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Osztályozóvizsga követelmények 

Tánc és dráma 

 

Nyolcosztályos gimnázium  

5. évfolyam 

 

 

Írásbeli típusai: 
 

- Tesztfeladatok 

 

- Fogalmazás 

Témái, feladattípusai 

 

A dráma és színház formanyelvéhez 

kapcsolódó fogalmak 

Élménybeszámoló színházi előadásról 

Szóbeli témakörök 
1.Csoportos játék és megjelenítés 

 

 

 

 

2. Rögtönzés és együttműködés 

 

 

 

3. A dráma és a színház 

formanyelvének tanulmányozása 

 

 

 

 

4. Történetek feldolgozása 

 

 

 

5. Megismerő és befogadóképesség 

 

Fogalmak 
1.Bemelegítés, testtartás, gesztus, mimika, 

tekintet, hangerő, hangsúly, koncentráció, 

lazítás, együttműködés, egyensúly, bizalom. 

 

 

2. Indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás, 

járás, futás, mozdulatkitartás, testtartás, 

gesztus, mimika, maszk, karakter. 

 

3. Szándék, feszültség, konfliktus, jelenet, 

dialógus, monológ, típus, ellentét, párhuzam, 

fordulópont/tetőpont, főszereplő,  

mellékszereplő, késleltetés, ritmus, tér. 

 

 

4.Dramatikus tevékenységformák, feszültség, 

improvizáció, cselekmény, jelenet, 

konfliktus. 

 

5. Díszlet, jelmez, kellék, jelenet, 

tánctípusok. 

A továbbhaladás feltételei 

 

A csoportos játékok során tudjon alkalmazkodni a társaihoz, ill. tanulja meg saját érdekeit 

kulturáltan érvényesíteni.  

Életkorának megfelelően tudjon megnyilvánulni különböző társas helyzetekben. 

Legyen képes több szempontból értékelni, és drámajátékos tevékenységben megmutatni egy-

egy helyzetet. 

A megbeszéléseken legyen képes önálló véleményt megfogalmazni, tapasztalatot szerezni 

önmaga és társai tevékenységének elemző értékelésében, ugyanakkor mások munkájának 

elismerésére, tiszteletére is.  

 

Sajátítsa el a különféle, a figyelem összpontosítására szolgáló koncentrációs és lazító 

játékokat és tevékenységeket.  

 

Ismerjen néhány, népszokásokhoz vagy ünnepkörökhöz köthető hagyományt. 



 

Legyen képes a nonverbális kifejezőeszközök helyes és tudatos használatára, ill. az élőszó 

zenei kifejezőeszközeinek helyes és tudatos használatára. 

 

Ismerje a színház és a dráma formanyelvének egyszerűbb kifejezési formáit és azokat tudja 

alkalmazni saját élményű dramatikus tevékenységekben, különböző dramatikus 

munkaformákkal.  

Legyen képes irodalmi művekről, ill. színházi előadásokról megfogalmazni saját élményeit, 

ehhez ismerje és tudja használni a legalapvetőbb dramaturgiai, drámaszerkezeti és színházi 

alapfogalmakat. 
 

 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

Tánc és dráma 

Nyolcosztályos gimnázium  

 
6. évfolyam 

Informatika-kommunikáció emelt óraszámú képzés 

 

Írásbeli típusai: 

 

- Tesztfeladatok 

 

- Fogalmazás 

Témái, feladattípusai 

 

A dráma és színház formanyelvéhez 

kapcsolódó fogalmak 

Élménybeszámoló színházi előadásról 

Szóbeli témakörök 

1.Csoportos játék és megjelenítés 

 

 

 

 

2. Rögtönzés és együttműködés 

 

 

 

3. A dráma és a színház formanyelvének 

tanulmányozása 

 

 

 

 

4. Történetek feldolgozása 

 

 

 

5. Megismerő és befogadóképesség 

 

Fogalmak 

1.Bemelegítés, testtartás, gesztus, mimika, 

tekintet, hangerő, hangsúly, koncentráció, 

lazítás, együttműködés, egyensúly, bizalom. 

 

 

2. Indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás, 

járás, futás, mozdulatkitartás, testtartás, 

gesztus, mimika, maszk, karakter. 

