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Examenul de bacalaureat naŃional 2013 
Proba E. b) 

Limba şi literatura maghiară maternă 
 

MODEL 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
 

SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
Olvassa el figyelmesen a következı költeményt, majd értelmezze körülbelül két oldalnyi 
összefüggı szövegben a megadott szempontok alapján! 
 

Juhász Gyula: Nyár 
 

A távol csillagok oly szıke fénnyel égnek. 
/Annára gondolok, ki szıke, s messze rég./ 
Kaszálók illatát üzenik esti rétek. 
/Annára gondolok, emléke enyhe, szép!/ 
 
A nyár ragyog, lobog. Pipacsosok a rétek. 
/Annára gondolok, ó, én letőnt nyaram./ 
İszünk be közeleg, falevél földre téved. 
/Annára gondolok, és siratom magam./ 

 
a. a cím és a szöveg viszonya 5 pont 
b. a költemény szerkezeti sajátosságai 5 pont 
c. a poétikai eszközök szerepe 5 pont 
d. a vers impresszionista stílusjegyei 5 pont 
 
A költemény értelmezésének megfogalmazási módja külön elbírálásban részesül, melynek 
szempontjai a logikus gondolatmenet, szövegkohézió, helyesírás, helyes fogalom- és 
nyelvhasználat. 10 pont 
 
Megjegyzés: A feladatok sorrendjének betartása nem kötelezı. A terjedelem nem befolyásolja a 
pontozást. 

 
 

SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
Olvassa el a következı szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 

Impresszionisták: erdélyi tervezık divatbemutatója Marosvásárhelyen 

Pályakezdı erdélyi tervezık alkotásainak bemutatójára kerül sor néhány nap múlva. A már 
hagyományosnak számító divatbemutatót idén negyedik alkalommal rendezik meg, mindig egy-
egy mővészettörténeti korszakot választva témának. Az elsı, 2009-es eseményen a barokk 
korszak, a következı évben a romantika szerepelt, majd 2011-ben egy neoromantikus parádé 
szemtanúi lehettünk. Idén az impresszionizmus korszakába illeszkedı kollekciókkal 
ismerkedhetnek azok, akik ellátogatnak a divatbemutatóra. A bemutató egyúttal verseny is, értékes 
díjakkal. 
Ráhangolónak a legnagyobb párizsi impresszionista képgaléria, a Musée d’Orsay legújabb, az 

impresszionista divatról szóló kiállításáról mutatunk képeket. A hajdani állomásépületbıl átalakított 
múzeum és a legszebb impresszionista alkotások győjteménye nagyszerő háttere a korszak 
ruháiból álló kiállításnak, amely 2012. szeptember 25. és 2013. január 20. között tekinthetı meg.  
Aki arrafele jár és érdekli a divattörténet, kár kihagyni! 
 

(http://pinkdama.egologo.transindex.ro) 
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a. Milyen stílusrétegbe tartozik a fenti szöveg? Válaszát indokolja! 5 pont 
b. Mi a szöveg témája? 5 pont 
c. Mivel teszi vonzóbbá a szerzı a divatbemutatóról szóló írást? 5 pont 
d. Fejtse ki véleményét 10-15 mondatos szövegben a fiatalok öltözködési szokásairól! 
 10 pont 

 
Logikus gondolatvezetés, szövegkohézió, nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont 
 

Megjegyzés: A feladatok sorrendjének betartása nem kötelezı. A terjedelem nem befolyásolja a 
pontozást.  
 
 

SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
Írjon értekezést körülbelül két oldal terjedelemben a következı címmel: Történetalakítás a 
20. századi novellában (pl. Kosztolányi Dezsı: Esti Kornél, Krúdy Gyula: A hídon, Móricz 
Zsigmond: Tragédia, Barbárok, Tamási Áron: Himnusz egy szamárral, Örkény István: Ballada a 
költészet hatalmáról – vagy más olvasott epikus alkotás)! 
 
Értekezését egyetlen irodalmi alkotás alapján írja meg, figyelembe véve a következı 
szempontokat: 

a. mőfaji sajátosságok 5 pont 
b. a választott alkotás stílusjegyei (pl. impresszionista, realista, naturalista, szimbolista 

stílusjegyek) 5 pont 
c. történetalakítás a választott novellában (metonimikus és/vagy metaforikus) 5 pont 
d. tér- és idıszerkezet 5 pont 

 
Az értekezés megfogalmazási módja külön elbírálásban részesül, melynek szempontjai a logikus 
gondolatmenet, szövegkohézió, helyes fogalom- és nyelvhasználat, helyesírás, valamint az 
értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása. 10 pont 
 
Megjegyzés: A szövegalkotásban nem kell figyelembe venni a szempontok sorrendjét. A 
terjedelem nem befolyásolja a pontozást. 
 


