
Szép napot mindenkinek. 
Kértétek a népmese elemzését. 
 
 
 Basmul popular este specia genului epic în proză, aparținând literaturii populare, este creație 
anonimă, orală, colectivă și sincretică, în care întâmplări realiste se împletesc cu cele fantastice, 
punând în evidență personaje realiste sau înzestrate cu puteri supranaturale, ce reprezintă forțele 
binelui și ale răului. În basme, întotdeauna, povestea se bazează pe faptul că forțele binelui se luptă cu 
forțele răului și, la final, binele învinge. 
 Deoarece basmul ............ (cím) aparține genului epic, prezintă trăsăturile generale ale 
acestuia, are acțiune, are personaje, narator, indicele spațio-temporale sunt precizate.  
 Basmul are o formulă de început, are o formulă mediană , are o formulă finală. În (cím) este 
prezent ............. (melyik és idézet). Are personaje realiste și fantastice, cele realiste sunt ..................... 
și cele fantastice sunt .................... (a szereplőket osztályozni, melyik valós és melyik mesebeli). În text 
apar și obiecte supranaturale ca ................... (a mesebeli tárgyakat, segítő eszközöket felsorolni) și cifre 
magice. În basme, dacă nu e unul singur, trebuie să fie neapărat trei sau șapte, nouă, douăsprezece. În 
opera dată ne întâlnim cu numărul ...... (kiírni a számot) pentru că ……………… (idézni egy részt ahol az 
a szám megjelenik, vagy saját szavakkal leírni, hogy van jelen az a szám a szövegben). 
 În basmul dat sunt prezente și motive literare specifice, ca .............. (împăratul cu trei fii, 
interdicția, încălcarea interdicției, călătoria eroului, ajutoarele, lupta și altele – ezek közűl kiválasztani 
amelyik jelen van az adott mesében).  
 Înainte să fie culese, basmele erau, pur și simplu, povestite, erau spuse de țărani, deci conțin 
regionalisme, expresii populare, astfel, redau fidel elementele vocabularului popular, cum ar fi 
.................... (kiírni népies szavakat, kifejezéseket) ceea de duce la oralitatea stilului. 
 Toate aceste trăsături dovedesc apartenența textului ............ (cím) la specia basmului popular. 
 
 
 
A tesztes könyv 10-es és 22-es tesztjének I. része népmese, B feladat igazolni. 
Ezt a kettőt a fenti elemzés alapján oldjátok meg és küldjétek az emarosfoi@gmail.com címre, hogy 
nézzem meg, javítsam ki. Ha valaki másképp elemzi, tudjátok, nem baj, de látni akarom leírva.  
Kérés: ha lehet word-ba küldjétek. Ha nem tudjátok, PDF-be, de NE FÉNYKÉP legyen. Ha word-ba jön, 
abban direkt tudok javítani, a más formátumokat ki kell nyomtassam, ezért ne legyen fénykép (sok 
festéket felvesz és nem tudok venni, tudjátok, bezárt a bolt           ) 
 
Jó munkát. 


