
Inspectoratul Școlar Județean Covasna – Kovászna Megyei Tanfelügyelőség 

 

 

Examenul de bacalaureat 2018 
Proba E-b) 

SIMULARE JUDEŢEANĂ 
Noiembrie 2017 

Limba şi literatura maghiară maternă 

Filiera teoretică – profilul real; Filiera tehnologică; 
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 
          VARIANTA 1 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: 
 Minden más, a javítókulcstól eltérő helyes megoldás elfogadható. 
 Töredék pontszám nem adható, de a részleges megoldásokért a javítókulcs utasításai 

alapján pontlevonás jár. 

 A megjelenés 10 pontot ér. A végső jegyet az összpontszám 10-zel való elosztása adja. 

SUBIECTUL I.                                                              (30 de puncte)  
a. a vers érzésvilága                     5 pont 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben 

kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben 

kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
Lehetséges tartalmi elemek: az imádott nő felmagasztalása, a hajdani szerelem emléke, 

elragadtatás, behódolás, a szerelem mint az élet értelme stb. 

b. a beszélő és a címzett közti viszony                              4 pont 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 4 pont, érvényes, de csak részben 

kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
Lehetséges tartalmi elemek: udvarló vers, a trubadúrlíra jellegzetes vershelyzete;  

közvetlenség: személyesség/vallomásosság, könyörgés a szerelemért; a lírai én behódolása, a lírai 

én mint alávetett fél stb. 
c. szóképek és alakzatok hatásfokozó szerepe             6 pont 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 6 pont, érvényes, de csak részben 

kifejtett válasz 5 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben 

kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
Lehetséges tartalmi elemek: a szóképek és az alakzatok szövegbeli funkcióinak, stilisztikai 

értékének megragadása (pl. a szöveg bizonyos gondolatainak értelmi/érzelmi kifejezése, 

hangsúlyozása vagy szemléltetése). 
Túlzó metaforák, mataforahalmozás:  „két szemem világa, életem csillaga” , „reménlett jóm, 

kincsem” - a hölgy szépségét, különlegessségét írják le, egyúttal érzékeltetik az érzelmek 

intenzitását is. 
Alakzatok: retorikai kérdés: „Mi örömmel hintsem én ez árva életemet (…), hogyha utálod azt, ki 

téged néz (...)?” - funkciója a lelkiállapot bemutatása;  halmozások: „szemem világa, életem 

csillaga, szívem, szerelmem, lelkem” - az elragadtatás kifejezői; ellentétezés: „ Ki csak terajtad 

áll, s nálad nélkül halál” - az érzés szélsőségességét érzékelteti; felkiáltás: „végy szerelmedben 

éngem!” - a beszélő vágyainak, sóvárgásának kifejezése. 
d. reneszánsz világkép                       5 pont 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben 

kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben 
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kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
Lehetséges tartalmi elemek: a személyes léthelyzet megjelenítése, evilági boldogság, a földi 

szerelem felmagasztalása, a női szépség kultusza, a természet szépségeinek megjelenése stb. 

Logikus gondolatmenet, szövegkohézió, helyesírás, helyes fogalom- és nyelvhasználat: 10 

pont 

SUBIECTUL al II-lea                                                       (30 de puncte)        
a. a helyesírás négy alapelvének megnevezése 2 pont, példázásuk 2 pont.          4 pont 

Lehetséges válasz:  
kiejtés szerinti írásmód: mai 
szóelemző írásmód: kétségkívül 

egyszerűsítő írásmód: annyival 
hagyományos írásmód: ünnepélyes 
b. a szöveg tagolása                  6 pont 

Lehetséges válasz: Az első bekezdés vallomásos jellegű, a szerző születésnapja és Összes 

költeményei megjelenése alkalmából a képmutató világról, az őszinteségről elmélkedik. A 

második bekezdés témája a költő fogadtatása, a kritika és a közönség ellentmondó értékítélete. 
c. a megnevezett dátum fontossága                            5 pont 

Lehetséges indoklás:  Petőfi Sándor születésnapja január 1., 1847-ben, az Összes költemények 

sajtó alá rendezése közben visszagondol költői pályafutására, elmélkedik a közönséggel való 

viszonyáról. 

d. véleménykifejtő szöveg                                  10 pont 
Értékelési szempontok: 

  önálló véleményalkotás: 3 pont 
  a téma kifejtése, hivatkozás irodalmi/nem irodalmi példákra: 4 pont 

  kreativitás: 3 pont  

Logikus gondolatvezetés, szövegkohézió, nyelvhelyesség, helyesírás                  5 pont 
SUBIECTUL al III-lea                                                      (30 de puncte)    
Érvényes, műismereten alapuló, szövegpéldákkal is alátámasztott, kifejtett válasz: 5 pont, 

érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, 

részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
a. az irodalmi levél műfaji sajátosságai              5 pont 

Lehetséges tartalmi elemek: a személyes közlést helyettesítő, formailag kötött műfaj, amelyben 

a feladó E/1.-ben szól a címzetthez; tartalma, hangneme nagy változatosságot mutat. 

b. stílusjegyek                       5 pont                 
Lehetséges tartalmi elemek: a szentimentalista/rokokó stílusjegyek megnevezése, pl.: 

érzelemkultusz, érzékenység, lelki folyamatok elemzése, válsághangulat, az egyén 

kiszolgáltatottsága/könnyedség, báj, dekoratív elemek (érzelmi telítettségű jelzők, 

jelzőhalmozások, szójátékok, szemléletes metaforák), törekvés az elmés szórakoztatásra (tréfás 

kifejezések), a játékos és komoly keveredése, irónia és önirónia, pátosz/az élőbeszéd 

temészetessége stb. 
c. valóság és fikció viszonya                                    5 pont 
Lehetséges tartalmi elemek: a szentimentalista énregény előszavát képező fiktív levél/a 

valóságosnak ábrázolt fiktív nagynéni alakja; a levelek keltezése (mint a hitelesség látszatát keltő 

eszköz), az elbeszélő szerepbe való helyezkedése (16 éves szerelmes lány/unokaöcs) stb. 
d.  a levélírás körülményei                                  5 pont 

Lehetséges tartalmi elemek: a levélíró léthelyzetének bemutatása: magány, kiszolgáltatottság, 
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emberi kapcsolatok hiánya; ellenséges/barátságtalan környezet; az írás mint a személyes 

kapcsolatokat helyettesítő eljárás; beszélő és címzett bensőséges viszonya stb. 

Logikus gondolatmenet, szövegkohézió, helyesírás, helyes fogalom- és nyelvhasználat, 

valamint az értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása.         10 pont 
Tökéletesen összefüggő szöveg, logikus gondolatmenet, tartalmi és formai jegyek betartása:  
5 pont, helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalomhasználat, két-három jellemző 

tárgyalása: 3 pont, logikus gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat: 2 pont, töredezett 

gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat, kísérlet értekező szöveg alkotására: 1 pont. 
Helyesírás, nyelvhelyesség: 5 pont  


