Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Examenul de bacalaureat naţional 2020
Proba E. b)
Limba şi literatura maghiară maternă
Test 20
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!
Babits Mihály: Egy szegény magára maradott
I.

II.

Szívem magába szívott
ezer illatot,
ezerjó illat engem
hogy elkábitott!
Szívem most illatzacskó,
lelkem illatház:
ez a sok illat engem
hogy megbabonáz!

Hervad a kertem violákkal –
Szegény violák!
Akár a ma, akár a holnap,
akár a világ.
Napos napot napok napolnak, –
hol a türelem?
Életpapok csapot papolnak, –
ó zord szerelem.

Virágok illatával
tele bús fejem,
virágok illatáról
rád emlékezem,
gyönyöröm aki voltál,
most vagy bánatom,
hogy tested vánkosára
le nem nyughatom.

Sok hosszu, hosszu éjszakákon,
megint egyedül
szegény, szegény zúgó fülembe
a Csönd hegedül:
komisz, keserves egy cigány ez
s ezer dala van:
kegyetlen, ős, örök vonóját
nyüvi nyomtalan.

(Forrás: Babits Mihály összegyűjtött versei I. Unikornis Kiadó, 1993, 70–71.)

a. Milyen életérzést, léthelyzetet szólaltat meg a lírai én?
b. Értelmezze a természeti képek szerepét a versben!
c. Melyek a zeneiséget biztosító eszközök a versben?
d. Milyen stílusirányzatok sajátosságait ismeri fel a versben?

5 pont
5 pont
5 pont
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.

Probă scrisă la limba şi literatura maghiară maternă
Test 20
Filiera teoretică – Profilul real; Filieră tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepția profilului
pedagogic)
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SUBIECTUL al II-lea
Olvassa el a következő szöveget,
feladatokat/válaszoljon a kérdésekre!

majd

oldja

meg

a

hozzá

(30 de puncte)
kapcsolódó

A legutolsó jégkorszakban élő, eddig ismeretlen szibériai népcsoportot fedezett fel egy
nemzetközi kutatócsoport egy északkelet-szibériai régészeti helyszínen előkerült két tejfog DNSvizsgálatával.
A kutatók a tejfogak vizsgálatának eredményét egy nagyobb tanulmányban ismertették,
amelyben egy másik szibériai helyszínen talált, tízezer éves emberi maradvány genetikai
elemzését is leírták. Az analízis közeli genetikai rokonságot mutatott ki az őslakos amerikaiakkal.
Ilyen közeli kapcsolatot bizonyító leletet először találtak az Egyesült Államokon kívül – számolt be
a kutatásról a ScienceDaily.com.[…]
A két tejfogat tavaly fedezték fel egy régészeti ásatáson az orosz Jana-folyó közelében. A
janai orrszarvútülök-helyszín (RHS) néven emlegetett régészeti lelőhelyet 2001-ben fedezték fel.
Az ásatásról már több mint 2500 lelet, állati csont és az emberi jelenlétre utaló kőszerszám került
elő.
Willerslev szerint ez a népcsoport szinte egyidejűleg alakult ki a modern ázsiaiak és európaiak
őseivel, és volt idő, amikor valószínűleg az északi félteke nagy területeit népesítette be.
A csoport felfedezése nemcsak a Szibéria északi részét benépesítő emberekről, hanem az
emberi történelem vándorlásairól alkotott képet is megváltoztatja – fűzte hozzá. […] Figyelemre
méltó, hogy az ősi észak-szibériaiak közelebbi rokonságban álltak az európaiakkal, mint az
ázsiaiakkal, és úgy tűnik, az európaiak és az ázsiaiak szétválását követően azonnal elvándoroltak
Eurázsia nyugati részéről.
Széles körben elfogadott nézet, hogy az első emberek Szibériából Alaszkán keresztül
érkeztek Amerikába, amikor az utolsó jégkorszak végén száraz lábbal tudtak átkelni az egykori
Bering-földhídon. A kutatóknak sikerült kimutatniuk, hogy ezeknek az embereknek az ősei olyan
ázsiai csoportok voltak, amelyek az ősi észak-szibériaiakkal keveredtek.
A felfedezést a szibériai Kolima-folyónál feltárt tízezer éves férfi maradványainak DNSelemzése támasztotta alá. A férfi felmenői között ősi észak-szibériaiak és kelet-ázsiaiak is voltak,
és ez a genetikai mozaik nagyon hasonló ahhoz a génállományhoz, amelyet az őslakos
amerikaiaknál találtak.
„Ez a férfi a hiányzó kapcsolat az őslakos amerikaiak felmenőihez”– hangsúlyozta Willerslev.
(https://librarius.hu/2019/06/08/felfedeztek-egy-eddig-ismeretlen-sziberiai-nepcsoportot)
a. Mit tudott meg a szövegből a régészeti lelőhelyről?
6 pont
b. Milyen következtetést vontak le a régészeti lelet genetikai elemzéséből?
6 pont
c. Emeljen ki a szövegből egy-egy példát a kiejtés szerinti, szóelemző és hagyományos
írásmód alapelvére!
3 pont
d. Számoljon be 10−15 mondatban egy diákkori tudományos kutatásáról/kísérletéről!
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 árvaság léthelyzete az epikában címmel
egy ön által választott magyar szépirodalmi mű (pl. Mikes Kelemen: Törökországi levelek,
Kármán József: Fanni hagyományai 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 sajátosságai
b. a mű stílusirányzata
c. szerkezeti sajátosságok
d. az árvaság léthelyzete

5 pont
5 pont
5 pont
5 pont

Probă scrisă la limba şi literatura maghiară maternă
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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.
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