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Examenul de bacalaureat na țional 2017 
 

Proba E. b) 
 

Limba şi literatura maghiar ă matern ă 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 9 
Filiera teoretic ă – Profilul real; Filiera tehnologic ă;  
Filiera voca ţional ă – Toate profilurile (cu excep ţia profilului pedagogic) 
 
• 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 în 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 
a. A vers témája 5 pont  
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben 
kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett 
válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.  
Lehetséges válasz:  a vers témája a szerelem, a lírai én látszólag egyszerű, közvetlen hangon vall 
a szerelemben való összetartozás, az egymást feltételező és kiegészítő teljesség vágyáról. 
 
b. A vershelyzet és a versbeszéd sajátosságai 5 pont  
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben 
kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett 
válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.  
Lehetséges válasz : a beszélő helyzetére az udvarlás, a vallomás beszédhelyzete jellemző 
(ugyanakkor a feltételes jelentésárnyalatú időhatározói mellékmondatok a beszédhelyzet fiktív 
jellegére utalnak). A versbeszéd személyes, vallomásos és képi jellegű, a versmondatok 
szerkezetére az 1. versszakban a kiazmusos, a 2. versszakban a párhuzamos szerkesztés 
jellemző. 
 
c. A beszél ő vágyát tükröz ő metaforikus képek egymásutánja 5 pont  
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben 
kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett 
válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.  
Lehetséges válasz: a vers metaforikus képei a beszélő én és a szeretett nő átváltozásait 
szemléltetik. Az én átváltozása követi a te lehetséges alakváltozását. Mindkét versszakban 
megfogalmazódik a cél, amely ezt a sok átváltozást indokolja: ez pedig a szerelmesek egyesülése 
(Csak, hogy lényink egyesüljenek,…hogy/Egyesüljünk...). A metaforikus képek forrása a természet 
(fa, virág, harmat, napsugár, csillag), illetve a biblia (mennyország, pokol). 
 
d. A vers dalra jellemz ő jegyei 5 pont  
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben 
kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett 
válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.  
Lehetséges válasz: egynemű érzelem, szabályos, strofikus felépítés, nagyfokú zeneiség 
(ütemhangsúlyos ritmus, kereszt-, illetve félrím, gondolatritmus, szóismétlés) 
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Tökéletesen összefügg ő szöveg, logikus gondolatmenet, helyes fogalomhaszn álat 5 pont 
Helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalomhasználat 3 pont, logikus gondolatmenet, 
helytelen fogalomhasználat 3 pont, töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat 1 pont.  
 
Helyesírás, nyelvhelyesség 5 pont  
 
 
II. TÉTEL 30 pont 
a. A kommunikációs funkció megnevezése és indoklás 5 pont 
A kommunikációs funkció megnevezése 2 pont, az indoklás: 3 pont. 
Lehetséges válasz:  A szövegben információközlő/felhívó funkció érvényesül (a vizsgázónak 
elegendő egyet megnevezni), mivel az ismerkedéssel kapcsolatos illemszabályokat ismerteti, 
ugyanakkor ezeknek a szabályoknak a betartására szólít fel. 
 
b. Öt illemszabály megfogalmazása (5x1 pont) 5 pont 
Lehetséges válasz: Általában a férfi a nőnek, a fiatal az idősebbnek, az alacsonyabb rangú a 
magasabb rangúnak mutatkozik be. A szemébe kell nézni annak, akinek bemutatkozunk, jobb 
kezünket pedig készenlétbe helyezzük egy esetleges kéznyújtáshoz. Először az ismeretséget 
kezdeményező mondja jól érthetően a teljes nevét, majd pedig az, akinek bemutatkozik. Előbb a 
férfit mutatjuk be a nőnek, a fiatalabbat az idősebbnek, az új beosztottat a főnöknek. 
Bemutatkozáskor illik egyenesen állni, kezet fogni és egy kicsit meghajolni. 
 
c. Öt ellentétpár kiemelése (5x1 pont) 5 pont 
Lehetséges válasz: férfi – nő, fiatal – idős, alacsonyabb rangú – magasabb rangú, beosztott – 
főnök, ülés – állás, felszállás – leszállás; 
 
d. Szövegalkotás  
Az elbeszélő szövegtípus követelményeinek betartása (eseménysor, időbeliség, személyes 
elbeszélői nézőpont) 5 pont  
A témához való igazodás 5 pont 
 
