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EVALUAREA NA ŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
 

Anul şcolar 2013-2014 
 

Limba şi literatura maghiar ă matern ă 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
VARIANTA 9 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor. 
• Nu se acord ă punctaje intermediare altele, decât cele precizate  explicit prin barem. Nu se 

acord ă frac țiuni de punct. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I 45 de puncte 
1. Lehetséges válasz: 
A verses formájú szövegre jellemző a zeneiség,  melyet a rím és a ritmus teremt meg. A 
képgazdag szövegben nagyfokú személyesség, szubjektivizmus - gondolatok, érzelm ek 
kifejezése -  mutatkozik meg. Közvetlen  megnyilatkozás jellemzi. Az ábrázolás középpontjában a 
lírai én  belső világa áll.  

 9 pont 
2. Lehetséges válasz:  
„Lehullt levél, én, elenyészek.” 3 pont  
 
3. Lehetséges válasz: 
borongós, szomorú         2 pont   
Az élet elmúlásának gondolata adja a vers csendesen beletörődő,   
szomorú alaphangulatát. 4 pont  
Összesen: 6 pont 
 
4. Lehetséges válasz:  
a. megszemélyesítés - 1 pont                  
b. metafora                 - 1 pont   
A kerti fák az őszi fényben 
Talán a nyárról álmodoznak megszemélyesítés megteremti az emlékezés keltette szelíd fájdalom 
hangulatát. A már elmúltat idéző nyárhoz az álmodoznak ige révén pozitív tartalom és hangulat 
társul. 2 pont    
A Lehullt levél, én, elenyészek  metafora a további szóképekkel együtt  jelzi, hogy a természetben 
tapasztalt örök körforgásban az emberi élet mulandósága is helyet kap, s ez belenyugvó 
szomorúsággal tölti el a lírai ént. 2 pont  
Összesen: 6 pont 
 
5.  
Az élet csöndje ez a béke, A nyugalom e nagy tenyészet. összetett mondat két tagmondatból áll: 
első tagmondat Az élet csöndje ez a béke, második A nyugalom e nagy tenyészet. Közöttük 
mellérendelő kapcsolatos viszony van. 3 pont  
Ágrajz: 1 pont   
Összesen:                                                                                                                                 4 pont 
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6. Minden helyes megoldás 1 pont ot ér. 
a. minőségjelzős szószerkezet: pl. őszi fényben 
b. tárgyas:  pl. lombjaikat fölmutatják 
c. módhatározós: pl. hull szépen 
d. birtokos jelzős: pl. az élet csöndje 
Összesen: 4 pont 
 
7. Lehetséges válasz:  
Minden helyes megoldás 2 pont ot ér. 
pl. békül 
    békés 
Összesen:                                                                                                                               4 pont 
 
8. Minden helyes megoldás 1 pont ot ér, összesen: 4 pont  
őszi - melléknév 
fényben - köznév 
lehullt (levél) - befejezett melléknévi igenév 
ez - mutató névmás 
 
Helyesírás, nyelvhelyesség 5 pont 
 
SUBIECTUL al II-lea 45 de puncte 
1. Minden helyes válasz 2 pont ot ér. Összesen: 12 pont  
a) Igaz 
b) Hamis 
c) Igaz 
d) Hamis 
e) Hamis 
f) Hamis 
 
2. Lehetséges válasz: 4 pont  
Az író élete éppen olyan kalandos volt, mint az általa teremtett regényhősöké. 
 
3. Lehetséges válasz:  4 pont  
Rejtő Jenőről nem sokat olvashatunk az irodalomtörténeti szakkönyvekben. A népszerűséget 
mulatságos történetei hozták meg számára. Magánéletére jellemző a kaland. A P. Howard írói 
álnevet a kiadója felszólítására vette fel. 
 
4. 
Az érvelő szöveg formai követelményeinek betartása 2 pont 
Az érvek relevanciája 3 pont  
A szöveg logikai rendje, koherenciája 2 pont 
Eredetiség a szövegalkotásban 2 pont 
 
5. Aki mer, az nyer       3 pont  
A láthatatlan légió 
Vesztegzár a Grand Hotelban 

 
6. A helyes sorrend: b.,a., c., e., d.   5 pont 
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7. Minden helyes megoldás 1 pontot ér, összesen 3 pont  
 
mulatságos - tréfás, vicces 
sziporkázó - szikrázó, csillogó 
hamarosan – nemsokára 
 
Helyesírás, nyelvhelyesség: 5 pont  


