
Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la limba şi literatura maghiară maternă                                                                             Test 12 
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic 

Pagina 1 din 2 

Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. b) 

 

Limba şi literatura maghiară maternă 
 

Test 12 

 
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul 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! 

 
Arany János: Az ihlet perce 

Mint a szerelmes boldog álminál 
Tündér-alakká lesz bálványa képe: 
Úgy lebben olykor a müvész elébe 
Teljes tökélyben a szűz ideál. 
 
De oh, ha vére csillapodni száll, 
A gráciák övét elejti szépe: 
Más hölgy tolong az istennő helyébe... 
Asszony, minéműt köznap is talál. 
 
Reszkess az égit így elveszteni! 
Ha ő jelen, ha őt mosolygni látod: 
Akkor, akkor ne múlassz költeni! – 
 
Egyszerre, mint árny, tűn el az imádott, 
És mint a rózsafelhő, nem sajátod; - 
Perc a tiéd, egy perc, az isteni! (1855) 

Forrás: Arany János összes költeményei I. Osiris Kiadó, 2003. 

 
a. Milyen műfaji sajátosságokat fedez fel a költeményben? Indokolja válaszát! 5 pont       
b. Ki lehet a megszólított a versben? Érveljen több válaszlehetőséget megvizsgálva! 
 5 pont 
c. Milyen képek, motívumok segítségével teszi szemléletessé gondolatait a beszélő?  
 5 pont 
d. Értelmezze a vers utolsó sorát! 5 pont 

 
A költemény értelmezésének módja külön elbírálásban részesül, melynek szempontjai a 

logikus gondolatmenet, szövegkohézió, helyes fogalom- és nyelvhasználat, helyesírás    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! 

 
A Sziget Fesztivál (vagy röviden Sziget, ritkábban angolul: Island Festival) Európa egyik 

legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye, melyet minden év augusztusában rendeznek 
meg Budapesten, az Óbudai-szigeten. 2011-ben Európa huszonöt legnagyobb fesztiválja közül a 
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Sziget lett az első a Yourope (európai fesztiválszövetség) és a Virtual Festivals Europe által 
szervezett szavazáson a „nagyfesztiválok” versenyében. 

A Sziget története Gerendai Károly és Müller Péter Sziámi saját ötlete alapján, Szekfű 
Balázs segédletével az 1993-ban megrendezett Diáksziget fesztivállal kezdődött „Kell egy hét 
együttlét” szlogennel. Az esemény helyszínéül ezúttal is az Óbudai-szigetet szemlélték ki, mely 
azóta is otthont ad a rendezvénynek. 

1994-ben a woodstocki fesztivál 25 éves jubileuma alkalmából Eurowoodstock (al)címmel 
megrendezett Diákszigeten az eredeti fesztivál több fellépője (pl. Jethro Tull, Ten Years After) is 
koncertet adott. A fesztivál 1996-tól 2001-ig Pepsi Sziget néven, 2002 óta Sziget Fesztivál néven 
működik. 

A 2000-es években vált összműfajúvá a fesztivál. Korábban zömmel alternatív és rockzenei 
stílusok voltak a meghatározóak a fellépő együttesek és előadók nyújtotta kínálatban. 

(http://gyarfesztival.hu/sziget-fesztival) 

a. Kiknek a nevéhez köthető a Sziget fesztivál létrejötte? Válaszát a szöveg alapján 
fogalmazza meg! 5 pont 
b. Állítsa időrendi sorrendbe a következő eseményeket a szöveg alapján! 

1. a Sziget lett az első a Yourope (európai fesztiválszövetség) és a Virtual Festivals 

Europe által szervezett szavazáson a „nagyfesztiválok” versenyében. 

2. Megszervezték a Pepsi Szigetet. 

3. Jethro Tull és Ten Years After is koncertet adott a fesztiválon. 

4. Sziget Fesztiválra változtatta nevét. 

5. Megszervezik a woodstocki fesztivált.  5 pont 

c. Írjon ki 5 olyan szót, amely a fesztivál jelentéskörébe tartozik! 5 pont 
d. Fejtse ki véleményét 10−15 mondatban a fesztiválok közösségformáló erejével 

kapcsolatban! 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 idegen és a magyar értékrend viszonya 
az irodalomban címmel egy ön által választott magyar szépirodalmi mű (pl. Zrínyi Miklós: 
Szigeti veszedelem, Arany János: Szondi két apródja 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 epikus alkotás műfaji sajátosságai  5 pont 
b. a szereplők közti viszonyok megjelenítésének eszközei 5 pont 
c. az idegen és a magyar értékrend  5 pont 
d. a műbeli beszédek szerepe a műben 5 pont 

 
Az értekezés megfogalmazási módja külön elbírálásban részesül, melynek szempontjai a 

logikus gondolatmenet, szövegkohézió, nyelvi igényesség, 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. 
 


