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Examenul de bacalaureat na ţional 2018 

 
Proba E - b) 

 
Limba şi literatura maghiar ă matern ă 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 
Filiera teoretic ă – Profilul real; Filiera tehnologic ă;  
Filiera voca ţional ă – Toate profilurile (cu excep ţia profilului pedagogic) 
 

Clasa a XI-a 
 

Simulare 
 

• Se puncteaz ă oricare alte formul ări/ modalit ăţi de rezolvare corect ă a cerin ţelor. 
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem. Nu se 

acord ă frac ţiuni de punct. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 
SUBIECTUL I               (30 de puncte) 

a. Tematikai és m űfaji elvárások megfogalmazása a cím alapján        2 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (Elégia, esetleg tájleíró költemény, 

a mulandóságának tapasztalata, létösszegzés igénye) 2 pont, érvényes, de csak részben kifejtett 
válasz 1 pont. 

b. Tematikai és m űfaji elvárások kifejtése a szöveg és a cím összefüg gésében    5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (Reménytelenség, válságérzet, 

megtört kedélyű lírai én, melankolikus hangvétel, életút-összegzés, az elégia, dal sajátosságai) 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 

c. A természeti képek metaforikus jelentésének kife jtése                    5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (Az értékveszteség, a 

kilátástalanság, a bizakodó élet képzetének a valósággal való szembeállítása, harmóniavesztés, 
eszmény és valóság ellentéte) 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 

d. A tér- és id őszerkezet szerepe a lírai én létállapotának megjele nítésében      4 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (A múlt értékeinek szembesítése a jelen 
értékszegénységével, a fentről lefele tartó mozgás iránya a lét lefokozottságának tapasztalatát 
hangsúlyozza.) 4 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, 
kifejtett válasz 2 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 1 pont 

e. A verszárlat értelmezése             4 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (A „lejtő” többletjelentésű metaforájának 
megjelenése a remény, a hit elvesztését véglegessé teszi.) 4 pont, érvényes, de csak részben 
kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 2 pont, részben érvényes, részben kifejtett 
válasz 1 pont. 

Tökéletesen összefüggő szöveg, logikus gondolatmenet, helyes fogalomhasználat       5 pont  
Összefüggő szöveg, logikus gondolatmenet, részben helyes fogalomhasználat 4 pont, helyenként 
töredezett gondolatmenet, helyes fogalomhasználat 3 pont, logikus gondolatmenet, helytelen 
fogalomhasználat 2 pont, töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat 1 pont. 
 Helyesírás, nyelvhelyesség                                               5 pont  

Bármilyen, a javítókulcstól eltérő helyes válasz maximális pontot ér. 
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SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 

a. Információk azonosítása a szövegben, a szöveg me gértésére utaló, érvényes válasz  
megfogalmazása       5 pont 

b. Információk azonosítása a szövegben           5 pont 
c. Az ismeretközl ő kommunikációs funkció felismerése (2 pont), indokl ás (3 pont) 

      5 pont  
d. A tartalmi követelmények betartása      5 pont 

Az elbeszél ő szöveg követelményeihez való igazodás      5 pont 
Logikus gondolatvezetés, szövegkohézió, nyelvhelyes ség, helyesírás      5 pont 

Megjegyzés: A feladatok sorrendjének betartása nem kötelező. A terjedelem nem 
befolyásolja a pontozást. Bármilyen, a javítókulcstól eltérő helyes válasz maximális pontot ér.  
SUBIECTUL al III-lea                                  (30 de puncte) 

a.  a hűség fogalmának m űbeli szituációkban való megjelenítése       5 pont  
Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz a hűség különböző formáinak (pl. királyhűség, 

haza iránti hűség, elvhűség, házastársi hűség stb.) a megjelenítése 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. 

b.  a hűtlenség okai és következményei           5 pont  
Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz, a hűtlenség okainak (pl. elégedetlenség, 

zsarnokság, tragikus vétség, kiszolgáltatottság; szeretethiány; csábítás stb.) és 
következményeinek kifejtése (pl. halál, összeomlás, tragikus bukás; vívódás, menekülés; az eskü 
megszegése, erkölcsi bukás) 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. 

c.  a szerepl ők jellemzése, értékrendje és környezete viszonya        5 pont  
Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz, amely rámutat a szereplő és környezete 

értékrendje közötti konfliktusra/ellentétre (pl. érdek és felelősség, asszony – férfi, becsület – 
becstelen tett; szeretet – hízelgés; elismerés – önvád, őszinteség – hazugság; kibeszélés – 
elhallgatás, sejtetés, gúny stb.) 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. 

d.  műfaj és stílusjegyek megnevezése, a téma alakítása         5 pont  
Érvényes, a klasszicista/romantikus konfliktusos dráma/tragédia, romantikus regény, 

romantikus novella jellemzőinek ismeretén alapuló kifejtett válasz, a témát meghatározó 
sajátossága (pl. a szereplők közötti és/vagy a belső konfliktusok, ellentétek rendszere, haza és 
család, király és királynő iránti hűség konfliktusa; a törvényesség, becsületesség elvéhez való 
hűség megszegése mint tragikus vétség, a tragikus bukások sorozatát elindító szerepe; két világ, 
két értékrend ellentéte, az antropomorfizált természet értékítélete, menekülési lehetőségek; a 
beszédben keletkezett problémahelyzet, anekdotizáló hang, csattanó stb.)  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. 

Az értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása , logikus gondolatmenet, 
szövegkohézió,  helyes fogalomhasználat                 5 pont  

Összefüggő szöveg, a feladatsor által közvetített értelmezési szempontokhoz való 
igazodás/ezeknek egyéni szempontokkal való kiegészítése, logikus gondolatmenet, helyes 
fogalomhasználat, az értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása 5 pont, összefüggő szöveg, 
a feladatsor által közvetített értelmezési szempontokhoz való igazodás/ezeknek egyéni 
szempontokkal való kiegészítése, logikus gondolatmenet, helyes fogalomhasználat, az értekezés 
tartalmi és formai jegyeinek részleges betartása 4 pont,   helyenként töredezett gondolatmenet, 
helyes fogalomhasználat 3 pont, helyenként töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat 
2 pont, töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 

Helyesírás, nyelvhelyesség             5 pont  
Bármilyen, a javítókulcstól eltérő helyes válasz maximális pontot ér. 


