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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 
 

Anul şcolar 2017-2018 
 

Proba scrisă  
Limba şi literatura maghiară maternă 

 
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE 

Model 
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 de puncte) 
 
1. a) a részlet színhelyének megnevezése (Kvaszta Simi Mézes Boltja)    2 pont 

b) a szereplők megnevezése (Kvaszta Simi, Dorka, Teréz néni)   3 pont 
2. Információk azonosítása (A kerek személyiség rózsaszínű volt, mint a húsvéti nyúl szeme, 

a kabátja fehér, mint az almáspitére szórt porcukor, a fején pedig aprócska sapka ült, 
halványzöld, levélforma, akár valami marcipán díszecske.)   5 pont 

3. Információk azonosítása/átfogalmazása (A mézes boltban a törökméz aranyló hegye, a 
habcsók fehér halma, a mézespuszedli mogyoróbarna dombja sorakozott. Az ereszről 
lépesmézes üvegek függtek, a párkányon tükrös mézeskalács szívek sorakoztak, az 
élethű mézeskalács leányok majd megszólaltak az élethűségtől, nem is beszélve egy 
gyönyörűséges mézeskalács huszárról, aki szinte kardot rántott élethűségében.) 
           5 pont 

4. Minden helyes szó 1 pont. (Pl. kerekít, kezel, falatozik, igazít, aranylik)  5 pont 
5. Minden helyes mondat 2 pontot ér. (Pl. a. Csillog az aranyom. b. Hogy vagy, aranyom?) 

           4 pont 
6. Minden helyes mondat 3 pontot ér. (Pl. És már száguldott is tovább oda, ahol várták. És 

már száguldott is tovább, mert sietett./ És már száguldott is tovább, hogy időben 
odaérjen.)      6 pont 

7. a. Pl. Mondtam, hogy csönd legyen! Egyszóval mindez nem volt elég, még ő is hergelte! 
Mondtam neki, hogy mit szól majd az anyja, ha idead nekem egy kislányt 
fogszabályozóval, erre én megtömöm puszedlivel és visszaadom fog nélkül?! 5 pont  

8. Témához való igazodás         4 pont  
 A monológ formai követelményeinek betartása     4 pont  
 Helyesírás, nyelvhelyesség       2 pont 

 
SUBIECTUL al II-lea                        (45 de puncte) 
1. A muszuly egy kétfelől felhajtott, szépen hímzett, széles - piros, zöld vagy sárga - 

posztóval pántolt, ráncba szedett, bő, elől díszes köténnyel fedett szoknya. 5 pont 
2. a.           5 pont 
3. c.           5 pont 
4. Színes népviseletükkel.        5 pont 
5. Lehetséges válaszok: Kalotaszeg népviseletére a színek tobzódása és a változatos 

formavilág jellemző./Kutatók szerint a kalotaszegi népviselet a legszínesebb, a 
legművészibb magyar viseletek közül való.     5 pont 

6. A Nádas mente falvaiban különlegesen cifra viseletből.    5 pont 
7. Amikor templomba mennek.       5 pont 
8. Kiemelendő a hasonló tartalom és az eltrérő stílus, objektivitás/ szubjektivitás 5 pont 
9. Párta, muszuly, dulándlé, pendely, fersing, vállfős ing, mejjrevaló, csizma/ 

posztóharisnya, bő ing, fekete csizma, bujka, posztószűr, pörge kalap.  5 pont 
 


