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•
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Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni 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 împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I
(60 de puncte)
a. Minden helyes példa 1 pontot ér. Pl. száradjon – összeolvadás, üzenettel – teljes
hasonulás, nyugszik – részleges hasonulás, zöngétlenné válás.
3 pont
b. Minden helyes megoldás 1 pontot ér. Pl. zöldel: szótő+igeképző, zászlós:
szótő+melléknévképző
2 pont
c. A szövegkohézió szemantikai eszközeinek felsorolása – 3 pont, példák kiírása a szövegből
– 2 pont, szerepük értelmezése – 2 pont
7 pont
d. A szófajok legalább egy lehetséges osztályozásának bemutatása – 3 pont, utalás a szófaji
osztályozás más lehetőségeire – 2 pont, a szófaji osztályozás problémás eseteinek
bemutatása – 1 pont, adekvát példaanyag – 2 pont
8 pont
e. Rövid válasz megfogalmazása a szövegből vett információk alapján, pl. Drégel várának
eleste után Szondi két apródja a csatában elesett uruk sírhantja fölött annak hőstetteit
énekli meg, miközben arra csábítják őket, csatlakozzanak a mulatozó török seregekhez.
5 pont
f. Érvényes értelmezés (pl. az apródok a keresztény hit mellett köteleződnek el, elutasítják a
török kegyelmet, utalva a végítéletben való hitükre)
5 pont
g. Értékelési szempontok:
• a korszak irodalomfelfogása
4 pont
• a ballada műjafának változatai, Arany műfajteremtése
4 pont
• a történelem szerepe az irodalmi beszédben
4 pont
• a jelképesség eszközei
4 pont
• erkölcsi üzenet
4 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
SUBIECTUL al II-lea
Az óravázlat szerkezeti követelményeihez való igazodás
A tematikához való igazodás
Helyes módszerválasztás
A módszerek alkalmazása a didaktikai célnak megfelelően
Kreatív megoldások
Helyes fogalomhasználat, a tudományos ismeretek igényes alkalmazása
Probă scrisă la limba și literatura maghiară
Barem de evaluare și de notare

(30 de puncte)
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
Varianta 2
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