
FELADATLAP A BEAVATÁS FEJEZETHEZ

1. Fogalmazz meg legalább öt állítást a beavatási szertartásokról!

	

	

	

	

	

2.  Egészítsd ki az itt következő mondatokat EGYETLEN szóval! Olyan szót válassz, amely ér-
telmessé és igazzá teszi a mondatot!

1)	 A	 _________________	 egy	 közösségnek	 olyan	 nemzedékről	 nemzedékre	 hagyományozott	
történetei,	amelyek	a	puszta	szórakoztatáson	túl	többnyire	más	funkcióval	is	rendelkeznek.

2)	 A	_________________	olyan	rövid	epikus	műfaj,	amely	rendszerint	egy	cselekményszálon	fut,	
kevés	helyszínen	játszódik.

3)	 A	mondat	_________________-nak	azt	a	cselekvést	hívjuk,	amelyet	a	megnyilatkozás	kimo-
ndásával	végrehajtunk.

4)	 A	 szövegben	a	mondatok	 közti	 kapcsolatoknak	 két	 fő	 típusuk	 van:	 _________________	és	
_________________	kapcsolat.

5)	 A	társadalomban	az	éppen	aktuális	szituációban	társadalmi	státusunknak,	korunknak,	nemünknek	
stb.	megfelelően	különböző	_________________-t	töltünk	be.

3. Egy barátodnak novellaelemző házi dolgozatot kell írnia. Nagyon kétségbe van esve, nem 
tudja, hogyan fogjon hozzá a feladathoz. Írj egy „puskát” neki! Ezen szerepeljenek olyan szem-
pontok, amelyeket az elemzés során meg kell vizsgálnia. Könnyítsd meg a munkáját, és logiku-
san próbáld meg elrendezni ezeket a szempontokat (rajzolhatsz is).

	

	

	

	

	

	

	

	



4.  Válaszd ki valamelyik novellát az elmúlt órák olvasmányai közül, és írj róla egy 15 soros aján-
lót a szüleidnek! Indokold meg, miért lenne fontos, hogy ők is elolvassák ezt a szöveget!

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

5. Miért érezzük összetartozónak az alábbi mondatokat? Magyarázd meg, mitől tekinthetők 
szövegnek!

1. szöveg:
Egy kengurut keres négy napja a chicagói rendőrség, az állat a külvárosokban bolyong. Értetlenül állnak 
a rejtély előtt, hogyan került a távoli ausztrál tájakról az amerikai városba a másfél méter magas állat. 
Ugyanis egyetlen környékbeli állatkertből sem tűnt el az utóbbi időben kenguru.

	

	

	

2. szöveg:
–Nyisd	ki	a	szemed,	kicsi	gazdám!
–Kinyitottam,	édes	lovam.
–Hát	most	mit	látsz,	kicsi	gazdám?
–Ezüsthidat,	édes	lovam.

	

	



	

6. Melyik szituációkban performatívak a dőlt betűs igék? Karikázd be a számukat!

1.		 „Mivel	senki	nem	jelentkezik	szólásra,	a	vitát	ezennel	lezárom.”

2.	 „Fontos,	hogy	ne	menjen	levegő	a	befőttbe,	mert	akkor	megromlik.	Ezért	dunsztolás	előtt	jól		
lezárom	az	üvegeket.”

3.		 „Meglátom	majd,	hogy	tehetek-e	valamit	az	érdekében.”

4.  „Megígérem,	hogy	nem	kések	el	többet!”

5.		 „Ha	levonod	a	tanulságot,	nem	követed	el	még	egyszer	ezt	a	hibát.”

6.		 „A	kiállítást	megnyitom.”

Helyezd a megállapít	igét	egy	olyan	szituációba,	amelyben	performatív	értéke	van,	és	egy	olyanba,	
amelyben	nem!

	

	

7.  A formulákról tanultak alapján fogalmazd meg, miket rontott el a második beszélő az alábbi 
szituációkban! Melyik az a párbeszéd, ami különbözik a többitől? Miért? 

a)
-Fiam, ha még egyszer kérdezés nélkül elviszed az autót, majd ad neked apád!
-Mit?

b)
-Volt szerencsém. Remélem, még találkozunk!
-Nekem sajnos nem volt.

c)
-Holnap dolgozatot írunk matekból.
-Hú, akkor egy szalmakalappal!

d)
-Megnézheted magad, ha hazudni mersz nekem!
-Hol?


