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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 

 

Simulare 
Clasa a XI-a 

 
Filiera teoretic ă – Profilul umanist; Filiera voca ţional ă – Profilul pedagogic 
 
• 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. A lírai én hangulatának bemutatása           5 p ont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (pl. két ellentétes lelkiállapot, két 

véglet: 1. versszak − elégedettség, öröm, harmóniaérzés, bizakodás; természeti képek 
szépséghatásai: érzéki hatású, romantikus képek; egy hosszú mondat, rövidebb, hosszabb sorok, 
áthajló sor, a felkiáltó mondat ismétlése a nap végének távolító gesztusa, bizakodás; a kettőspont 
az idő megállítását készíti elő, a szakasz végi  három pont a meditálást; 2. versszak − 
lehangoltság, szorongás, bizonytalanság; indulatszóval, felkiáltó, rövid mondattal indít; a 
pontosvessző az elmélkedést, a racionális tagolást mutatja, a mondatok hosszúsága is 
kigyenlítődik, a kérdő mondat a kiútkeresést vetíti ki, az utolsó két sorban a visszatekintést, az 
emlékezés mutat kiutat) 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 lírai én nyelvtani jelenlétének átalakulása          5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (pl. személyesség: E/1, a boldog 

állapottal való azonosulás; a 2. versszak alanya az est, általánosít; eltávolodás: E/3-ben ír a 
megtört lélekről, majd E/2-ben szólítja meg a vándor szellemet; önmegszólító) 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 konkrét képszer űség, az érzelmi jelenlét és az általánosító elmélke dés változása
                5 pont 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (pl. vallomásosság; természet 
fölébredésének leírása; azonosulás; az utolsó két sor elmélkedés, az élmény megragadása: a 
napban az egész élet birtoklása; 2. vsz: a külső - belső párhuzama, jövőkép bizonytalansága, 
múltba fordulás, értékőrzés) 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 címhez társuló jelentés igazolása a szöveg ala pján         5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (pl. napszakok, ellentét: reggel: 

kezdet, fény, remény – est: vég, árny, bizonytalanság; meghatározza a vers szerkezetét is, 
mindkettő jelen van: 1 versszak: a reggelben az est jelenlétének fenyegetettsége, az utolsó előtti 
sorban ;  2. versszak: az esti képekben az emlékek, az öntudat őrzik, utolsó két sor) 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 
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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. 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 

a. Információk azonosítása a szövegben        5 pont 
b. Információk visszakeresése, összehasonlítás, öss zefüggések felismerése         5 pont 
c. A publicisztikai stílusréteg felismerése, helyes  indoklás      5 pont 
d. A tartalmi követelmények betartása      5 pont 

Az érvelés követelményeihez való igazodás      5 po nt 
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 p uncte) 

a.  történelmi háttérismeret, a fikció világába val ó beépülés eljárásai, jelentései     5 pont  
Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz: a történelmi ismeretekre utalás (pl. 

reformkor, szabadságharc, önkényuralom, kiegyezés, 1869; Drégely várának 1552-es ostroma, 
magyar – török harc; 1856 - önkényuralom; történelmi alakok megnevezése), a történelmi tények 
elhelyezése/átalakulása a fikció világában (pl. visszatekintő nézőpont, egy családtörténeten 
keresztül, romantikus regény műfaji sajátosságával mutatja be; balladai tömörítés, a túlélők, az 
apródok hősiessége 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. 

b.  egyéni érdek és közösség képviselete, értékrend ek ütközése        5 pont  
Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz (pl. családon belüli, apai – anyai értékrend 

közötti konfliktus; maradiság – haladás; család/szerelem – hatalom, haza, szabadság, küzdés, 
önfeláldozás; tekintélyelv – szeretetelv, félelem – hűség, anyagi érték – erkölcsi érték, 
alkalmazkodás – helytállás 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. 

c. elbeszél ői és szerepl ői szólamok játéka           5 pont  
Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz: az elbeszélői szólam (pl. visszatekintő 

nézőpont, történelmi emlékezet, mindentudó narrátor, személyesség, vallomásosság: egy 
közösséghez tartozónak tünteti fel magát, többes szám) és a szereplői szólam jelentésképző 
szerepe (pl. beszédszerű kezdés, egyenes beszéd különböző formái: tószt, végrendelet, ima, 
levél; a dialogicitás különböző formái; látszólagos párbeszéd, párbeszédhiány értékrendek 
ütközését jelzi  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.  az idősíkok szerepe, példázatértéke             5 pont  
Érvényes, műismereten alapuló kifejtett válasz (pl. történelmi múlt jeleniesítése, kozmikus 

jelentősége, megidézett múlt, a múlt képviselete, a múlt dalnoka, elképzelt pozitív jövőkép; a 
nemzeti múlthoz való hűség, múlt – jelen, idő- és értékszembesítés 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 
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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. 


