
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la Limba şi literatura maghiară  Varianta 3 
Barem de evaluare și de notare 

Pagina 1 din 3 

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

15 iulie 2015 
 

Probă scris ă 
Limba şi literatura maghiar ă 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. 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. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

 
Tartalmi kérdések         20 pont 

• Olvasás-, újraolvasás-definíciók       6 pont 
• A fordítás terminus meghatározása a levél műfajára vonatkozóan   4 pont 
• Mikes Kelemen műveinek ismerete (különös tekintettel aTörökországi levelekre) 4 pont 
• Az idézett szakirodalmi munka értelmező megközelítése    4 pont 
• További összefüggések, példák       2 pont 

A közlend ők kifejtésmódja        10 pont 
• Célszerű szövegszerkesztés        2 pont; 
• Elemzési és érvelési technikák helyes alkalmazása    4 pont 
• Irodalomtudományi szakterminológia értő használata    2 pont 
• Választékos nyelvezet, helyesírás       2 pont 

Összesen          30 pont 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. Szóképzés és szóösszetétel 10 p. 
Képző = derivációs morféma, új szót hoz létre 
Fajtái: szófajváltó (pl.: deverbális névszóképző: ír-ás, denominális verbumképző: sport-ol), 
szófajtartó  (pl. Deverbális verbumképző: ír-ogat, denominális nomenképző: leány-ka), 
szófajkijelöl ő (patt-an, katt-og) 
Szóösszetétel 

I. Endocentrikus összetételek (alárendelő): az előtag az utótagnak szintaktikailag alá van 
rendelve: alanyos, tárgyas, határozós, jelzős + jelentéssűrítő = az előtag és utótag közti szintaktikai 
viszony nem világos (tengerjáró), vagy az összetett szó jelentése nem adható meg egyetlen 
szintagmával (hajóorvos, csigalépcső, lépcsőház) 
II. Exocentrikus összetételek  = az összetett szónak nincs alaptagja: szervetlen összetételek 
(hiszekegy, egyszeregy); morfológiai természetű összetételek (délelőtt, kétségkívül) 
III. Mellérendel ő összetételek:   
- szóismétlések (alig-alig, egy-egy) 
- tőismétlés (réges-rég, nőttön-nő) 
- tulajdonképpeni mellérendelés (mindegyik tagja önálló szó: jár-kel, búbánat) 
- ikerítés (egyik eleme nem szó: dimbes-dombos, irul-pirul stb). 
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2. Adott a következ ő összetett mondat: 
 
Kicsi esze a legakkurátusabban m űködött ,/1 és/2 aki olyan sokat törődött azzal/3, hogy nagy 
nőhódítónak tartsák,/4 mit sem törődött azzal/2, ha az,/5 akivel szemben állott,/6 azt ítélte 
róla:/5(,) gazember./7  

 
2a. Tegyék ki a hiányzó írásjeleket! 2 p. 
Összesen 7 (ebb ől az utolsó kett őspont is lehet) vessz ő és egy mondatvégi pont. Minden 
rosszul kitett vagy ki nem tett írásjelért 0,25 pon t levonás jár. 
 
2b. Karikázza be a kötőszavakat, keretezze be az utalószavakat! 2 p. 
Összesen 5 köt őszó, 4 utalószó nincs. Minden be nem karikázott vag y tévesen bekarikázott 
kötőszóért 0,22 pont levonás jár. 
 
2c. Tagolja az összetett mondatot tagmondatokra! 2 p. 
Összesen 7 tagmondat. Minden helyesen bejelölt tagm ondat 0,28 pont. Vigyázat, sok a 
közbeékelés, ha valahol elcsúszik a számozás, valós zínűleg a mondat tagolása már nem lesz 
jó. Természetesen részpontokat is kell adni. 
 
2d. Ábrázolja az összetett mondat szerkezetét (pontosan határozza meg a mellékmondatok fajtáját)!
 4 p. 
7 tagmondat és 6 kapcsolat jelölését várjuk. Minden  helyes tagmondat-min ősítés, valamint 
minden helyesen bejelölt kapcsolat 0,3 pont. Minden re adunk részpontokat! 
 
Az 1-es és 2-es f őmondat, közöttük mellérendel ő kapcsolatos a viszony. 
A 2-esnek alárendeltje a 3-as alanyi mellékmondat, amelynek alárendeltje a 4-es 
állandóhatározói mellékmondat. 
A 2-es főmondat alárendeltje az 5-ös állandóhatározói mellék mondat, ennek alárendeltje a 6-
os alanyi és a 7-es tárgyi mellékmondat. 
 
2e. A félkövérrel kijelölt tagmondatot elemezze egyszerű mondatként, ábrázolja szerkezetét! 
 2 p. 
 
Összesen 4 mondatrész, 3 kapcsolat. Minden helyes m egoldás 0,28 pont. 
működött = Á, a mondat fő része 
esze = A, az Á alárendeltje 
kicsi = minJ, az A alárendeltje 
legakkurátusabban = módH, az Á alárendeltje 
 
2f. Határozza meg a következő szavak szófaját: kicsi, legakkurátusabban, aki, róla 2 p. 
Kicsi = melléknév 
Legakkurátusabban = határozószó 
Aki = vonatkozó névmás 
Róla = ragozott személyes névmás 
Minden helyes megoldás 0,5 pont. 
 
 

Logikus gondolatmenet, nyelvhelyesség, helyesírás            6 p. 
Logikus gondolatmenet, helyes nyelv- és fogalomhasz nálat, kifogástalan helyesírás 6 pont, 
helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalom - és nyelvhasználat, két-három 
helyesírási hiba 4 pont, logikus gondolatmenet, hel ytelen fogalomhasználat, két-három 
helyesírási hiba 3 pont, töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat, gyenge 
helyesírás 1 pont. 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
 
1. Fogalmak tudatosítása a megadott vers alapján. Lehetséges válasz: líra, líraiság, lírai én, 
vershelyzet, beszédhelyzet, műnem, műfaj, epigramma stb.    10 pont  
 
2. Fejleszthető kompetenciák a megadott tartalmi elemek alapján. Lehetséges válasz: lírai 
művek olvasása, kulturális háttér összefüggéseinek felismerése, jelentésképződés sajátosságainak 
felfedezése a művészi olvasásban, az olvasói tevékenység tudatosítása (a megértés akadályai és 
feloldási kísérletek adott szöveg kapcsán) stb.      5 pont  
 
3. Három alkalmazható tanulóközpontú módszer felsorolása. Lehetséges válasz: fürtábra, 
kettéosztott napló, listakészítés, TTM (tudom – tudni akarom - megtanulom)  5 pont 
 
4. Egy objektív és egy szubjektív item megfogalmazása. (2,50X2 pont)  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.  
 

 
 
 


