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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. b) 

 

Limba şi literatura maghiară maternă 
 

Test 15 

 
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! 
 

Petőfi Sándor: Az álom... 
 
Az álom 
A természetnek legszebb adománya. 
Megnyílik ekkor vágyink tartománya, 
Mit nem lelünk meg ébren a világon. 
Álmában a szegény 
Nem fázik és nem éhezik, 
Bibor ruhába öltözik, 
S jár szép szobák lágy szőnyegén. 
Álmában a király 
Nem büntet, nem kegyelmez, nem birál... 
Nyugalmat élvez. 
Álmában az ifju elmegy kedveséhez, 
Kiért epeszti tiltott szerelem, 
S ott olvad égő kebelén. – 
Álmamban én 
Rabnemzetek bilincsét tördelem! 
 (Szalkszentmárton, 1846. március 10. előtt) 

Forrás: Petőfi Sándor összes versei. Osiris Kiadó, 2007.494–495. 
 

a. Milyen összefüggést fedez fel a cím és a szöveg között?Figyeljen az írásjelek szerepére is! 
 5 pont 
b. Értelmezze az álom-toposz megjelenítésének képi-stilisztikai megoldásait! 5 pont 
c. Mi a vers szervezőelve? 5 pont 
d. Melyik stílusirányzat jellemzőit fedezi fel a versben? 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! 

 
Öt új szigetet fedezett fel a Jeges-tengerben lévő Ferenc József-föld térségében az orosz 

északi flotta vízrajzi szolgálatának kutatócsoportja – adta hírül a RIA Novosztyi orosz hírügynökség 
honlapja. 

A flotta közleménye szerint a legkisebb sziget területe 900 négyzetméter, a legnagyobbé 
54,5 négyzetkilométer, a kutatók elvégezték a szigetek topográfiai felmérését. 
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Az Északi-földtől nyugatra, a Nansen-gleccser közelében fekvő szigetekre három éve 
bukkantak a tudósok a Vize-öbölről készült műholdfelvételeket elemezve. A tudósok feltételezik, 
hogy korábban a gleccser betakarta a szigeteket. 2015 és 2018 között az északi flotta vízrajzi 
szakemberei 30 új sziget, öböl és fok felfedezését segítették a Ferenc József-föld és az Északi-
föld térségében. 

Oroszország az elmúlt években növelte jelenlétét az Északi-sarkvidék térségében, 
ahogyan a globális felmelegedés miatt egyre hosszabb időszakban hajózható az északi tengeri 
hajóút. 

 

(https://www.origo.hu/tudomany/20190827-ot-uj-szigetet-fedeztek-fel-a-ferenc-jozseffold-
tersegeben.html) 

a. Hol fedezték fel az öt új szigetet? 4 pont 
b. Milyen jellemzők utalnak arra, hogy a szöveg írója a hitelességre törekedett? 
 5 pont 
c. Nevezze el az öt új szigetet! Figyeljen a földrajzi nevek helyesírására! 6 pont 
d. Fogalmazzon 10−15 mondatos párbeszédet a szigeteket felfedező egyik 

kutatóval! 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 anyatípus az irodalomban címmel egy ön 
által választott magyar szépirodalmi mű (pl. Jókai Mór: Az arany ember, Kosztolányi Dezső: 
Pacsirta 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 műfaji sajátosságai  5 pont 
b. az anya ábrázolása 5 pont 
c. a szereplők közti viszonyok  5 pont 
d. motívumok a műben 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. 


