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Se punctează oricare modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(45 de puncte)

1.Lehetséges válasz: A fenti szöveg a kőszívű ember, Baradlay Kazimir végakaratát tartalmazza,
amelyet halálos ágyán mond tollba feleségének.
5 pont
2. A beszélő Baradlay Kazimir, a hallgató felesége, Baradlay Mária. Pont akkor is jár, ha nem
nevezi néven a kőszívű embert, ill. ha hallgatóként a végrendelet jegyzőjét nevezi meg, anélkül,
2 pont
hogy azt a feleséggel azonosítaná.
3. A három Baradlay testvér: Ödön, Richárd és Jenő. Ödön Szentpétervárott tartózkodik, követségi
titkár. Richárd a királyi testőrségnél szolgál, apja azt szeretné, ha bejutna a táborkarba. Jenő, a
legkisebb fiú Bécsben hivatalnok. Apja akarata szerint meg kell tanulnia azt, hogyan használja ki
az embereket saját céljainak elérésében. 3-3 pont, összesen
9 pont
4. Lehetséges válasz: Baradlay Kazimir a kőszívű ember. Ez a jelző részint szívbetegségére,
részint pedig kegyetlenségére utal, amellyel családja életét irányítja. Osztrákhű magyar nemes,
önös érdekeit, saját társadalmi érvényesülését fontosabbnak tartja nemzete sorsánál stb. Logikus
gondolatmenet, a jellemzés kívánalmainak betartása, kohézió, a téma betartása, szövegértés.
10 pont
4 pont
5. Lehetséges válaszok: nem fogja tudni, lesz, leend, 6 év múlva... adja
6.Lehetséges válaszok: kevesebben, legidősebb, magasabbra, legifjabb, legjobban, fokról-fokra
5 pont
7.Például magas hangrendű: mienk, művet mély hangrendű: tagadom,magasabbra vegyes
hangrendű: felhasználni 1-1 pont, összesen
5 pont
Helyesírás, nyelvhelyesség
SUBIECTUL al II-lea

5 pont
(45 de puncte)

1.Lehetséges válasz: A szöveg a játék fontosságáról szól. A játék nemcsak a gyerekek életében
kellene szerepet játszodjék, hanem a felnőttekében is.
5 pont
2. örvendezve –búsulva; fontos- jelentéktelen; megfigyeli - nem veszi észre; emberi - embertelen,
állati; dolgoznak - játszanak, henyélnek 1-1 pont, összesen
5 pont
3. Lehetséges válasz: A játék közben a gyerekek gyakran utánozzák a felnőtteket.
A művészet és a játék egymással szoros rokonságban van.
Játék közben az ember elfeledkezik mindennapi gondjairól, napi
problémáiról. 2-2 pont, összesen
6 pont
4. Az érvelő szöveg kívánalmainak betartása, legalább két érv/indok felsorakoztatása, logikus
gondolatmenet, kohézió, a témához való igazodás, gondos megfogalmazás.
10 pont
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5. Lehetséges válaszok:
a. A játék azért fontos az ember számára, mert segítségével ki tud zökkenni a hétköznapok
gondjaiból, problémáiból.
b. A játék lényege a „mintha”.
c. A színész teljesítménye azért jobb, ha játszik, mert megfeledkezik közben arról, hogy dolgozik.
3-3 pont, összesen 9 pont
6. a. játék, b. árnyék, c. színész, d. boltos, e. fontos
Nyelvhelyesség, helyesírás

1-1 pont, összesen 5 pont
5 pont
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