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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 2 

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 versben megjelenített értékrend                    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: az emberiség ügyének felvállalása, az egyéni értékek 

kihangsúlyozása (“Láng van szívemben, égből eredt láng), majd lemondás róluk (“Meghalni az 

emberiség javáért”); önfeláldozás a közösség érdekeiért; a közösség iránti felelősségtudat; bibliai 

párhuzamok: a kereszthalál vállalása stb. 

b. a vershelyzet és a versbeszéd sajátosságai         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: megszólalás az ima beszédhelyzetéből, a megszólított személye: a 

sors, szenvedélyes hangnem stb. 

c. az alakzatok hatásfokozó szerepe                              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: az alakzatok szövegbeli funkcióinak, stilisztikai érékeinek 

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

vagy szemléltetése).  

Felkiálások: a beszélő szenvedélyes elkötelezettségét jelzik 

Ellentétezés: szép halál – hasztalan élet: érvként a kérés jogosságáért  

Ismétlés: „Meghalni az emberiség javáért” -”szép halál” - „így halok meg”: a mártírhalál 

óhajának nyomatékosítása 

Túlzás: „Minden szívütésem egy imádság” - a szenvedélyesség kifejeződése 

d. romantikus gondolkodásmód          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: témaválasztás, hazafias gondolkodás, a szabadság kultusza, 

látomásosság,  expresszív szóanyag, hatásfokozó eszközök, pl. felnagyítás, ellentétezés, 
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felkiáltások stb. jelenléte 

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

pont 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                              (30 de puncte) 

a.  A nyelvi közlés tényezőinek megnevezése        4 pont 

adó: Szabó Lőrinc, vevő: a szöveg olvasója, csatorna: vizuális (a könyv), kód: nyelvi 

b.   A kommunikációs funkció megnevezése 2 pont, indoklás 4 pont.      6 pont 

Lehetséges válasz: Információközlés, a szerző bemutatja a kötetet, személyes indítékairól beszél. 

c.               5 pont 

Lehetséges válasz: A könyv azért készült, hogy gyönyörködtessen, hogy az olvasó barátja 

legyen, és azért is, hogy a műfordító ne legyen egyedül. 

d.                       10 pont 

Értékelési szempontok: 

 a téma kifejtése – 4 pont 

 a szövegtípus sajátosságainak figyelembe vétele – 3 pont 

 eredetiség, kreativitás – 3 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 legenda műfaji sajátosságai               5 pont 

Lehetséges tartalmi elemek: szentek élettörténetét elbeszélő kisepikai alkotás, eredetileg 

szerzetesek és apácák okulására szolgált, fő eleme a szent erényeinek felsorolása és 

csodatételeinek bemutatása stb. 

b. a középkori világkép                                                     5 pont 

Lehetséges tartalmi elemek: teocentrikus világkép, a szent szerelem korszaka, a keresztény 

értékrend kizárólagossága, aszkézis, a névtelenség mint az alázat jele, latin nyelvűség, ciklikus 

időképzet stb. 

c. példázatosság a történetalakításban                                       5 pont 

Lehetséges tartalmi elemek: a hős környezetének, tetteinek, szándékainak bemutatása a 

kortársakhoz szólás igényével, a történeti olvasatok változásai: az értékrend 

érvényessége/érvénytelensége a mű keletkezésének idején/napjainkban stb.  

d. a hősteremtés eljárásai           5 pont 

Lehetséges tartalmi elemek: a hős alakja tettei/beszéde/mások jellemzése által, az elbeszélő 

viszonyulása a hőshöz: objektivitás/szubjektivitás, a felnagyítás/túlzás/eszményítés szerepe a hős 

alakjának megteremtésében  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  


