
 

IRODALOM 

ELSŐ FELADATLAP 

I.RÉSZ 

1. Keressetek minél több szinonimát a TAVASZ szóra. Használd segítségül a Szinonima 

Szótárt és az Értelmező szótárt az interneten! 

Kikelet, nyárelő, újjáéledés, megújulás, ébredés, fiatalság, kezdet. 

 

2. Mit jelent a toposz kifejezés? (1-2 mondatban fogalmazd meg!) 

Közismert, közkinccsé vált, különböző korokon átívelő költői kép, írói fordulat, 

cselekményelem. Például évszakszimbolika: a tavasz, a megújulás jelképe. 

 

    Ennek tükrében még mivel bővítenéd a tavasz jelentéstartalmát? 

A megtisztulás napja: 30 napos böjt, a régi locsoláshagyomány. 

 

3. Nyomozzatok! Mit tudhatunk a RENESZÁNSZ szó eredetéről és jelentéséről? 

A renaissance, vagyis újjászületés szóból ered. Olaszországból indult ki. A XV. század 

közepétől a XVI. század közepéig élte virágkorát. 

     Hogyan tudjátok ezt összekapcsolni a tavasz jelentéskörével? 

A tavasz mint a reneszánsz az újjászületésről, újjáéledésről szól. Az ókori görög kultúra 

értékeinek felújításával teremtettek egy emberibb kultúrát.                                                     3p 

 

II.RÉSZ 

Nézzétek meg az osztály  facebook csoportját! Ott találtok információt a következő 

feladatra, melynek segítségével ki tudjátok tölteni a feladatlap további részeit. 

4. Kik voltak a humanisták? 

   Filozófusok, művészek, tudósok voltak. 

    Milyen látásmód jellemző rájuk? 



A humanizmus az érett európai középkor egyik nagy hatású filozófiai irányzata, egyben a 

reneszánsz korstílus eszmei háttere volt. Lényege körülbelül úgy foglalható össze, hogy 

mindennek mértéke az ember, ami nagy fordulat volt a korábbi istenközpontúsághoz 

képest. 

5.Hol alakul ki először a reneszánsz? Mikor? 

A reneszánsz kezdetét egyetemlegesen Észak-Itáliához kötik, külön kiemelve Firenze 

városát. Körülbelül 1420 körül alakult ki. 

6. Ki volt a „koszorús költő”, az olasz reneszánsz első nagy alakja? 

Francesco Petrarca. 

 

7. Említs legalább egy tipikus reneszánsz építési formát! 

Erős vízszintes tagoltság árkádokkal, ablaksorokkal, párkányokkal, oszlopokkal. 

8.a, Hogyan alakult át Krisztus ábrázolása? 

Jézus Krisztus Isteni ábrázolását átváltotta a megkínzott Jézus képe. 

    b, Kinek, illetve kinek a mozgalma hatására alakult át?                                                           6p 

Szent Ferenc 

III.RÉSZ 

A további feladatok megoldásához kutakodjatok a neten! Segítségetekre lehet még az a 

rövid film is, melyhez ismét a facebook oldalon található információval juttok hozzá. 

9. Csoportosítsátok az alábbi jellemzőket, aszerint, hogy a középkorra, vagy a reneszánszra 

vonatkoznak! 

                  KÖZÉPKOR                                                                         RENESZÁNSZ 

a., névtelenség      b., az ember áll a központban 

d., testiség és érzelmek elutasítása    c., természet tisztelete és  

        csodálata 

f., egyházi témák      e., egyéniség tisztelete 

        m., antik minták követése 

j., Isten áll a középpontban     g., nemzeti öntudat/nyelv  

        megjelenése 

k., egyetemesség (közös értékek)    h., egyéni érzelmek felvállalása 

l., latin nyelvüség      i., humanizmus                                     

                                                                                                                                                      5p 
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10. Említs olyan középkori műveket, amelyekben már megjelenik valamely reneszánsz 

vonás! (Legalább három művet említs!) 

Mely vonásokból ismertél rájuk? (Azok betűjelét írd melléjük!) 

Nagy testamentum: h; b; g; e 

Isteni színjáték: g; b; e; d; 

Naphimnusz: h; c                                                                                                                                  3p 

 

 

11. Soroljatok fel reneszánsz képzőművészeket (festőket, szobrászokat! 

Pieter Aertsen, Donatello, Leonardo da Vinci, Michelangelo, 

 

12. Kinek az alkotása? 

       Mona Lisa : Leonardo da Vinci 

       Dávid : Michelangelo 

       Az ember teremtése (Sixtus-kápolna) : Michelangelo 

       Halott Jézus : Andrea Mantegna 

       Vénusz születése : Botticelli 

A művekről másoljatok ide képeket is a felsorolás sorrendjében! 



 

 

Források: 

https://www.google.hu/search?q=janus+pannonius+és+a+reneszánsz&espv=2&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiaxcCn1pnTAhUrJMAKHTNvDCEQ_AUIBigB&biw 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

                                                                          6p 

  

13. Mikor jelenik meg a reneszánsz Magyarországon? 

15. század második fele 

       Milyen magyar képviselői  vannak?                                                                             1p 

Janusz Pannoniusz, Balassa Bálint 

 

 

 

 

 

A FELADATLAPOT A CSOPORTVEZETŐ ELEKTRONIKUSAN IS KITÖLTI ÉS ELKÜLDI 

A  vekony.erika@blathy-tata.hu  EMAIL CÍMRE. 
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