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Examenul de bacalaureat 2011 

 

Proba E - b) 
 

Proba scrisă la Limba şi literatura maghiară 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
VARIANTA 7 

 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracŃiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 
 

SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
a. mőfaji sajátosságok         5 pont 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben 
kifejtett válasz. 
4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, 
kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
Lehetséges válasz: a dal mőfaji sajátosságainak alátámasztása a szöveggel. 
 

b. a költemény szervezı elve        5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben 
kifejtett válasz. 
4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, 
kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
Lehetséges válasz: a párhuzam (természet és lélek). 
 

c. vershangulat          5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben 
kifejtett válasz. 
4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, 
kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
Lehetséges válasz: pl. ambivalencia: vágy és valóság bizonytalansága, elragadtatás, 
szenvedélyesség stb. 
 

d. a poétikai eszközök jelentésteremtı szerepe     5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben 
kifejtett válasz. 
4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, 
kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
Lehetséges válasz: pl. metaforahasználat a szerelmi vallomás kifejezésére. 
 

Tökéletesen összefüggı szöveg, logikus gondolatmenet, helyes fogalomhasználat 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) 
Bármilyen, a javítókulcstól eltérı helyes válasz maximális pontot ér. A terjedelem nem 
részesül pontozásban. 
 

a. A stílusréteg megnevezése, indoklása 5 pont 
Lehetséges válasz: tudományos (ismeretterjesztı) stílus 
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b. A tételmondat, kulcsszavak kiemelése 3 pont 
Lehetséges válaszok: pl. gardon, húr 

 

c. Az alkotórészek megnevezése 7 pont 
Lehetséges válaszok: test, hát, tetı, lélek, húrláb, húr, bırszíj, gardonpálca 

 

d. A tartalmi követelmények betartása 5 pont 
A leíró szöveg követelményeihez való igazodás 5 pont 
Logikus gondolatvezetés, szövegkohézió, nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont 

 

Megjegyzés: A feladatok sorrendjének betartása nem kötelezı. A terjedelem nem befolyásolja a 
pontozást. 
 
 

SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
a. a választott alkotás mőfaji sajátosságai      4 pont 

Érvényes, a kor és a választott irodalmi alkotás ismeretén alapuló, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, 
de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, 
részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
Lehetséges válasz: a novella mőfaji változatának példázása a választott alkotással, pl. lírai, 
anekdotikus, balladisztikus novella. 
 

b. a mő tér- és idıszerkezete        5 pont 
Érvényes, mőismereten alapuló, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 
pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, 
kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
Lehetséges válasz: pl. külsı/ belsı tér, külsı/ belsı, objektív/ szubjektív idı, az elbeszélés ideje 
és az elbeszélt idı stb. 
 

c. a történetalakítás jellegzetességei       7 pont 
Érvényes, mőismereten alapuló, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 
pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, 
kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
Lehetséges válasz: pl. metonimikus vagy metaforikus történetalakítás, részletezés, sőrítés, 
jelenetezés az elbeszélésben, elıre- vagy visszautalás, ismétlés és elhallgatás, nézıpontváltás, 
ellentétezés stb. 
 

d. alakteremtés a tárgyalt alkotásban       4 pont 
Érvényes, mőismereten alapuló, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 
pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, 
kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
Lehetséges válasz: pl. elbeszélıi leírás, cselekedtetés, beszéltetés, a környezet jellemábrázoló 
ereje, más szereplıkkel való viszony megléte/ hiánya, alakváltozatok stb. 
 

Az értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása, logikus gondolatmenet, szövegkohézió, 
helyes fogalomhasználat 5 pont 
Tökéletesen összefüggı szöveg, logikus gondolatmenet, helyes fogalomhasználat, tartalmi és 
formai jegyek betartása 5 pont, helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalomhasználat, 
két-három jellemzı alkalmazása 3 pont, logikus gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat 3 pont, 
töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat, kísérlet értekezı szöveg alkotására 1 pont. 
 

Helyesírás, nyelvhelyesség 5 pont 


