Az osztályozó vizsga tételei

5. osztály

1. tétel: Család, otthon, nemzet a versekben
a) Mi a különbség a népköltészeti és műköltészeti alkotások között?
b) Arany János: Családi kör – (Miről szól a vers? Kik a szereplők? Milyen a hangulata a
versnek? Mi jellemző a szerkezetére? Mi a műfaja?)
c) Memoriter: Arany János Családi kör című versének első 4 versszaka
2. tétel: A mesék világa - népmese
a) Mi jellemző a mese műfajára? Hogyan csoportosítjuk (eredet, forma szerint) a meséket?
b) Fehérlófia című mese – (feladat: hangos olvasás, tartalmi összefoglalás, mesei jellemzők
kiemelése)
c) Memoriter: Weöres Sándor: Ó ha cinke volnék
3. tétel: A mesék világa - műmese
a) Mi jellemző a mese műfajára? Hogyan csoportosítjuk (eredet, forma szerint) a meséket?
b) Andersen: A teáskanna című mese – (feladat: hangos olvasás, tartalmi összefoglalás,
mesei jellemzők kiemelése)
c) Memoriter: Petőfi Sándor: Füstbement terv

4. tétel: Mondák, regék
a) Mi jellemző a monda műfajára? Mi az eredetmonda?
b) Arany János: Rege a csodaszarvasról – (Miről szól? Kik a szereplők? Mi a műfaja? Mi a
történet legfontosabb motívuma?)
c) Memoriter: Arany János: Rege a csodaszarvasról – első hét versszak
5. tétel: Mítoszok
a)
Mi jellemző a mítosz műfajára?
b)
Daidalosz és Ikarosz című mítosz bemutatása (Miről szól? Kik a szereplők? Hogyan
jelennek meg benne a műfaj jellemzői?)
c)
Memoriter: Arany János: Rege a csodaszarvasról – részlet

6. tétel: A Biblia világa
a) Mit tudsz a Bibliáról? (elnevezése, felépítése, tartama, nyelve, fordításai)
b) A világ teremtése (Mózes első könyve, 1-2. fejezet) – (Miről szól? Kik a szereplők? Ki áll a
történet középpontjában?)
c) Memoriter: Petőfi Sándor: János vitéz – részlet (első 4 vsz.)

7. tétel: Petőfi Sándor: János vitéz
a) Mi a műfaja? Mi jellemző a szerkezetére? Mutasd be a kedvenc részedet!
b) Szereplők jellemzése (Főszereplő bemutatása)
c) Memoriter: Petőfi Sándor János vitéz 4. rész 8-9.vsz
8. tétel: Petőfi Sándor: János vitéz
a) Mi a műfaja? Mi jellemző a szerkezetére? Mutasd be a kedvenc részedet!
b) Költői képek a műben (Milyen költői képeket ismersz? Mondj példát rá!)
c) Memoriter: Petőfi Sándor János vitéz 6. rész 6.vsz

9. tétel: Szülőföld, táj
a) Mi a különbség a vers és próza között? Sorolj fel olyan verses és prózai műveket,
amelyben a szülőföld szeretete jelenik meg! Válassz ki egyet, és mutasd be!
b) Petőfi Sándor Az Alföld című verse (Hogyan jelenik meg benne a szülőföld szeretete? Mi a
vers műfaja?)
c) Memoriter: Petőfi Sándor: Az Alföld – első 4. vsz.
10. tétel:
a)
b)
c)

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Mi a műfaja? Mi jellemző a cselekményére és szerkezetére?
Jellemezd Nemecsek Ernőt!
Memoriter: Petőfi Sándor: Szülőföldemen – első 2 vsz.

