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Examenul de bacalaureat naŃional 2013 
 

Proba E. b) 
Limba şi literatura maghiară maternă 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

MODEL 
 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracŃiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 

SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
a. a cím és a szöveg viszonya 5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 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.  
Lehetséges válasz: pl. az évszakot megnevezı cím vidám hangulatú tájverset ígér, a költemény 
csak részben teljesíti a cím keltette olvasói elvárást: táj- és szerelemélményt összekapcsoló 
impresszionista hangulatkép, hangulata – a cím keltette elvárással ellentétben – nosztalgikus- 
elégikus. 
 
b. a költemény szerkezeti sajátosságai 5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 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.  
Lehetséges válasz: pl. tömör, szabályos, szervezı elve a gondolatritmus, a mondatok, képek 
lazán kapcsolódnak egymáshoz, dalra jellemzı versforma 
 
c. a poétikai eszközök szerepe 5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 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.  
Lehetséges válasz: A festõi hatású költõi képek (megszemélyesítések pl. szõke fény, 
szinesztéziák pl. kaszálók illatát üzenik esti rétek, metaforák pl. Anna… én letûnt nyaram) a 
hangulatteremtésben, az alakzatok (párhuzam a természeti kép – zárójel nélküli, páratlan sorok – 
és az Anna alakját felidézõ – zárójeles, páros – sorok között, halmozás pl. emléke enyhe, szép, 
fokozás pl. a nyár ragyog, lobog, alliteráció pl. falevél földre….) a szerkezet kialakításában és a 
zenei hangzás megteremtésében játszanak szerepet. 
 
d. a vers impresszionista stílusjegyei 5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 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.  
Lehetséges válasz: pl. benyomások, hangulatok megragadása, laza kompozíció, színekben 
pompázó képek, szinesztézia, halmozás, kimunkált versforma, finom zeneiség  
 
Tökéletesen összefüggı szöveg, logikus gondolatmenet, helyes fogalomhasználat 5 pont 
Helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalomhasználat 3 pont, logikus gondolatmenet, 
helytelen fogalomhasználat 3 pont, töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat 1 pont.  
 
Helyesírás, nyelvhelyesség 5 pont 
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SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 

Bármely, a javítókulcstól eltérı helyes válasz maximális pontot ér. 
a. A stílusréteg megnevezése, a válasz indoklása       5 pont 
Lehetséges válasz: A szöveg a publicisztikai stílus jegyeit hordozza, pl.  tájékoztató/felhívó jeleg, 
idıszerő vonatkozások, érzelmi telítettségő szavak, új szavak 
 
b. Témamegjelölés  5 pont 
Lehetséges válasz: A szöveg témája egy divatbemutató népszerősítése. 
 
c.Mivel teszi vonzóbbá a szerzı írását? 5 pont 
Lehetséges válasz: A szerzı egy párizsi galéria képeinek csatolásával teszi vonzóbbá írását. 
 
d. Szövegalkotás 
Tématartás  5 pont 
Az érvelı szöveg követelményeinek betartása 5 pont 
Logikus gondolatvezetés, szövegkohézió, nyelvhelyesség, helyesírás  5 pont 
 

SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
a. mőfajisajátosságok 5 pont 
Érvényes, a kor és a választott irodalmi alkotás ismeretén alapuló, kifejtett válasz 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. 
Lehetséges válasz:a novella mûfaji sajátosságainak (rövid terjedelem, zárt cselekmény, egy 
cselekményszál, kevés szereplõ, többnyire változatlan jellemek) igazolása a választott mû alapján. 
 
b. a választott alkotás stílusjegyei 5 pont 
Érvényes, mûismereten alapuló, kifejtett válasz 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. 
Lehetséges válasz:a választott novella stílusjegyeinek kiemelése (impresszionista / realista / 
naturalista / szimbolista stílusjegyek) 
 
c. történetalakítás a választottnovellában 5 pont 
Érvényes, mûismereten alapuló, kifejtett válasz 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. 
Lehetséges válasz: a metonimikus és/vagy metaforikus történetalakítás sajátosságainak 
megragadása az adott mőben (kronológia, ok-okozati összefüggések, valószerő figurák, valószerő 
történet; idısíkváltások, metaforikus jelentésképzıdés) 
 
d. tér- és idıszerkezet 5 pont 
Érvényes, mûismereten alapuló, kifejtett válasz 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. 
Lehetségesválasz: a választott novella tér- és idõszerkezetének bemutatása (pl. valószerû tér és 
idõ, külsõ és belsõ tér, a tér metaforizálódása, objektív/szubjektív idõ, idõsíkváltás, mitikus idõ, 
elbeszélés ideje és elbeszélt idõ, elõre- és visszautalások) 
 
Az értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása, logikus gondolatmenet, szövegkohézió, 
helyes fogalomhasználat 5 pont 
Tökéletesen összefüggõ szöveg, logikus gondolatmenet, helyes fogalomhasználat, tartalmi és 
formai jegyek betartása 5 pont, helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalomhasználat, 
két-három jellemzõ tárgyalása 3 pont, logikus gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat 3 pont, 
töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat, kísérlet értekezõ szöveg alkotására 1 pont. 
 
Helyesírás, nyelvhelyesség 5 pont 


