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LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Varianta 2 

• 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. 
 

I. TÉTEL (30 pont) 
a. Műfaji sajátosságok               5 pont 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (himnusz: dicsőítő, fohászkodó, 
magasztaló lírai műfaj, az eredeti, vallásos himnusz műfaji, szerkezeti megújítása, a szerelem 
ideáját köti az emberi létezés lényegéhez) 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. Szerkezeti sajátosságok                          5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (A költemény 12 négysoros versszakból 
áll, minden versszak végén refrént találunk. Két szerkezeti egységre tagolhatjuk. Minden sor egy- 
egy állítást tartalmaz, amely a himnusz által megszólított személy szépségét, fenségességét, 
tökéletességét emeli ki, mindennel azonosítja a megszólítottat, aki a világot jelenti a költő számára. 
A refrén az első 11 versszakban fohászkodást, könyörgést fogalmaz meg, míg az utolsóban 
feltételt.) 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 beszélő, a címzett és a külvilág viszonya                                                5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (A könyörgés címzettje egy általános nő-
eszmény, aki a versben társsá válik. A megszólított nőalak a segítő hatalom, őrangyal 
szerepkörében jelenik meg, mely később maga is segítségre szorul. A könyörgést indokló bajok 
leküzdése részben a segítség révén, részben a társadalmi törvények igazi érvényesítésével 
valósulhat meg.) 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. Motívumok  értelmezése                               5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz (pl. a fény és a szépség motívumköre, a 
harcé, a veszélyeztetettségé, a győzelem esélyét hordozó szembeszállásé) 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 

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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II. TÉTEL (30 pont) 
1. A szövegkoherencia mikroszerkezeti eszközeinek bemutatása:  
Szövegkoherencia: jelentése, jelentősége, makro- és mikroszerkezeti megvalósulása (2 pont) 
A mikroszerkezeti megvalósulás eszközei: 
Korreferencia-relációk: (4 pont) 
szinonimákkal, hipo- és hiperonimákkal való újraemlítés (Pl. a Hangzó Helikon sorozat – a versek 
iránti fogékonyság tanúbizonysága + igényes kivitelű, szépen illusztrált verseskötetek és azonos 
tartalmú CD-k.) A korreferencia lehet anaforikus és kataforikus. Anafora: kifejezheti: névmás, 
személyrag, zéró morféma, ismétlés, szinonímia. (Pl. antecedens: Eddig 25 kötet jelent meg.; 
anafora: Eddig 25 kötet jelent meg.). Katafora: (Pl. posztcedens: Nagyszerű előadók; katafora: 
Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Cseh Tamás, a Kaláka együttes, Palya Bea)  
Deixis: (2 pont) utalás, rámutatás a szövegen kívüli vagy belüli világ elemeire. (Pl. Ahogy a 
felsorolásból kitűnik…; eddig megjelent kötetei). 
Forma (megfogalmazás, terminushasználat, stílus, helyesírás): 2 pont                                 10 pont 
2. A mondat belső szerkezete. A predikátum belső szerkezete. Ige és vonzatok azonosítása. 
Minden pontosan leírt vonzatszerkezet 2 pontot ér. Helyes válaszok: 

1) Mondat: „Az év produkciója” Artisjus-díjat idén a Helikon Kiadó és a Gryllus Kft., a 
Hangzó Helikon sorozat kiadói kapják. 

Ige: kapják; Vonzatok: 1. alanyi szerepű főnévi kifejezés: a Helikon Kiadó és a Gryllus Kft., 
a Hangzó Helikon sorozat kiadói; 2. tárgyi szerepű főnévi kifejezés: „Az év produkciója” Artisjus-
díjat 

2) Mondat: A költő, a zeneszerző és az előadó egymásra találása megnyitja az ember 
szívét és értelmét. 

Ige: megnyitja; Vonzatok: 1. alanyi szerepű főnévi kifejezés: a költő, a zeneszerző és az 
előadó egymásra találása; 2. tárgyi szerepű főnévi kifejezés: az ember szívét és értelmét. 

