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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2015 – 2016
Probă scrisă
Limba şi literatura maghiară maternă
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 1
•
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I
45 de puncte
1. Lehetséges válasz: A szöveg témája az ősz. A versben Október és November
megszemélyesítve jelennek meg, az idő múlását a szöveg úgy mutatja be, mint az őszi hónapok
vándorlását.
5 pont
2. a műfaj megnevezése: 2 pont, indoklás: 5 pont
7 pont
b. leíró költemény
Lehetséges indoklás: A szöveg az őszi táj látványának részletező leírása. A lírai én érzelmei,
gondolatai közvetetten, az őszi táj elégikus bemutatásával jutnak kifejezésre.
3. Két különböző szókép kiírása: 2 pont, a szóképek megnevezése: 4 pont
6 pont
Lehetséges válasz: „úgy vándorol Október” – megszemélyesítés; “mint rossz gyerek, a szél őket
megdobálja” – hasonlat
4. Lehetséges értelmezés: A rossz gyermekhez hasonlított ősz gonosz tréfát űz a vándorokként
megjelenített hónapokkal: sárral dobálja őket, megcibálja ruhájukat. Ez a metaforikus kép az őszi
rossz időt, a sarat kergető szeleket írja le. A szöveg hangulata inkább játékos, mint komor: a
9 pont
hangulatot a hasonlatban megszemélyesített szél leírása teremti meg.
5. Az igekötő ismétlése a cselekvés megszakítottságát érzékelteti.
3 pont
6. Lehetséges válasz: a. vándorol, b. poros c. cibálja
3 pont
7. Lehetséges válasz: a. Hideg sárral megdobálja. b. Váratlanul sárral megdobálja. c. Sárral
megdobálja az embereket.
3 pont
8. a. integettek
b. integetünk
c. Integess!
d. integetett volna
4 pont
Nyelvhelyesség, helyesírás
5 pont
SUBIECTUL al II-lea_
45 de puncte
1. Lehetséges válasz:
5 pont
A szöveg bemutatja azt, hogy a Montgolfier testvérek hogyan találták fel a légballont.
2. Lehetséges válaszok:
10 pont
a. A száradni kitett párnahuzat meleg levegővel telt meg, és felemelkedett.
b. Az első, papírból készült léggömbjük kigyulladt, a második tartókötele elszakadt, s a ballon
elszabadult, csak a harmadik próbálkozás járt sikerrel.
c. Az első ballon tizenegy méter átmérőjű, 245 kg súlyú, 800 köbméteres volt, vászonból és
papírból készült.
d. A ballont egy gödör fölé helyezték, amelyben tűz égett, így töltötték meg meleg levegővel, majd
a magasba engedték.
e. Mindkettejüket foglalkoztatta a repülés, s együtt kísérletezték ki a működő légballont.
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3. Minden rokon értelmű szó 2 pont.
Lehetséges megoldások:
repülés: szállás, szárnyalás
épület: építmény, ház
leszakította: letépte, leszedte
gödör: mélyedés, árok, lyuk
eleresztették: elbocsátották, elengedték
4. Értékelési szempontok:
szövegkohézió – 5 pont
logikus gondolatmenet – 5 pont
tématartás – 5 pont

10 pont

15 pont

Nyelvhelyesség, helyesírás

5 pont

Probă scrisă la limba şi literatura maghiară maternă
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2

Varianta 1

