
Kedves 12. A!
Kérném a hiányzó kérdéseket, a határidő lejárt! Szerencsésebb, ha Ti adjátok meg a kérdéseket, egyébként én írom meg, és azokat nem fogjátok ismerni előre!
Még a héten megírjuk ezt a dolgozatot, arra készüljetek!


A regény

1, Melyik században volta legelterjedtebb a műfaj a regény?


1p

2, Melyek voltak azok a regények, amelyek nagy számban születteka  középkorban?


1p

3, Milyen társadalmi rétegek hatására lett az elbeszélő irodalom legnépszerűbb műfaja a regény?

1p

4, Milyen regénytípusokat különböztetünk meg?

2p

5, Mi a kalandregény?


4p

6, Mit jelent a jellemregény vagy fejlődésregény?


2p

7, Milyen regényelemeket különböztetünk meg? 



8p


8, Mi a regénycselekmény?


1p

9, Milyen változások voltak a XX. század után?


5p

10, Ki a regényhős?

2p

10+1, Mit jelent a regényidő?

3p



1. Hol és hogyan jelent meg az először a Beszterce című mű? 4 pont
2. Mikor jelent meg először kötetben? 2 pont
3. Mikszáth kitől hallotta a történetet? 2 pont
4. Hány részből áll a történet? 2 pont
5. Mikor játszódik a történet? 2 pont
6. A főhős hányadik században érzi magát? 2 pont
7. Milyen helyszíneken játszódnak az események? 2 pont
8. Keletkezés körülményei? 2 pont
9. Sorold fel a részek címeit! 8 pont
10. Mi a mű alcíme? 2 pont
+1. Mi a főszereplő neve? 2 pont
	
Hogyan menekült meg Pongrácz István vára? 	1 pont

Melyik törvény végett nyilvánították kastéllyá a nedeci vár? 	2 pont
A polgárság miért szerette volna,hogy egy nő is legyen a várban? 	3 pont
Miért záratta be Pongrácz István Behenczy Károlyt a várbörtönbe? 	2 pont
Ki volt Trnowszky György? 	1 pont
Hány társadalmi réteg jelenik meg a műben?Melyek voltak azok? 	2 pont
Miért hívatott Pongrácz István asztalost? 	2 pont
Mi volt Pongrácz István lovának a neve,és mit csinált vele? 	2 pont
Ki mondta: „Az utolsó várúr meghalt.” 	3 pont
Kik házasodtak össze a regény végén? 	2 pont
Milyen lap írt az esküvőről részletesen? 	3 pont
	Összesen 23 pont
	
Mit jelent az Estella név?

Kivel szökött el Estella?
Kinek az életében kapott nagyon szerepet Apolka?
Kibe szerelmes Tarnóczy Emil?
	Mennyiért vette Pongrácz Estellát?
Mi Estella eredeti foglalkozása?
Hol keresett Estella és Károly menedéket?
Hogy hívják Trnowszky György lányát?
	Kinél helyezték el Apolkát?
	Kibe szerelmes Apolka?
+1 Mi a címe az Első résznek?


