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Examenul de bacalaureat na țional 2017 
 

Proba E. b) 
 

Limba şi literatura maghiar ă matern ă 
Varianta 9  

Filiera teoretic ă – Profilul umanist; Filiera voca ţional ă – Profilul pedagogic  
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.  
 
I. TÉTEL 30 pont 
Olvassa el figyelmesen a következ ő költeményt, majd értelmezze körülbelül két oldalny i 
összefügg ő szövegben a megadott szempontok alapján! 
 

Radnóti Miklós: Erőltetett menet 
 

Bolond, ki földre rogyván      fölkél és újra lépked, 
s vándorló fájdalomként      mozdít bokát és térdet, 
de mégis útnak indul,      mint akit szárny emel, 
s hiába hívja árok,      maradni úgyse mer, 
s ha kérdezed, miért nem?      még visszaszól talán, 
hogy várja őt az asszony      s egy bölcsebb, szép halál. 
Pedig bolond a jámbor,      mert ott az otthonok 
fölött régóta már csak      a perzselt szél forog, 
hanyattfeküdt a házfal,      eltört a szilvafa, 
és félelemtől bolyhos      a honni éjszaka. 
Ó, hogyha hinni tudnám:      nemcsak szivemben hordom 
mindazt, mit érdemes még,      s van visszatérni otthon; 
ha volna még! s mint egykor      a régi hűs verandán 
a béke méhe zöngne,      míg hűl a szilvalekvár, 
s nyárvégi csönd napozna      az álmos kerteken, 
a lomb között gyümölcsök      ringnának meztelen, 
és Fanni várna szőkén      a rőt sövény előtt, 
s árnyékot írna lassan      a lassú délelőtt, - 
de hisz lehet talán még!      a hold ma oly kerek! 
Ne menj tovább, barátom,      kiálts rám! s fölkelek! 

 
Bor, 1944. szeptember 15. 

 
a. a cím, a szöveg és a sorok tördelése közötti kapcsolat 5 pont  
b. az ellentét szerepe 5 pont  
c. a tragikum és idill egymással feleselő képei 5 pont  
d. a vers hangulata  5 pont  

 
A költemény értelmezésének megfogalmazási módja külön elbírálásban részesül, melynek 
szempontjai a logikus gondolatmenet, szövegkohézió, helyesírás, helyes fogalom- és 
nyelvhasználat.  10 pont 
 
Megjegyzés: A szövegalkotásban a szempontok sorrendjének a betartása nem kötelező. A 
terjedelem nem befolyásolja a pontozást.  
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II. TÉTEL 30 pont 
Olvassa el a következ ő szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó felada tokat! 
 

A különböző fejlődési szakaszokban a gyerekeknek különböző játékokra van szükségük. A 
változatosság és a játékok formáinak és tartalmának fokozatos gazdagítása elősegíti a szociális és 
fizikai fejlődést. A gyerekek a játék által ismerkednek környezetükkel, a világban zajló 
eseményekkel, a tárgyak különféle tulajdonságaival és a közösségi élettel. Segítségével szinte 
észrevétlenül tanulnak és fejlődnek, miközben mindez még élményt is nyújt a számukra. Pár hetes 
korukban a babák még egy csörgővel is hosszasan eljátszanak, később azonban egyre 
bonyolultabb és változatosabb játékokra lesz szükségük. Óvodáskorban a játék már többé-
kevésbé a valóságból táplálkozik, és a gyermek saját tapasztalatait, élményeit tükrözi – a játékok 
során a gyerekek megtanulják és megtapasztalják a felnőttek világát. A játék hatással van a 
gyermek értelmi képességeinek fejlődésére, gazdagítja érzelemvilágát, kreativitását és szociális 
képességeit. Ennek egyik legfontosabb feltétele, hogy a kicsinek lehetősége legyen kortársaival 
együtt játszani, illetve ő maga szabadon alakíthassa az egyes játékok folyamatát. A játékon 
keresztül a gyermek számos olyan készséget sajátít el, amely nemcsak a későbbi iskolai 
előmenetelben, hanem felnőttkorban is hasznára válik majd – fejlődik a szókincse, 
problémamegoldó képessége és logikus gondolkodása. A korai gyermekkorban a kicsik játékok 
által fejlesztik kommunikációs képességeiket, és a játékok tanítják meg őket a bonyolultabb 
összefüggések megértésére is. A játékok során a gyermekek számos olyan helyzettel 
szembesülnek, amelyek bizonyos problémák megoldását igénylik. 

(www.csaladivilag.hu)  
 

a. Mi a szöveg témája? 5 pont  
b. Milyen készségek fejleszthetők a játék segítségével? 5 pont  
c. Mi a játék forrása az óvodáskorban? 5 pont  
d. Érveljen 10–15 mondatban a szöveg utolsó mondata mellett/ellen! 10 pont  

 
Logikus gondolatvezetés, szövegkohézió, nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont  
 
Megjegyzés:  A feladatok sorrendjének betartása nem kötelező. A terjedelem nem befolyásolja a 
pontozást. 
 
 
III. TÉTEL 30 pont 
Írjon értekezést körülbelül két oldal terjedelemben  a következ ő címmel: Valószer űség és 
fikció a barokk eposzban  (pl. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem – vagy más olvasott barokk 
eposz)! 
 
Értekezését egyetlen irodalmi alkotás alapján írja meg, figyelembe véve a következő 
szempontokat: 

a. az eposz műfaji sajátosságai (pl. harci esemény, isteni beavatkozás, jóslatok) 5 pont  
b. barokk világkép és embereszmény (pl. felnagyítás, imitatio Christi) 5 pont  
c. valószerűség és fikció a cselekményszövésben (pl. történelmi események, álomlátás) 
 5 pont  
d. valószerűség és fikció a szereplők megformálásában (pl. történelmi alakok, túlvilági lények, 

a szereplők mitizálása) 5 pont  
 
Az értekezés megfogalmazási módja külön elbírálásban részesül, melynek szempontjai a logikus 
gondolatmenet, szövegkohézió, helyes fogalom- és nyelvhasználat, helyesírás, valamint az 
értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása. 10 pont  
 
Megjegyzés: A szövegalkotásban nem kell figyelembe venni a szempontok sorrendjét. A 
terjedelem nem befolyásolja a pontozást. 


