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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
Anul şcolar 2019-2020 

 
Proba scrisă  

Limba şi literatura maghiară maternă 
 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 
Varianta 4 

     Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 

 Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele 
decât cele precizate explicit în barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I           45 puncte 

1. Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése. Rövid válasz 
megfogalmazása a szövegből vett információk alapján. Pl.: Péter büszkén sétál az utcán, 
és felidézi látogatását a suszternél, akivel kisebb szóváltásba keveredett, amiért a 
kiválasztott bőrt megkarcolta a körmével, hogy később felismerje. 5 pont 

2. Rövid válasz megfogalmazása, egyenes következtetések levonása a szöveg alapján. Pl. 
Ezt a megállapítást akkor teszi a suszter, amikor Péter fennhéjázva kijelenti, hogy nem 
házasodik meg, mert még élni akarja az életét. Valószínűleg a suszter úgy látja, hogy ez 
egy könnyelmű, rátarti kijelentés, amilyet belátó, szerény ember nem tenne. 5 pont 

3. Nyelvi elemek értelmezése. Lehetséges válasz: Péter a nőket a csizmákkal állítja 
párhuzamba, hiszen korábban elmondja, hogy hét forintért is lehet csizmát kapni, de ő 
tizenötöt fizet, hogy a csizmája éppen olyan legyen, amilyet szeretne. A nőkre 
vonatkoztatva ez azt jelentheti, hogy nem éri be akárkivel, aki hozzámenne, ehelyett 
olyan felséget keres, amilyenre vágyik. 5 pont 

4. Nyelvi ismeretek működtetése. Minden helyes összetett szó 1 pontot ér. Pl. jelszó, 
jelmagyarázat, jelige, bűnjel, vízjel                                                                           5 pont 

5. Nyelvi ismeretek működtetése. Minden helyesen azonosított szófaj 1 pontot ér: 
karácsonyra = főnév; maga = (visszaható) névmás; mutogatta = ige; legszebb = 
melléknév; az = (mutató) névmás                                                                             5 pont 

6. Nyelvi ismeretek működtetése. Minden helyes megoldás 1 pontot ér. 
a. A suszter legyinteni fog. 
b. A suszter legyintsen! 
c. Legyintettünk. 
d. A türelmetlen suszter legyintett. 
e. A suszter unottan legyintett. 5 pont 

7. Folytatás megírása adott szempontok szerint: 
Témához és címhez való igazodás 5 pont 
Az elbeszélő fogalmazás formai sajátosságainak betartása 5 pont 

Helyesírás, nyelvhelyesség 5 pont 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                 45 puncte 

1. Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése: Az időjárással kapcsolatos 
mágiában tapasztalati tények, „racionális” tudás, sok egyházi eredetű hagyomány 
ötvöződött a paraszti hiedelmekkel. 5 pont 

2. Rövid válasz megfogalmazása a szövegből vett információk alapján: Az időjárással 
kapcsolatos mágia fontos szerepének az oka a parasztság életében a mezőgazdaság és 
az időjárás szoros összefüggése. 5 pont 

3. A szövegben lévő logikai és tartalmi kapcsolatok, összefüggések felismerése: Elterjedt 
nézet volt, hogy a villámlás és jégverés Isten büntetése; a villám bűnös emberbe, „bűnös 
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helyekre” vág, tehát „Isten büntetése”. Erre a utal a mennykő és az istennyila elnevezés 
is. 5 pont 

4. Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése. Helyes válasz: c. 5 pont 
5. Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése. Minden helyes válasz 1 

pontot ér. 
a. Moldvában úgy tartották, hogy a szivárvány egyik vége a tengerbe nyúlik. – IGAZ  

b. A hiedelem szerint a szivárványról foggal született gyerekek eshetnek a földre. – 

HAMIS  

c. Hitték, hogy aki átjut a szivárvány alatt, az megfiatalodik. - HAMIS 

d. Annak, aki ujjal mutat a szivárványra, előbb meg kellett harapnia az ujját. – IGAZ  

e. Európa-szerte elterjedt hiedelem, hogy nem szabad megszámolni a szivárvány 

színeit. − HAMIS 5 pont 

6. A szövegben lévő logikai és tartalmi kapcsolatok, összefüggések felismerése. Minden 
helyes társítás 1 pontot ér: a. – 2.; b. – 5.; c. – 4.; d. – 3.; e. – 1. 5 pont 

7. Adatok és gondolatok értelmezése és összefoglalása, lényeglátás, szövegtömörítés. Pl. 
A szöveg az időjárással kapcsolatos babonákat, hiedelmeket veszi számba a különböző 
időjárással kapcsolatos jelenségeknél. Részletesebben kitér az esőjóslásra, a 
mennydörgéssel, a villámlással, valamint a szivárvánnyal kapcsolatos babonákra és 
hiedelmekre. 5 pont 

8. Objektív ítélet megfogalmazása a szöveg minőségéről. A szövegtípus megnevezése: 
ismeretterjesztő szöveg – 2 pont. Indoklás: Pl. Közérthető nyelven megfogalmazott, 
tudományos információkat rögzítő szöveg, amelynek célja a tájékoztatás, ismeretek 
átadása. – 3 pont 5 pont 

9. Az olvasottak hétköznapi alkalmazhatóságának felismerése, az olvasottak összevetése 
saját tapasztalatokkal, saját nézőpont megfogalmazása, érvényes indoklás. 5 pont  


