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Emelt szintű oktatás dráma tantárgyból 
 

 
A színház, az anyanyelv, az irodalom és a média olyan területei iránt vonzódó fiatalok 
jelentkezését várjuk, ahol fontos a személyes jelenlét, a megszólalás. Várjuk 
mindazokat a diákokat, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy kipróbálják képességeiket és 
szeretnék, hogy kapcsolatteremtő képességük, személyiségük, beszédkészségük, 
kreativitásuk fejlődjön. Az oktatási program elsősorban ahhoz nyújt segítséget, hogy a 
tanulók felkészüljenek a humán és művészeti területeken történő továbbtanulásra a 
felsőoktatásban. 
A jelentkezési lap beadásával egyidejűleg kérünk egy fényképes önéletrajzot és ehhez 
hangzó anyagot, cd-t, egyéb dokumentumot mellékelhet a tanuló korábbi 
eredményeiről. (Kérjük, hogy a felvételiző tanuló minden dokumentumon tüntesse fel 
a nevét). 
 
Felvételi pontszámítás:  
 

 Hozott pont az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján: 7. osztály év 
végi és 8. osztály félévi tantárgyak eredményének (magyar nyelv ÉS irodalom, 
történelem, matematika és idegen nyelv) az összegének a fele, azaz maximum 
20 pont. 
 

 Központi matematika és magyar írásbeli eredmények beszámítása: 
A matematika írásbelin szerezhető maximum 50 pont, illetve a magyar írásbelin 
szerezhető maximum 50 pont, azaz összesen maximum 100pont. 
 

 A gyakorlati felvételin „megfelelt” minősítést szerzett tanulók, szóbeli 
felvételi vizsgán vehetnek részt, ahol 40 pont érhető el. 
 

A felvételi eljárás során összesen 160 pontot szerezhetnek a jelentkezők. 
 
A felvételi tárgya: 
 
1. Gyakorlati felvételi vizsga: „megfelelt”/ „nem megfelelt” minősítés 

 öt szabadon választott vers vagy próza; 

 egy népdal éneklése és szolmizálása; 

 egy műdal eléneklése; 

 ritmusérzék, esetleges hangszeres ismeretek felmérése; 

 mozgáskészség, kreativitás felmérése. 
 

A gyakorlati vizsgán „megfelelt” minősítést kapott tanulók névsora a felvételi vizsgát 
követő munkanapon megtekinthető a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban illetve az 
iskola honlapján. 
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2. Szóbeli felvételi vizsga: magyar irodalom 
 
Azok a tanulók vehetnek részt a szóbeli vizsgán, akik a gyakorlaton megfelelt minősítést 
kaptak. Az elméleti szóbeli vizsga részét képezik a gyakorlati vizsga anyagához 
kapcsolódó kérdések (max. 25 pont), valamint magyar irodalomból felvételiznek (max. 
15 pont) 
A szóbeli felvételi tételhúzás alapján történik, a jelentkező egy témát és abból egy 
konkrét feladatot kap.  
Minden tételnél elvárás, hogy  

 a felvételiző rövid életrajzi összefoglalót ismertessen  

 és rendelkezzen műelemző készséggel, illetve hogy a következő művekből 
idézetet tudjon előadni: 

 Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

 Vörösmarty Mihály: Szózat 

 Kölcsey Ferenc: Himnusz 

 Kölcsey Ferenc: Huszt 

 Petőfi Sándor: Szeptember végén 

 Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

 Egy szabadon választott vers Ady Endre 
költészetéből 

  
A szóbeli felvételi témakörei: 

 Népmese, népmonda 

 Csokonai Vitéz Mihály 

 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

 Kölcsey Ferenc 

 Vörösmarty Mihály 

 Petőfi Sándor költészete 

 Petőfi: János vitéz 

 Arany János: Toldi 

 Arany János költészete (egy szabadon választott ballada) 

 Jókai Mór egy regényének elemzése 

 Mikszáth Kálmán novellái vagy egy regényének elemző bemutatása  

 Móricz Zsigmond egy regényének vagy egy novellájának elemző bemutatása 

 Egy „nyugatos” költő (Babits Mihály vagy Kosztolányi Dezső vagy Tóth Árpád 
vagy Juhász Gyula) bemutatása 

 Ady Endre 
 

Műfajelmélet: 

 A líra meghatározása, lírai műfajok (dal, óda, elégia, episztola, epigramma) 

 Az epika fogalmának meghatározása, epikai műfajok (ballada, elbeszélő 
költemény, regény, novella, eposz) 

A dráma felvételi vizsgán szerzett pontok (max. 40 pont) fontos részét képezik a 

felvételi összpontszámának.  
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