Logikus gondolatvezetés, szövegkohézió, nyelvhelyes ség, helyesírás 5 pont 
 
 
III. TÉTEL 30 pont 
a. A barokk eposz sajátosságai 5 pont 
Érvényes, a kor, a műfaj és a választott irodalmi alkotás ismeretén alapuló, kifejtett válasz 5 pont, 
érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, 
részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.  
Lehetséges válasz:  az eposz az epikához tartozó kötött formájú műfaj, melynek rendkívüli 
képességekkel rendelkező hőse természetfeletti lényektől támogatva nagy tetteket hajt végre, 
melyek egy egész közösség sorsára kihatnak. Témája az emberiség vagy a nemzet számára 
fontos harci esemény. A barokk eposz úgy követi az antik mintát, hogy azt a keresztény 
szemléletnek megfelelően fölülírja: a keresztény mitológia elemeit a költő beépíti az antik eposzi 
kellékekbe (pl. invokáció Szűz Máriához, az enumerációban bemutatja a keresztény várvédőket, 
Isten és az angyalok segítik a magyarokat, oltárképszerű zárójelenet/látomás, csodás előjelek, 
mint például a kereszt meghajlása, a hős nem isteni származású, hanem Krisztus bajnoka, a 
várvédők Krisztus katonái, akik a keresztény Európa védelmében vállalják a mártíromságot). 
 
b. Barokk világkép és embereszmény 5 pont 
Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 
pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, 
kísérlet a válaszadásra 1 pont.  
Lehetséges válasz: a barokk világkép összetett, egyrészt a középkori vallásos szemlélet, 
másrészt a reneszánsz világiasság és racionalizmus jellemzi, s a kettő feszültségéből adódnak a 
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barokk stílus legjellemzőbb vonásai: a téma magasztosítása, vallásosság, az imitatio Christi, a 
túlvilág mint abszolút monarchia, a várvédők erkölcsi fölénye stb. Embereszménye a hős (szent 
vagy katona), a főhős athleta Christi, azaz Krisztus bajnoka, a magyar várvédők Krisztus katonái 
(miles Christi). 
 
c. Többsíkú kompozíció 5 pont 
Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 
pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, 
kísérlet a válaszadásra 1 pont.  
Lehetséges válasz: az eposzban két szint figyelhető meg, egy e világi és egy túlvilági szint, ez 
utóbbi pedig a keresztény hit szerint mennybéli és pokolbeli szférára tagolódik. A 15 ének három 
részre osztható: 1–6. ének a csata előkészületeit mutatja be, a 7–13. magát a várostromot, a 14–
15. ének pedig a zárójelenet. A harci jelenetek mellett szerelmi szálak is megjelennek, mint például 
Delimán és Cumilla, illetve Deli Vid és Borbála története. 
 
d. Ellentétezés az eposzban 5 pont 
Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 
pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, 
kísérlet a válaszadásra 1 pont.  
Lehetséges válasz:  a normaadó transzcendens és a normakövető földi világ közötti ellentét, az 
emberi kapcsolatokban megmutatkozó ellentét (a várvédőket igazi barátság, őszinte szeretet, 
szerelem kapcsolja össze, a várkapitányt tisztelik, és bíznak benne. A törökök között irigység, 
gyűlölködés, féltékenység uralkodik, a katonák a szultán zsarnokságától félve, illetve a 
meggazdagodás vágyától hajtva engedelmeskednek a vezérüknek), a szembenálló felek 
értékrendje közötti ellentét stb. 
 
Az értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása , logikus gondolatmenet, szövegkohézió,  
helyes fogalomhasználat 5 pont  
Tökéletesen összefüggő szöveg, logikus gondolatmenet, helyes fogalomhasználat, tartalmi és 
formai jegyek betartása 5 pont, helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalomhasználat, 
két-három jellemző tárgyalása 3 pont, logikus gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat 3 pont, 
töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat, kísérlet értekező szöveg alkotására 1 pont.  
 
Helyesírás, nyelvhelyesség 5 pont  
 