 

3. Szándék, feszültség, konfliktus, jelenet, 

dialógus, monológ, típus, ellentét, párhuzam, 

fordulópont/tetőpont, főszereplő,  

mellékszereplő, késleltetés, ritmus, tér. 

 

 

4.Dramatikus tevékenységformák, feszültség, 

improvizáció, cselekmény, jelenet, 

konfliktus. 

 

5. Díszlet, jelmez, kellék, jelenet, 

tánctípusok. 

A továbbhaladás feltételei 

 

A csoportos játékok során tudjon alkalmazkodni a társaihoz, ill. tanulja meg saját érdekeit 

kulturáltan érvényesíteni.  

Életkorának megfelelően tudjon megnyilvánulni különböző társas helyzetekben. 

Legyen képes több szempontból értékelni, és drámajátékos tevékenységben megmutatni egy-

egy helyzetet. 



A megbeszéléseken legyen képes önálló véleményt megfogalmazni, tapasztalatot szerezni 

önmaga és társai tevékenységének elemző értékelésében, ugyanakkor mások munkájának 

elismerésére, tiszteletére is.  

 

Sajátítsa el a különféle, a figyelem összpontosítására szolgáló koncentrációs és lazító 

játékokat és tevékenységeket.  

 

Ismerjen néhány, népszokásokhoz vagy ünnepkörökhöz köthető hagyományt. 

 

Legyen képes a nonverbális kifejezőeszközök helyes és tudatos használatára, ill. az élőszó 

zenei kifejezőeszközeinek helyes és tudatos használatára. 

 

Ismerje a színház és a dráma formanyelvének egyszerűbb kifejezési formáit és azokat tudja 

alkalmazni saját élményű dramatikus tevékenységekben, különböző dramatikus 

munkaformákkal.  

Legyen képes irodalmi művekről, ill. színházi előadásokról megfogalmazni saját élményeit, 

ehhez ismerje és tudja használni a legalapvetőbb dramaturgiai, drámaszerkezeti és színházi 

alapfogalmakat. 

 

 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

Tánc és dráma 

Nyolcosztályos gimnázium  

 

 

9. évfolyam 

Írásbeli típusa: 

 
Tesztfeladatok 

 

Esszékérdés 

 

Témái, feladattípusai 

 

A dráma és színház formanyelvéhez 

kapcsolódó fogalmak 

Színházi előadás elemzése 

Szóbeli témakörök 

 
1. Csoportos játék és megjelenítés 

 

 

2.Rögtönzés és együttműködés 

 

 

3. A dráma és a színház formanyelvének 

tanulmányozása 

 

4 Történetek feldolgozása 

 

 5. Megismerő- és befogadóképesség 

 

 

 

Fogalmak 

 

1. Koncentráció, ritmus, tempó, térérzékelés, 

stílus, testérzékelés, hangulat, érzelem. 

 

2.Stílus, karakter, viszonyok, feszültség, 

státusz, kontraszt, harmónia-diszharmónia, 

fokozás, variáció, arányosság, hatás. 

 

3. Sűrítés, feszültség, tét, fókusz, keret, 

kontraszt, szimbólum 

 

4. Sűrítés, dramatizálás, szituáció, motiváció, 

történet, cselekmény, adaptáció. 

 

5. Dramaturgiára, szcenikára, színészi játékra 

vonatkozó legfontosabb alapfogalmak. 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló legyen képes a pontos önkifejezésre, a mások előtti megnyilatkozásra és 



együttműködésre. 

Tevékenyen vegyen részt szerepjátékokban, csoportos improvizációkban. 

Tudatosan és kreatívan tudja alkalmazni a megismert munkaformákat.  

Sajátítsa el, és legyen képes alkalmazni a megismert dramaturgiai fogalomkészletet. 

Legyen képes színházi előadásokról a színház –és drámaelméleti ismeretei alapján önálló 

véleményt alkotni, drámás eszközökkel feldolgozni a látottakat. 

Az elsajátított dramatikus eszközöket tudatosan alkalmazza események, művészeti alkotások 

feldolgozásában, megjelenítésében. 

 

 


