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Varianta 3 
 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 
a. Minden helyes válasz 1 pontot ér. Pl. töviről hegyire – elejétől a végéig, mióta az eszem 

tudom – régóta, születésem óta, közönyös sosem voltam iránta – mindig volt róla 
véleményem, vele kapcsolatos érzésem             3 pont  

b. Minden helyes válasz 1 pontot ér. Pl. nélküli: szótő+melléknévképző, borongó: szótő+ a 
melléknévi igenév képzője.               2 pont  

c. Minden helyes kiegészítés 2 pontot ér. Pl. Nevezzelek gyorsan Esti Kornélnak. Nevezzelek 
úgy Esti Kornélnak, ahogy Kosztolányi.             4 pont  

d. a magyar nyelv tőmorfémáinak osztályozása (egyalakú, többalakú, aktív, passzív) 
magánhangzóra végződő, mássalhangzóra végződő, osztályozás szófaji hovatartozás 
szerint) – 3 pont, a megadott szavak helyes osztályozása szavanként 1 pont (pl.: irgalm-: 
többalakú, passzív, mássalhangzóra végződő névszótő) – 4 pont          8 pont  

e. A szövegtípusok megnevezése – 1 pont, rövid bemutatásuk – 1 pont, a szövegek típusának 
helyes megjelölése – 1 pont               3 pont  

f. Az írói alteregók modern és posztmodern (utómodern) változatainak értelmezése     5 pont  
g. A sem tagadószó főnevesítésének jelentésképző szerepe, az ellentét (a végtelennel 

kecsegtető semmi, a semmivel rémítő végtelen) értelmezése          5 pont  
h. Értékelési szempontok:  

• a valóság és a valóságváltozatok szerepe a történetmondásban (a különböző 
elbeszélői formák és prózapoétikai hagyományok  megidézésének eljárásai)    5 pont 

• a történetalakítás jellegzetességei (pl. metonimikus/metaforikus történetmondás, 
nézőpontváltás, folytonosság/megszakítottság stb.)             5 pont  

• az alakteremtés jellegzetességei (elbeszélői leírás, beszéltetés, cselekedtetés, a 
környezet jellemábrázoló szerepe stb.)            5 pont  

• a prózanyelv metaforizációja, a dialogikus játék jelentésképző szerepe        5 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, érvényes válasz maximális pontot ér. 
 

SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
Az értékelési módszerek, eljárások megnevezése             5 pont  
A tematikához való igazodás                5 pont  
Helyes módszerválasztás                5 pont  
A módszerek alkalmazása a didaktikai célnak megfelelően           5 pont  
Kreatív megoldások                 5 pont 
Helyes fogalomhasználat, a tudományos ismeretek igényes alkalmazása                              5 pont  


