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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 XII-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. Elégiára utaló jellemz ők, poétikai, hangulati, mondattani eszközök        5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (Pl. fájdalmas, melankolikus 

hangvétel, az érzelmek hullámzása, az önsajnálat áramlása, szív-metafora ismétlése, a sírás 
jelentései, egy mondattömb, nem tagolt: az érzelmek hullámzása, az önsajnálat áramlása, írásjel 
nélküli, áthajló mondatok, a vessző, kérdőjel a lírai én zaklatottságát fejezik ki) 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 vershelyzet és beszédhelyzet sajátosságai          5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (Pl. Megkettőzött én: a gyermek és 

felnőtt én, kívülállóként láttatja a szívét; önmegszólító vers; szerepvers; konkrét vershelyzetben, 
metaforizációval indít: a versírás játékának abbahagyása, unalma, az élet értelmére való 
rákérdezés előkészítik az emlékezés vershelyzetét, az Anna-hiány miatti − vagy a költői ihlet 
elmaradása miatti − sírást, tehetetlenséget) 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 retorkai alakzatok jelentésképz ő szerepe          4 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (Pl. ismétlés: egész mondat, szó, 

gondolatpárhuzam, kérdések halmozása, késleltetés, fokozás, ellentét; ezek jeletésképző szerepe) 
4 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett 
válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 

d. Anna alakjának megidézése             4 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (Pl. gyermekként, játszótársként 

láttatja, metonimikus színhatás, kifejtett virágmetafora; négyszer ismétli nevét, gondolatpárhuzam, 
„Anna is volt” a múltból való tudatos előhívása) 4 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 3 
pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 

e. A zárlat értelmezése             2 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (Pl. a felnőtt én megszólalása, a 

panaszáradat, önsajnálat lezárása, az élet értelmének meghatározhatatlansága, az önértelmezés 
lehetetlensége, az élet pillanatnyiságába való beletörődés) 2 pont, érvényes, de csak 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  
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Bármilyen, a javítókulcstól eltérő helyes válasz maximális pontot ér. 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 

a. Információk azonosítása a szövegben       5 pont 
b. A szavak értelmezése      5 pont 
c. A publicisztikai stílusréteg sajátosságainak fel ismerése (2 pont), indoklás (3 pont)       
                  5 pont 
d. A tartalmi követelmények betartása      5 pont 

A véleménykifejtés 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 választott epikus m ű kompozíciós, jellemzésbeli, narrációs eljárásai      5 pont  
Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz megjelenítése (pl. metonimikus, metaforikus 

történetalakítás; tér, idő, szereplők; anekdotikus szerkezet: több cselekményszál, ismétlődések, 
párhuzamok, ellentétezés, rejtett szerkezet: színjáték, anekdotikus jellemzés: hatáskeltés, 
anekdotikus előadásmód: elnéző-humoros-megértő hangnem; részletezés, késleltetés, elhallgatás, 
csattanó; kihagyásos, krónikaszerű, néhol balladisztikus előadásmód; szimbolikus terek: várkastély 
– falu; hegy – völgy; szimbolikus idő: múlt – jelen, lineáris idő, ciklikusság) 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. cím és szöveg viszonya             5 pont  
Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz (pl. témamegjelölő: meg nem történt 

esemény, Beszterce helyett Zsolna, ostrom helyett megegyezés, Pongrácz haditerve, irónia, 
valóság vagy látszat, igazság viszonylagossága, anekdotikusság, játék; szereplőkiemelő névvel: 
állandó jelzővel,  rámutató névmással, értékítéletet előlegező, kettős jelentés: a közösség 
keresztény normájától eltérő, saját erkülcsi normához konokul ragaszkodó; a novella a cím 
igazolására halmoz példákat, váratlan fordulat, csattanó, többnézőpontúság, olvasó beavatása az 
ellenkezőjébe; szereplőkiemelő nominációval: családtörténetet előlegez, archaizál – a regény 
részletesen bemutatja, mitizálja, hőssé avatja a családot 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. a szerepl ő különc voltának, másságának jelei környezete érték rendjéhez viszonyítva
                5 pont  

Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz (pl. külső jelek: sántaság/sebhely; 
magatartásbeli, értékrendbeli ellentétek: egy letűnt világ értékrendjét választó, a jelenétől elforduló 
magatartás; nem képes alkalmazkodni a változásokhoz: különc, bolond, mániákus, tudatos 
játékos, kiesik szerepköréből, normális ember, lelki sérült, gátlástalan zsarnok – az igazság 
viszonylagossága, a környezete is játszik vele; a környezete értékrendje: egyéni érdekek, 
haszonszerzés, ellenségeskedés; a falu erkölcsi normáit elutasító, mogorvaság, szótlanság – 
bőbeszédűség, kőszívű, pogány – áldozatkész; bolondság: öntörvényűség, helytállás, önvédelem 
– megalkuvás, alkalmazkodás, elvi hűség – érdek 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. elbeszél ő és szerepl ő viszonya            5 pont  
Érvényes, műismereten alapuló kifejtett válasz (pl. szubjektív: rokonszenvét/ellenszenvét 

fejezi ki, közvélemény hangja, humoros, szerzői utasítás: az igazság viszonylagosságára, 
nézőpontok sokféleségére hívja fel a figyelmet, mulattató, távolságtartó, mindentudó narrátor, 
kritikája: láttatja a társadalmi helyzetet; fellebbenti a titkot, eltávolodik a közvéleménytől; mitizál 
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  
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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.     


