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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. b) 

 

Limba şi literatura maghiară maternă 
 

Test 13 

 
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 
Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic) 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I           (30 de puncte) 
Olvassa el figyelmesen a következő költeményt! A megadott kérdésekből, feladatokból 
kiindulva értelmezze a verset körülbelül két oldalnyi összefüggő szövegben! 

 
Petőfi Sándor: Mögöttem a múlt… 
   
Mögöttem a múlt szép kék erdősége,  
Előttem a jövő szép zöld vetése;  
Az mindig messze, és mégsem hagy el,  
Ezt el nem érem, bár mindig közel.  
Ekkép vándorlok az országuton,  
Mely puszta, vadon,  
Vándorlok csüggedetten  
Az örökkétartó jelenben.  
 (Szalkaszentmárton, 1846, március 10 előtt) 

 
Forrás: Petőfi Sándor összes költeményei, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953, 440. 

  
a. Értelmezze cím és szövegegész viszonyát!  5 pont    
b. Mi jellemzi a vershelyzetet, versbeszédet! Állítását indokolja! 5 pont 
c. Mi a költemény szervező elve? 5 pont 
d. Milyen a vers hangulata? 5 pont 
A költemény értelmezésének módja külön elbírálásban részesül, melynek szempontjai a 

logikus gondolatmenet, szövegkohézió, helyesírás, helyes fogalom- és nyelvhasználat. 10 pont 
Megjegyzés: A szövegalkotásban nem kell figyelembe venni a kérdések/feladatok 

sorrendjét. A terjedelem nem befolyásolja a pontozást. 
 
SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 
Olvassa el a következő szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó 
feladatokat/válaszoljon a kérdésekre! 
 

Az internet legnépszerűbb felületei a közösségi oldalak. Lehet ismerkedni, kapcsolatot 
tartani a barátainkkal, chatelni, fényképeket, videókat feltölteni és megosztani, alkalmazásokat 
kipróbálni. Ma a legtöbb hírt a közösségi oldalakról szerezzük. Ezért sokan érezhetik azt, hogy aki 
nincs rajta valamelyik közösségi oldalon, az természetszerűleg lemarad és kimarad.  

Még inkább felerősödik ez az érzés a tizenéves korosztályban, akik állandó 
információdömpingben élnek. Ők azt gondolják, hogy a virtuális térben való állandó jelenlétükkel 
nem maradhatnak le semmiről. A világ legnépszerűbb közösségi oldala a Facebook. Kevesek előtt 
ismert, hogy a közösségi oldalra 13 éves kor alatt nem lehet regisztrálni. De ha pár percet is 
szánunk a profil oldalak böngészésére, több olyan adatlapot is találunk, amelyek jóval ezen életkor 
alatt találhatóak. A gyerekek kihasználják, hogy a beléptető rendszer nem ellenőrzi valós 
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életkorukat, és egy kis csalással idősebbnek adják ki magukat, vagy találkozhatunk olyan 
szülőkkel is, akik újszülött gyermekeiknek csinálnak profilt.  

A közösségi oldalak felelőtlen használata számos veszély forrása lehet, amelyeket be 
fogok mutatni. Egy magára valamit is adó oldal nemcsak a szórakoztatásról, de a biztonságról is 
gondoskodik. Két elv mentén kerülhetőek el a negatív tapasztalatok. Amit az életben nem teszel, 
azt ne csináld online se! Azaz a való és a virtuális világ szabályai azonosak. Használd az eszed, 
mielőtt közzéteszed! Ami egyszer felkerül a világhálóra az örök időkre ott marad, és nem biztos, 
hogy mindennek az interneten a helye. A túlzott kitárulkozással az ember nemcsak saját magát, 
hanem környezetét is könnyen bajba sodorhatja. 

(http://www.mediatudor.hu) 
 

a. Mire használhatjuk a közösségi oldalakat? Válaszoljon a szöveg alapján! 5 pont 
b. Soroljon fel öt példát a szöveg alapjánl a közösségi oldalak csapdáiról!  5 pont 

c. Mielyek a szöveg kommunikációs funkciói? Támassza alá három példával válaszát!  
 5 pont 
d. Érveljen 10−15 mondatban az alábbi kijelentés igazságtartalma mellett/ellen: 
 Amit az életben nem teszel, azt ne csináld online se! 10 pont 

Logikus gondolatvezetés, szövegkohézió, nyelvi igényesség, helyesírás  5 pont 
Megjegyzés: A feladatok sorrendjének betartása nem kötelező. A terjedelem nem 

befolyásolja a pontozást. 
 
SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 
Írjon értekezést körülbelül két oldal terjedelemben Az igazság kimondása és/vagy torzítása az 
irodalomban címmel egy ön által választott magyar szépirodalmi mű (pl. Katona József: Bánk 
bán, Kosztolányi Dezső: Édes Anna vagy más olvasott mű) alapján! Értekezését egyetlen 
irodalmi alkotás alapján írja meg, figyelembe véve az alábbi feladatsorban javasolt értelmezési 
szempontokat, de kiegészítheti ezeket más szempontokkal is! 

 
a. a választott alkotás műfajának jellemzői 5 pont 
b.  a női alakok szerepkörei 5 pont 
c. a férfi alakok szerepkörei 5 pont 
d. az igazság kimondása és/vagy torzítása 5 pont 

 
Az értekezés megfogalmazási módja külön elbírálásban részesül, melynek szempontjai a logikus 
gondolatmenet, szövegkohézió, helyes fogalom- és nyelvhasználat, helyesírás, valamint az 
értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása.  10 pont 
Megjegyzés: A szövegalkotásban nem kell figyelembe venni a szempontok sorrendjét. A 
terjedelem nem befolyásolja a pontozást. 

 


