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Probă scris ă 
LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIAR Ă MATERNĂ 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

a. műfaji sajátosságok                5 pont  
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (a dal műfaji sajátosságainak a szövegre 
való vonatkoztatása.) 5 pont, érvényes, részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett 
válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 

b. a vershelyzet, versbeszéd jellegzetességei            5 pont  
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (pl. én-beszéd, vallomás-jelleg, stb.) 5 
pont, érvényes, részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben 
érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 

c. vizuális és auditív elemek jelentésképz ő szerepe           5 pont  
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (pl. természetelemek és testi/lelki tájak 
párhuzama, hangutánzó, hangulatfestő szavak.) 5 pont, érvényes, részben kifejtett válasz 4 pont, 
részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet 
a válaszadásra 1 pont. 

d. a verszárlat értelmezése                                               5 pont  
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (pl. a paradoxon szövegkörnyezetben 
való feloldása) 5 pont, érvényes, részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 
3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
Tökéletesen összefügg ő szöveg, logikus gondolatmenet, helyes fogalomhaszn álat          5 pont 
Helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalomhasználat 3 pont, logikus gondolatmenet, 
helytelen fogalomhasználat 3 pont, töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat 1 pont. 
Helyesírás, nyelvhelyesség     5 pont  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. A frazémák típusai: (pl. 1. szokványos kifejezésmódok v. frazeológiai szócsoportok: társalgási, 

népmesei fordulatok; körülírások; közhelyszerű kifejezések; képes kifejezések; szakkifejezések; 
2. szólások és szóláshasonlatok; 3. közmondások; 4. szállóigék) – 4 pont 
A jellemzők bemutatása – 4 pont 
Adekvát példahasználat – 2 pont             10 pont  

2.  
a. Minden helyes szó 1 pontot ér. 

Pl. sírdogál, sirat, sírás, sírós, sírni                         5 pont  
b. Mazsolára néztem. Mazsola sűrű pislogással igyekezett eszembe juttatni azt, amit előre 

megbeszéltünk. Csodák csodája, sikerült is. 
−Az én ötletem volt – szólaltam meg szelíden. 
Manócska értetlenül nézett rám. 
−A tiéd? De hogyan jutott ilyesmi az eszedbe? 
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−Sehogyan − feleltem, kis fekete gombszememet Manócskára függesztve. − Mazsola 
mondta...                 5 pont  

c. Minden helyes szó 1 pontot ér. 
Pl. odaballag, odamegy, odalép, odasündörög, odasétál                      4 pont  

d. Minden helyes mondat 3 pontot ér. 
Pl. Mazsola mondta a hírt. Mazsola mondta, hogy együk meg.          6 pont  

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1. a módszer megnevezése (helyes válasz: szerepjáték/kommunikációs játék/szimuláció) − 2 

pont, a módszer bemutatása  − 2 pont                                                4 pon t 
2. minden megnevezett tanulóközpontú módszer 2 pont ot ér.           6 pont 
Lehetséges válasz:  ötlebörze, vita, disputa, projekt vagy más tanulóközpontú módszer 
3. ismeretek megnevezése, ezek szerepe: a nem nyelvi kommunikáció jelentése, a testtartás és 

gesztusok szerepe a nem nyelvi kommunikációban − 7 pont, a testtartás jelentésének 
értelmezése a megadott helyzetekben − 3 pont             10 pont 

4. feladat elkészítése                4 pont 
Példa szerepjátékra: az utasítások legyenek egyértelműek, tartalmazzanak szempontokat a feladat 
megoldásához és az ismeretek felfedezéséhez/tudatosításához 
Logikus gondolatmenet, nyelvhelyesség, helyesírás 6  pont 
Logikus gondolatmenet, helyes nyelv- és fogalomhasználat, kifogástalan helyesírás 6 pont, 
helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalom- és nyelvhasználat, két-három helyesírási 
hiba 4 pont, logikus gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat, két-három helyesírási hiba 3 pont, 
töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat, gyenge helyesírás 1 pont. 
 
 
 


