

  Wibra Gyuri apja régi barátjának elejtett szavaiból rájön, hogy a vagyon 
az esernyőben lehet.

 Gyuri Glogovára utazik, ahol megismerkedik a felnőtté vált Veronkával.

 Kidobják az esernyő régi nyelét.

 7.   Mit jelent a „városi legenda” kifejezés? Nézz utána a könyvtárban vagy az 
interneten! Foglalj össze egy számodra is ismert városi legendát napjainkból!
 

 

 

 

 

 

 

esernyő

az égből ereszkedett alá, Szűz Mária maga eresztette le

hát persze, hogy Szent Péter volt

vén zsidóforma piros vászontányérral

Adameczné

Kvapka Pál

Elbeszélő

 8.   A regény anekdotikus jellege miatt több epizódot is tartalmaz.

 a) Határozd meg az epizód fogalmát!
 

 

 b) Sorolj fel néhány epizódot a regényből!
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 6.  Állítsd sorrendbe számozással a cselekmény elemeit!

 Besztercén meghal a rokonokkal rossz viszonyt ápoló, gazdag Gregorics.

 Gregorics a fiára hagyja mindenét, de a nagy vagyon nem kerül elő.

 Az apróbb ingóságok az ócskás Müncz birtokába jutnak.

  Müncz éppen Glogován halad át, s észreveszi az esőben a kinn felejtett 
kislányt, és fölé teszi az esernyőjét.

 A falusiak az esernyőt ereklyeként tisztelik.

  Wibra Gyuri apja régi barátjának elejtett szavaiból rájön, hogy a vagyon 
az esernyőben lehet.

 Gyuri Glogovára utazik, ahol megismerkedik a felnőtté vált Veronkával.

 Kidobják az esernyő régi nyelét.

 7.   Mit jelent a „városi legenda” kifejezés? Nézz utána a könyvtárban vagy az 
interneten! Foglalj össze egy számodra is ismert városi legendát napjainkból!
 

 

 

 

 

 

 

 8.   A regény anekdotikus jellege miatt több epizódot is tartalmaz.

 a) Határozd meg az epizód fogalmát!
 

 

 b) Sorolj fel néhány epizódot a regényből!
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 9.   Mely tulajdonságok jellemzők Gyurira, melyek Veronkára? (Nem mindegyi-
ket lehet beírni a táblázatba, van olyan, amelyik egyikükre sem jellemző.)

 11.   Melyik a számodra legrokonszenvesebb szereplő a regényben? Mutasd be őt 
öt-hat mondatban!
 

 

 

 

 

 12.   Csoportokban dolgozva készítsetek illusztrációkat az olvasott mű egyik je-
lenetéhez! Segítségképpen adunk néhány ötletet, de mást is rajzolhattok. 
Rajzaitokból készítsetek egy tablót az osztályterembe!

Ötletek:

a) A pap megtalálja az esernyőt a baba felett.
b) Az öreg lerakja az ernyőjét a baba fölé.
c) A falu asszonyai hordják a finom ételeket a papnak.

 13.   Párokban dolgozva írjatok ajánlót a műhöz! Fogalmazzátok meg, kinek és mi-
ért ajánljátok Mikszáth regényét!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.   Tagold részekre a regényt a hagyományos szerkezeti kategóriák szerint! Fog-
lald össze egy-egy mondatban, hogy az adott szerkezeti egységhez mely cse-
lekményelemek tartoznak!

 a) Kiindulópont (expozíció):  

 

 b) Bonyodalom:  

 

 

 c) Kibontakozás:  

 

 d) Tetőpont:  

 

 

 e) Megoldás:  

 

 

naiv

híres bájos

agresszív

rátermett hálás segítőkész

magabiztos

pesszimista megvesztegethető

tapintatos

GyuriGyuri VeronkaVeronka
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 11.   Melyik a számodra legrokonszenvesebb szereplő a regényben? Mutasd be őt 
öt-hat mondatban!
 

 

 

 

 

 12.   Csoportokban dolgozva készítsetek illusztrációkat az olvasott mű egyik je-
lenetéhez! Segítségképpen adunk néhány ötletet, de mást is rajzolhattok. 
Rajzaitokból készítsetek egy tablót az osztályterembe!

