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1. feladat (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
a) dráma 
b) díszlet vagy kellék vagy szcenika 
c) monológ 
d) jelenet 

 
2. feladat (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 

jelenettechnika,  
drámai jambus,  
többszálú cselekményvezetés,  
többszintes színpad,  
csak nappal játszottak,  
nyelvi gazdagság

 

3. feladat (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 
 

Antigoné  A darab címe:  a) Antigoné  A szereplő neve:  
Sirály A darab címe:  b) Nyina  A szereplő neve:  
Rómeó és JúliaA darab címe:  c) Júlia  A szereplő neve:  
Bánk bán A darab címe:  d) Tiborc  A szereplő neve:  

 
4. feladat (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 

a) A bekarikázandó helyes megállapítások:  
2. A Palais Royal átalakított színpadát Molière vígjátékaival avatták fel. 
4. Molnár Ferenc a mai napig világhírű drámaíró. 

b) A javított, helyes megállapítások:  
1. Pl.: Madách Imre Az ember tragédiája című művét csak halála után mutatták be. 
3. Pl.: William Shakespeare a reneszánsz kiemelkedő alakja. 

 
5. feladat (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

a) 2. 
b) 1. 
c) 3. 

 
6. feladat (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

a) A világítás láthatóvá tétele is elidegenítő effektus. 
c) A songok a drámák témájához kapcsolódó általános igazságokat fogalmaznak meg. 

 
7. feladat (Összesen 3 pont.) 

a) Tóték (0,5 pont) 
b) abszurd vagy groteszk (0,5 pont) 
c) Őrnagy: Pl.: agresszió, hatalmaskodás, erőszak (1 pont) 
    Tűzoltó parancsnok: Pl.: behódolás, szolgalelkűség, megalkuvás (1 pont) 
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8. feladat (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
a) néptánc 3. 
b) modern balett/modern táncszínház 4. 
c) romantikus/klasszikus balett 1. 
d) musical 2. 
e) pantomim/mozgásszínház  5. 

 
9. feladat (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 

a) Pl.: szerző, rendező, dramaturg, díszlettervező, jelmeztervező, zeneszerző, rendező-
asszisztens 

b) Pl.: fővilágosító, világosítók, színpadmester, díszítők, hangosító, kellékes, ügyelő, 
fodrász, öltöztető 

c) Pl.: nézőtéri felügyelő, jegyszedő, ruhatáros, büfés, jegypénztáros, közönségszervező 
d) Pl.: igazgató, főrendező, gazdasági vezető, gazdasági szakemberek, művészeti titkár 

 
10. feladat  
Szerző: Sztanyiszlavszkij 

Az alábbi tartalmi elemek közül legalább kettő:  
– százszázalékos jelenlét 
– szellemi és fizikai energiáinak mozgósítása, 
– az érzékszervek maximális használata 
– mentális emlékek felidézése, 
– művészi fantázia  
– racionális gondolkodás,  
– érzelmi azonosulás,  
– akaraterő 

 
11. feladat 

a) (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
 

Embermagasságú. Magassága: 
12,5 méter. Szélessége: 
9 méter. Mélysége: 

 
b) (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

 
heaven vagy menny …fölött: 
hell vagy pokol …alatt: 

 
c) Fehér zászló (1 pont) 
d) Pl.: Emelők, csigák, csapóajtók.  (1 pont) 
e) Sírkő, szobor, szék, pad, asztal, trón, heverő, ágy (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 
f) Középkor. (1 pont) 

 
12. feladat (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

Sámson: Semmit nem néznek el az ellenfélnek. 
Gergely: Aki lop, azt börtönbe zárják. 

 
13. feladat (1 pont) 

Tilos viszálykodni egymással a két családnak. 
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14. feladat 
a) (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

 
Szolgáknak mondja. Széjjel, bolondok! 

(Leüti kardjukat) Szétválasztja a kardozó szolgákat. 
Szolgáknak mondja. Be kardotok. 
Tybaldnak mondja. Nem tudják, mit csinálnak. 

 
b) (1 pont) 

Az érkező Tybaldtól: „Hát karddal állsz e pipogyák közé?” 
 

15. feladat (1 pont) 
Pl.: Elteszik a kardjukat, befejezik a vívást, kivonulnak, elhagyják a teret 

 
16. feladat (1 pont) 

Verona. Köztér. 
 
17. feladat (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.)  

(Mindkét családból a felsoroltak közül négy-négy elfogadható.) 
 

CAPULET CSALÁD MONTAGUE CSALÁD 
Sámson Ábrahám 
Gergely Boldizsár 
Tybald  Benvolio 
Capulet Montague 
Capuletné Montague-né 

 
18. feladat (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 

a) Júlia 
b) Lőrincz 
c) Dajka 

d) Tybald 
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