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EVALUAREA NA ŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 

 
Anul şcolar 2014 – 2015 

 
Probă scris ă 

Limba şi literatura maghiar ă matern ă 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Varianta 4 

 
• 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 prin 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 45 de puncte 
 
Minden, a javítókulcsban nem szereplő, helyes válasz teljes pontszámot ér. 
 
1. A vers a szerelemről szól.      3 pont 
2. A lírai műnembe tartozó alkotás. (2 pont)  
A lírai én közvetlenül szólal meg. Az érzelmek, a hangulat kifejezése kerül előtérbe, erős zeneiség 
jellemzi. (A műnemre jellemző sajátosságok 1 – 1 pont).      4 pont 
3. A lírai én hiába emelne falat, hiába próbál elhatárolódni, távol maradni a szeretett lénytől, nem 
járhat sikerrel ez a próbálkozása. Mintha tehetetlen lenne. Nem az akarata, hanem érzelmei 
sodorják mindegyre a szeretett személyhez.      4 pont 
4. Az utolsó versszakaban már nem egyes szám első személyű a lírai én megszólalása, nem is a 
szeretett személyhez és személyről szól, mint a korábbi szakaszokban. A szerelem érzését tágítja 
eget-földet átható erővé a megszemélyesített erdő által.       5 pont  
Részletesen kidolgozott, szövegpéldákkal is alátámasztott válasz: 5 pont 
Részben kidolgozott válasz: 3 pont 
5. Az első szakasz rímelése: páros rím (2 pont)      3 pont 

 Rímképlete: aabb (1 pont) 
6. A búval szó versbeli ellentéte: vigalommal      2 pont 
7.    szív: szótő              6 pont 
       -(e)m: birtokos személyjel 
       -hez: határozórag 
       topog: szótő 
       -ás: névszóképző 
       -(o)d: birtokos személyjel 
       Szóelemenként 1 – 1 pont jár. 
8. Írásban jelölt teljes hasonulásra példák: vigalommal, tenyerekkel, fellegekkel.  3 pont 
9. leszakítja: igei állítmány         6 pont  
       (ő) : rejtett alany, egyes szám, harmadik személy 
       fényt: tárgy 
       égről: határozó 
       Mondatrészenként 1 pont 
       Helyes ágrajz: 2 pont 
10. égről – (határozóragos) főnév; fényt – (tárgyragos) főnév, leszakítja – (igekötős) ige, ezer – 
számnév. (Minden helyes válasz 1 pontot ér.)      4 pont  

Helyesírás, nyelvhelyesség         5 pont 
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SUBIECTUL al II-lea_ 45 de puncte 
 

 
1. Az 1646-os év azért nevezetes a nyomda történetében, mert ekkor bízta meg Bethlen 

István Szenczi Kertész Ábrahám nyomdászt az első magyar nyelvű biblia új kiadásának 
nyomtatásával.          4 pont  

2. Rákóczi György fejedelem azzal segítette a Biblia nyomtatását, hogy a lüneburgi 
hercegségből új nyomdagépet és csinos, tojásdad metszésű betűket hozatott. 4 pont 

3. A Váradi Bibliát ezerötszáz példányban nyomtatták ki.    3 pont  
4. a. Igaz           6 pont  

b. Hamis 
c. Igaz 

5. c.           3 pont  
6. A török pasa írásban engedélyezte a vár védői számára, hogy a feladott várból a nyomdát 

és a Biblia kinyomtatott lapjait szabadon elszállítsák.    3 pont   
7. Számnév: ezerötszáz; főnévi igenév: menekíteni; névelő: a.   3 pont  

Minden szó 1 pontot ér. 
8. a. könnyedén használhassák (2 pont)      4 pont  

b. elpusztul (2 pont) 
9.   A monológ követelményeinek betartása (4 pont)     10 pont  

Témához való igazodás (2 pont) 
A szöveg logikai rendje, koherenciája (2 pont) 
Eredetiség a szövegalkotásban (2 pont) 

 
Helyesírás, nyelvhelyesség         5 pont  
 
 