Ötletek:

a) A pap megtalálja az esernyőt a baba felett.
b) Az öreg lerakja az ernyőjét a baba fölé.
c) A falu asszonyai hordják a finom ételeket a papnak.

 13.   Párokban dolgozva írjatok ajánlót a műhöz! Fogalmazzátok meg, kinek és mi-
ért ajánljátok Mikszáth regényét!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OH-MIR07MA_Irodalom_7_Mf.indd   55OH-MIR07MA_Irodalom_7_Mf.indd   55 2023. 03. 15.   19:36:342023. 03. 15.   19:36:34



56

 1.   Készítsd el a regény műfajának általános bemutatását az alábbi szempontok 
szerint!

Szempontok A regény műfajának jellemzői

Műnem

Terjedelem

Cselekmény

Szereplők

Helyszín

Forma

Szerkezet

Elbeszélő

Idő

Típusok a műfajon 
belül (legalább  
3 példa, 1-1 mű 
címével)

6

Tonke Dragt: Levél a királynak  2.   Készítsd el a mű szerkezeti felépítésének és cselekményének vázlatát az 
alábbiak alapján!

 Az előkészítés szerepe:  

 

 

 A bonyodalom lényegének megfogalmazása:  

 

 

 

 

 A kibontakozás cselekménye (4-5 mondat):  

 

 

 

 

 

 Tetőpont a cselekményben:  

 

 

 

 

 

 A megoldás összegzése:  
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 Tonke Dragt: Levél a királynak 

 2.   Készítsd el a mű szerkezeti felépítésének és cselekményének vázlatát az 
alábbiak alapján!

 Az előkészítés szerepe:  

 

 

 A bonyodalom lényegének megfogalmazása:  

 

 

 

 

 A kibontakozás cselekménye (4-5 mondat):  

 

 

 

 

 

 Tetőpont a cselekményben:  

 

 

 

 

 

 A megoldás összegzése:  
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 3.   Mutasd be a mű cselekményének helyszíneit!

 Dagonaut:  

 

 

 Unauwen:  

 

 

 

 Eviellan:  

 

 

 4.   a) Sorold fel Tiuri lovagi erényeit a mű alapján!
 

 

 

 

 b)  Mutasd be egy általad választott szituáció alapján Tiuri egyik lovagi erényét!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.   Sorold fel a mű fő- és mellékszereplőit!

 6.   a) Mit nevezünk motívumnak?
 

 

  b) Korábbi tanulmányaidból sorolj fel példákat motívumra!
 

 

 

 

 

 

  c) Fogalmazd meg a műben megjelenő gyűrűmotívum szerepét!
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 5.   Sorold fel a mű fő- és mellékszereplőit!

 6.   a) Mit nevezünk motívumnak?
 

 

  b) Korábbi tanulmányaidból sorolj fel példákat motívumra!
 

 

 

 

 

 

  c) Fogalmazd meg a műben megjelenő gyűrűmotívum szerepét!
 

 

 

 

 

 

FőszereplőkFőszereplők MellékszereplőkMellékszereplők
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 7.   Fogalmazd meg saját szavaiddal, milyen szerepük van a próbatételeknek Tiu-
ri személyiségének alakulásában!
 

 

 

 

 

 

 

 8.   Írj Piakról egy újságcikket, amelyben érvekkel támasztod alá, hogy hűséges 
barát!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.   Készíts legalább 6-8 mondatos könyvajánlót a műhöz! Fogalmazd meg, hogy 
melyik korosztálynak és miért ajánlod, valamint fejtsd ki véleményedet a mű 
legfontosabb mondanivalójáról is!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.   Készíts plakátot is a könyvajánlóhoz!
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 9.   Készíts legalább 6-8 mondatos könyvajánlót a műhöz! Fogalmazd meg, hogy 
melyik korosztálynak és miért ajánlod, valamint fejtsd ki véleményedet a mű 
legfontosabb mondanivalójáról is!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.   Készíts plakátot is a könyvajánlóhoz!
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