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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 

Limba şi literatura maghiar ă matern ă 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 2 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
I TÉTEL (30 pont) 
 
1.Tartalmi kérdések           8 pont 

• A motívum terminus meghatározása  a magyar prózapoétikai hagyományban 2 pont 
• Kosztolányi prózájának  ismerete       2 pont 
• Az idézett szakirodalmi munka (főleg idézett részlete) értelmező megközelítése  3 pont 
• További összefüggések, példák       1 pont 

A közlend ők kifejtésmódja          7 pont 
• Célszerű szövegszerkesztés         1 pont 
• Elemzési és érvelési technikák helyes alkalmazása     3 pont 
• Irodalomtudományi szakterminológia értő használata     1 pont  
• Választékos nyelvezet, helyesírás        2 pont  

Összesen           15 pont 
 
2. Fejtse ki A nyelvtörténet és a magyar irodalom címmel, hogy miért van szükség nyelvtörténeti 
ismeretekre a magyar irodalom tanításakor – példákkal!     10 pont  

• Egy adott mű megértéséhez szükséges a mű keletkezési idejére jellemző nyelvállapot 
ismerete (jelentések, grammatikai struktúrák)     5 pont 

• Jelentésváltozások irányai (jelentésszűkülés: állat eredetileg ‘minden létező dolog’, 
némber ‘nőnemű ember’ stb.)      2,5 pont 

• Régi grammatikai formák pl. hulla – múltidejű ige és hulla – főnév egybeesése  2,5 pont 
 

3. Elemezze a következő szavakat alaktanilag, nevezze meg pontosan a szóelemeket: 
motívumok, elemzésével, eljuthatunk      5 pont 

Motívumok = motívum egyalakú névszótő - -ok tszJ 
Elemzésével = elemz többalakú igető - -és fnK - -é E/3 bszR - -vel HR 
Eljuthatunk = el igekötő – jut egyalakú igető – hat ható ige képzője - -unk T/1 iszR, ált. 
ragozás  
Összesen 10 szóelem, minden szóelem 0,5 pont 

Összesen           15 pont 
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II TÉTEL (30 pont) 

a) A kompetenciáknak megfelelő egy tartalmi elem kiválasztása, megnevezése;  
Lehetséges válasz: tény és fikció; elbeszélő, elbeszélői nézőpont az epikai művekben, 
vagy bármilyen más műnemű, műfajú irodalmi mű/ művek tartalmi elemének kiválasztása. 
            5 pont  

b) A kompetenciának megfelelő tartalom kiválasztásának indoklása;   10 pont  
c) Egy alkalmazott módszer bemutatása, mellyel a megnevezett kompetenciát fejleszti; 

Lehetséges válasz: rendszerezés, szemléltetés, halmazábra, fogalom- vagy 
szemponttáblázat, fürtábra;        5 pont  

d) Két különböző item (objektív, szubjektív vagy szemiobjektív) megfogalmazása, amellyel 
ellenőrzi a kialakított kompetenciát;       5 pont  

 
Logikus gondolatmenet, nyelvhelyesség, helyesírás      5 pont 
Logikus gondolatmenet, helyes nyelv- és fogalomhasználat, kifogástalan helyesírás 5 pont, 
helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalom- és nyelvhasználat, két-három helyesírási 
hiba 4 pont, logikus gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat, két-három helyesírási hiba 2 pont, 
töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat, gyenge helyesírás 1 pont. 

 
Megjegyzés:  bármilyen a javítókulcstól eltérő jó válasz teljes pontszámot ér.  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
- procesul de învățământ: delimitări conceptuale 4 puncte  
- învățarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- predarea: definirea conceptului 4 puncte  
- evaluarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- argumentarea necesității interacțiunii între cele trei procese 3 puncte  
- evidențierea specificității relației între: 

• învățare și predare 2 puncte  
• învățare și evaluare 2 puncte  
• predare și evaluare 2 puncte  

- coerența și originalitatea argumentării  5 puncte  
 
 


