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VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 11.D OSZTÁLY 

A helyi szakaszvizsga szerkezete 

 Ismeretek, elemzési képességek ellenőrzése teszt és esszé feladatok segítségével írásbeli (60 

perc) és szóbeli (10 perc) vizsgán (színház- és drámatörténet, színház- és drámaelmélet, 

színházi műfajok, színházi szakmák). 

 Alkotói ismeretek és képességek mérésére gyakorlati (kb. 10 perc/vizsgázó) vizsga 

keretében (drámajáték, színjáték, kreatív mozgás, tánc- és mozgásszínház, kreatív ének-zene, 

beszéd, vers- és prózamondás, bábjáték) a következő három feladattípusból előzetes 

jelentkezés alapján kettőben: drámajátékos improvizáció, előkészített egyéni színpadi 

produkció, közös színielőadásban való részvétel. 

 A szakaszvizsgán összesen 150 pontot lehet szerezni (feladattípusonként 50-t). 

AZ ÍRÁSBELI VIZSGA FELADATTÍPUSAI (50 pont) 

A 60 perces írásbeli vizsgán egy néhány kérdésből álló tesztet és az alábbi három feladattípusból 

egyet kell esszé formában kidolgozni. A három esszéfeladat jellege: 

 egy drámai mű színházi megvalósulásának elemző bemutatása 

 egy dráma- vagy színházelméleti kérdés kifejtése 

 alkotói portré 

A SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (50 pont) 

A/ tétel: a szóbeli vizsgán az alábbi témakörök tételei közül kell egyet húzni, és 5 percnyi 

felkészülés után a tételben megfogalmazott feladatot kb. 5 percben kifejteni.  

1. A drámai műnem és a színházművészet sajátosságai és összefüggései, a színház mint 

komplex jelrendszer 

2. Az ókori görög dráma és színház , a római komédia 

3. A középkori színjátéktípusok és színpadaik 

4. Shakespeare és az Erzsébet-kori színház 

5. A spanyol barokk dráma és színház 

6. A moliére-i komédia  és a francia klasszicista tragédia 

7. A régi magyar dráma néhány alkotása és a magyar dráma XIX. századi klasszikusai 

8. A magyar hivatásos színházművészet kialakulása, a Nemzeti Színház létrejötte, nagy 

korszakai és egyéniségei 

9. Ibsen és a realista-naturalista színház 

10. Csehov és Sztanyiszlavszkij színháza 

11. A színházi előadás létrehozásához szükséges mesterségek és feladatok ismerete: író, 

rendező, dramaturg, díszlettervező, jelmeztervező, zeneszerző, világosító,  hangtechnikus, 

színpadmester, ügyelő, kellékes stb. 

12. Drámai művek elemzése megadott szempontok szerint. 

Drámaelemzési szempontok: műfaji meghatározás, a dráma központi problémája, 

szerkezeti sajátosságok, viszonyrendszerek (az egyes szereplők kapcsolata), érdekütközések 

ill. érdekközösségek a szereplők között, a feszültségteremtés eszközei, a legfontosabb 

feszültségpontok, dramaturgiai fordulat/ok, a dráma lezárása 

B/ tétel: Színházi előadások elemzése megadott szempontok szerint. 

Szempontok a színházi előadások elemzéséhez: az előadás komplex áttekintése (a 

rendezés esztétikai elvei, a rendezői koncepció, a rendezés egyes elemeinek összhanja stb.), 

a színpadkép (színpadforma, a nézőtér és a játéktér viszonya, realista vagy jelzett 

díszlethasználat, illetve üres tér, a térrendezés elvei stb.), a világítás rendszere, a jelmezek 

(korhűség, stilizáltság, szín- és formavilág, funkciójuk stb.), a zene, a zaj, a csend 

funkciója, a játékmód (egyénített-tipizáló, a színész és a szerep viszonya, a színpadi beszéd 

és a mozgás, gesztus, mimika, hang stb.), az előadás ritmusa (párbeszéd, világítás, 



tempóváltások stb.), a történet értelmezése a rendezés útján (témaválasztás, dramaturgiai 

változtatások stb.), a szöveg (dráma, dramatizált mű, rögzített improvizáció stb.) szerepe a 

rendezésben, a nézők (az előadás alkalma, helye, elhelyezkedése a színházi struktúrában,, 

illetve az ebből következő nézői elvárások és reakciók, a néző aktív/passzív szerepe stb.). 

