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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. b) 

 

Limba şi literatura maghiară maternă 
 

Test 17 

 
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! 
 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke 
 

Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat, 
Vérkönnyel ázva nyög feléd! 
Mert kánya, kígyó, féreg egyre támad, 
És marja, rágja kebelét. 
A méreg ég, és ömlik mély sebére, 
S ő védtelen küzd egyedűl, 
Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére, 
Vagy itt az óra, s végveszélybe dűl! 
 

Áldást adék, sok magzatot honodnak, 
Mellén kiket táplál vala; 
S másokra vársz, hogy érte vívni fognak? 
Önnépe nem lesz védfala? 
Szív, lélek el van vesztegetve rátok; 
Szent harcra nyitva várt az út, 
S ti védfalat körűle nem vonátok; 
Ő gyáva fajt szült, s érte sírba jut. 

De szánjad, ó sors, szenvedő hazámat! 
Te rendelél áldást neki: 
S a vad csoport, mely rá dühödve támad, 
Kiket nevelt, öngyermeki. 
Taposd el a fajt, rút szennyét nememnek; 
S míg hamvokon majd átok űl, 
Ah tartsd meg őt, a hűv anyát, teremnek 
Tán jobb fiak, s védvén állják körűl. 
 

Törvényem él. Hazád őrcsillagzatja 
Szülötti bűnein leszáll; 
Szelíd sugárit többé nem nyugtatja 
Az ősz apák sírhalminál. 
És más hon áll a négy folyam partjára, 
Más szózat és más keblü nép; 
S szebb arcot ölt e föld kies határa, 
Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép. (1838) 
 

Forrás: Kölcsey Ferenc összes versei. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988. 

 
a. Milyen összefüggéseket talál a cím és szöveg között? 5 pont 
b. Milyen ellentétek szervezik a vers világát? 5 pont 
c. Értelmezze a műben megfogalmazott romantikus víziót! 5 pont  
d. Melyik stílusirányzat jellegzetességeit ismeri fel a költeményben? 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. 
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SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 
Olvassa el a következő szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó 

feladatokat/válaszoljon a kérdésekre! 
 

A Mona Lisát, a világ talán leghíresebb festményét átmenetileg áthelyezik július közepén a 
Louvre múzeumán belül néhány hónapra, amíg felújítják azt a különtermet, amelyet 2005-ben 
alakítottak át a fogadására – jelentette be a párizsi múzeum. 

Leonardo da Vinci (1452-1519) festménye száz lépéssel kerül arrébb július 16-án este a 
világ egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeumában, és másnap ugyanúgy látható lesz a 
Médicis Galériában egy 12 méter magas betonfalra helyezett klimatizált üvegburában, mint ahogy 
eddig. 

Az évente több mint 10 millió látogatót fogadó múzeum célja az, hogy a látogatók minél 
folyamatosabban tekinthessék meg a műtárgyakat az egyre szigorúbb biztonsági előírások 
tiszteletben tartásával. Ennek érdekében 2014 óta a Louvre-ban több mint 34 ezer 
négyzetméternyi kiállítóhelyet újítottak fel. 

„Ez egy hatalmas felújítás kezdete a belső terekben és a kültérben is” – mondta Jean-Luc 
Martinez, a Louvre igazgatója. 

A Mona Lisa a múzeum leglátogatottabb termében van kiállítva, amelyet naponta több 
tízezren keresnek fel. 

„Egy városnyi ember fordul meg itt mindennap” – hangsúlyozta az igazgató. 
A Louvre a leglátogatottabb műkincsét 2005-ben költöztette a rendelkezésére álló 

legnagyobb és legvilágosabb terembe, amelyet négy évig alakítottak át a perui Lorenzo Piqueras 
tervei alapján. A múzeum adatai szerint Leonardo da Vinci remekművét a múzeum látogatóinak 90 
százaléka tekinti meg. 

(https://librarius.hu/2019/07/03/mona-lisa-100-lepest-tesz-meg-julius-16-an-este) 
 

a. Mit jelent a Mona Lisa a Louvre számára? Válaszoljon a szöveg alapján! 5 pont 
b. Hogyan oldja meg a Louvre, hogy a híres festmény a felújítás alatt is látható legyen?  
  5 pont 
c. Mi a szöveg kommunikációs funkciója? 5 pont 
d. Számoljon be 10−15 mondatban egy múzeumi látogatásáról! 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 Férfiszerepek és értékrend a novellában 
címmel egy ön által választott magyar szépirodalmi mű (Mikszáth Kálmán: A bágyi csoda, 
Krúdy Gyula: A hídon 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 novella műfaji sajátosságai 5 pont 
b. férfiszerep és értékrend 5 pont 
c. a szereplők ábrázolásának eljárásai  5 pont 
d. archetipikus motívumok 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. 

 


