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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 cím által sugallt téma                                      3 pont 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 3 pont, érvényes, de csak részben 

kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
Lehetséges tartalmi elemek:  vallásos tartalom, a transzcendens hatalom megszólítása, a 

beszélő kérő-könyörgő magatartása, a megszólaló kiszolgáltatott helyzete stb. 

b. beszélő és címzett viszonya                                                    7 pont 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 7 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 lírai én és Isten közvetlen kapcsolata: személyesség, 

vallomásosság, sürgető türelmetlenség, reménykedés Isten kegyelmességében, bizalmaskodás, 

alkudozó hangnem stb. 
c. a szövegben megjelenített értékrend                                                 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: evilági, humanista értékek:   az egyén erkölcsi - szellemi 

értékeinek felmagasztalása (pl. vitézség, hírnév, tisztesség, bátorság);  a földi boldogság, a teljes 

emberi kibontakozás igénye stb. 

d. a korszak gondolkodásmódja                                         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: A szöveg a reneszánsz mentalitást tükrözi, pl.: formakultusz,  a 

személyes boldogulás előtérbe helyezése, világias gondolkodás, az élet örömeit, szépségeit is 

értékelő vallásosság stb. 

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

10 pont  



Inspectoratul Școlar Județean Covasna – Kovászna Megyei Tanfelügyelőség 

 

 

 
 
              

SUBIECTUL al II-lea                                                        30 de puncte)  
a.  stílusréteg megnevezése indoklással egybekötve                    5 pont 

Lehetséges válasz: tudományos stílus – 2 pont 
Indoklás: tudományos témakör kifejtése; tényszerű, pontos fogalmazás, szakkifejezések, 

kijelentő mondatok, logikus mondatszerkezetek, ok-okozati összefüggések/következtetések 

megfogalmazása stb. - 3 pont 
b. költői portré                                                                            5 pont 
Lehetséges válasz: A szerelem ihlette költő leszámol az önzsánerezéssel, a korábbi kötetekből 

kirajzolódó indulatos költői önarckép helyébe teremt egy másikat: bevallja szegénységét, 

félénkségét. 

c. a fa-jelkép értelmezése                                    5 pont 
Lehetséges válasz: öt jelképes tartalom megnevezése, pl.: világgyűlölet, remény, ellenséges 

világ, fellobbanó szerelem, érzelmektől túlcsorduló szív, a szerelem mitikus dimenziója 

d.  véleménykifejtő szöveg alkotása                     10 pont 
Értékelési szempontok: 

 egyéni véleményalkotás: 4 pont 
 hivatkozás a megadott szövegre: 2 pont 

 hivatkozás olvasmányélményekre: 2 pont 
 kreativitás: 2 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. a történelmi műballada műfaji sajátosságai                         5 pont 
Lehetséges tartalmi elemek: verses epikai műfaj, történelmi téma feldolgozása;                                          

lírai, drámai és epikai elemek keveredése; szövegtípusok: narratív és leíró részek, párbeszédek;                                                                                   

kihagyásos szerkesztés, szaggatottság, elhallgatás stb.                        

b. téma, helyzet, szereplők viszonyrendszere                                              5 pont 

Lehetséges tartalmi elemek: a választott mű témájának meghatározása, a megjelenített helyzet 

bemutatása (pl. erkölcsi zsarolás, fenyegetés, ellenállás stb.), a szereplők viszonyrendszerének 

bemutatása (pl. kiszolgáltatottság, elnyomás) 
c. témaválasztás és az elbeszélés ideje közti összefüggés vizsgálata                        5 pont 
Lehetséges tartalmi elemek: a példázatos jelleg kifejtése, pl. az önkényuralom korában a haza 

iránti elkötelezettség megfogalmazása, az erőszak elutasítása, a helytállás szükségessége; a bűn 

és bűnhődés motívuma stb. 
d. a jellemteremtés  eszközeinek felismerése és példázása                              5 

pont 
Lehetséges tartalmi elemek:  közvetlen elbeszélői leírások, a hős cselekedtetése, beszéltetése, 

mások általi bemutatása, a környezetrajz mint a lelkiállapot tükre stb. 

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