A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMAI ÉS VIZSGAFORMÁI (50 pont) 

A gyakorlati vizsgát az alábbi három vizsgaforma közül a MELLÉKELT ADATLAP-on 

jelzett két formában kell kell letenni. 

 Kiscsoportos (2-3 fős) drámajátékos improvizáció a helyszínen megadott témára 

 Előkészített egyéni színpadi produkció (összesen 5 vers és/vagy monológ és/vagy dal 

és/vagy tánc és/vagy mozgásetűd) 

 Előkészített közös színpadi produkció (színielőadás) bemutatása  

(Aki ezt a vizsgaformát választja, a vizsgát a 11. évfolyam bármelyik nyilvános 

bemutatóján leteheti.) 

A gyakorlati vizsgán számonkérhető képzési tartalmak: Helyzetgyakorlatok; történet 

szerkesztése és megjelenítése különböző színházi formák és drámatechnikák alkalmazásával; 

improvizáció megadott témára és meghatározott stílusban a tanulók által kidolgozott 

történetváz alapján; a legfontosabb színházi műfajok és stílusok jellemző jegyeinek 

alkalmazása drámamunkában, színjátékban; a beszédtechnika alapjainak gyakorlati 

alkalmazása; lírai és drámai alkotások tolmácsolása; a pódiumi műfajok, versműsorok, 

ünnepi műsorok/szertartások létrehozásában való alkotó részvétel; egy adott szituáció 

megfogalmazása állóképben, majd mozdulatsorral; improvizáció adott zenére vagy témára, 

megadott mozgásmotívumok felhasználásával; különböző technikákat alkalmazó összetett 

improvizációk létrehozása és bemutatása mozgásban, táncban; ritmus és dallam 

improvizálása; a rögtönzött hangok konkrét szituációkba illesztése; a zenei elemek 

kommunikációs eszközként használása; vokális és „hangszeres” effektek alkalmazása 

improvizációban vagy előadásban; a zene dramaturgiai elemeire épülő előadás létrehozása 

vagy dal előadása meghatározott stílusban; a tanulók által a képzés során készített bábok 

és/vagy maszkok alkalmazása drámamunkában, improvizációban, szabadon választott 

bábtechnikával. 

Kötelező irodalom: 

1. Aiszkhülosz (javasolt:: A leláncolt Prométheusz) vagy Szophoklész (javasolt: 

Antigoné, Oidipusz király) vagy Euripidész (javasolt: Hippolitosz, Médeia) egy  

tragédiája, Plautus (javasolt: A hetvenkedő katona) egy komédiája  

2. Az Akárki c. moralitás 

3. Shakespeare nagy tragédiái (Hamlet, Macbeth, Othello, Lear király), egy-egy 

szerelmi témájú tragédiája és vígjátéka (Rómeó és Júlia, Szentivánéji álom), egy 

regényes színműve (Vihar vagy Téli rege ) és egy szabadon választott vígjátéka 

4. Lope de Vega vagy Calderon egy drámája  (javasolt: Calderon: Az élet álom) 

5. Moliére: Úrhatnám  polgár, A fösvény, Tartuffe, Az embergyűlölő és egy szabadon 

választott vígjáték, Corneille vagy Racine egy tragédiája (javasolt: Cid, Phaedra) 

6. A régi magyar dráma egy alkotása (javasolt: Bornemisza Péter: Magyar Elektra, 

Balassi Bálint: Szép Magyar Komédia, Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné) 

7. A magyar dráma XIX. századi klasszikusai (Katona József: Bánk bán, Vörösmarty 

Mihály: Csongor és Tünde, Madách Imre: Az ember tragédiája) 

8. Ibsen: Nóra, A vadkacsa 

9. Csehov: Sirály, Három nővér, Cseresznyéskert 

Kötelező szakirodalom: 

1. Hegedűs-Kónya: Kecskeének - két és fél évezred drámatörténete (a vonatkozó 

fejezetek) 



2. Csákvári József: A színház- és drámaművészet korszakai I-II. (a vonatkozó fejezetek) 

3. Dúró-Nánay: Dramaturgiai olvasókönyv (Arisztotelész: Poétika, Boileau: 

Költészettan, Csehov: Levelek a drámáról, Sztanyiszlavszkij: Cselekvő elemzés) 

 

 