3) Mondat: ... a Helikon kiadótól a Gryllus Kiadóhoz került a sorozat. 
Ige: került (át); Vonzatok: 1. alanyi szerepű főnévi kifejezés: a sorozat; 2. határozói szerepű 

főnévi kifejezés: a Helikon kiadótól; 3. határozói szerepű főnévi kifejezés: a Gryllus Kiadóhoz.                                                                                                        
                                                                                                                                       6 pont 

3. Mondatszemantika. A fókusz funkció és a fókuszpozíció. Lehetséges válaszok: 
„Az év produkciója” Artisjus-díjat idén a Helikon Kiadó és a Gryllus Kft, a Hangzó Helikon 

sorozat kiadói kapják. 
Nagyszerű előadók – Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Cseh Tamás, a Kaláka együttes, 

Palya Bea – közvetítésében hallhatja így a közönség legnagyobb költőink verseit. 
A sorozat történetében – de nem a szellemiségében – állt be változás 2013 őszén,... 
Így ezentúl a köteteket kizárólag a Kaláka Zeneboltban, illetve az előadók koncertjein lehet 

megvásárolni.                                                                                                                            4 pont 
4. Mondattan. Az alárendelő és mellérendelő összetett mondat. A helyesen kiírt mondat 2 pontot 
ér. A helyesen azonosított kapcsolat 2 pontot ér. Lehetséges válaszok: 
A költemények igényes kivitelű, szépen illusztrált verseskötetekben olvashatóak (nem véletlenül 
kapott a sorozat Szép Könyv díjat a Könyvhéten) − következtető mellérendelés 
A sorozat történetében – de nem a szellemiségében – állt be változás 2013 őszén, amikor a 
Helikon kiadótól a Gryllus Kiadóhoz került a sorozat, így ezentúl a köteteket kizárólag a Kaláka 
Zeneboltban, illetve az előadók koncertjein lehet megvásárolni. − következtető mellérendelés 
                                                                                                                                                  4 pont 
5. Alaktan. Képzők, jelek, ragok. A -t végződést tartalmazó morfémák azonosítása. Minden 
morféma megnevezése 1 pontot ér. Helyes válaszok: 

(szépen) illusztrált (verseskötet) − befejezett melléknévi igenév végződése/ képzője 
verseit − tárgyrag 
megjelentet − a műveltető képző része 
versként − a -ként határozórag része 
koncert − a tő része 
elkészült − múlt idő jele                                                                                                 6 pont 
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III. TÉTEL (30 pont) 
 
1. Az értekezés értékelésének szempontjai:  

• az objektív itemek meghatározása (pl. pontosan mérik a tanulás eredményeit, a diák előre 
megfogalmazott válaszok közül választ)                                                                       2 pont 

• típusainak bemutatása: feleletválasztásos item (két válasz/több válasz), felelettársításos 
item (párosítás vagy több elem társítása)                                                                     2 pont 

• a szummatív értékelésben való alkalmazásuk előnyei: pl. könnyen tervezhetőek, könnyen 
javíthatóak, az értékelés objektív, gyors feedback, nagy számú kompetencia mérése rövid 
idő alatt)                                                                                                                         2 pont 

• a a szummatív értékelésben való alkalmazásuk hátrányai: alacsony kognitív szinten 
működő kompetenciák mérésére alkalmasak, könnyen megtippelhető a válasz, ösztönzi a 
tudásalapú tanulást                                                                                                       2 pont     
                                                                                    

2. Az összeállított feladatlap értékelési szempontjai:  
Diagnosztikus/formatív/szummatív jelleg             2 pont 
5 itemből álló feladatlap tervezése                                                                                2 pont 
Különféle itemek tervezése, változatosság, fokozatosság                                            2 pont 
Az itemek a megadott szövegre vonatkoznak                                                         2 pont 
Az itemek a szövegértés kompetenciáját mérik                                                            2 pont 
A mérőeszköz megfelel a választott korosztálynak             2 pont 
A feladatok különböző gondolkodási műveletek mérésére alkalmasak                        2 pont 
A felhívó szöveg világos és érthető                                                                               2 pont 
A javítókulcs tartalmazza a megoldásokat                         2 pont 
Helyes feladatleírás (megnevezi az itemtípust, a képességszintet és gondolkodási 
műveletet)                 2 pont 
Helyes fogalomhasználat, nyelvi igényesség                                                                2 pont 

 
 
 


